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Editorial

FIAR 2014 a punctat
270 de ani de asigurări în România!
Un lucru mai puţin cunoscut, Ediţia 2014 a punctat... revenirea asigurărilor în Braşov, oraş ce poate fi considerat leagănul acestui
domeniu în România pentru că, prima societate de profil din România, Casa de Incendiu, a fost fondată în oraşul de la poalele Tâmpei în
1744.
Nu ştim care erau temele preferate de asigurătorii braşoveni acum 270 de ani dar, cu certitudine în 2014 cele 11 conferinţe din cadrul
FIAR au fost dedicate celor mai importante subiecte la zi de asigurări şi reasigurări.
Anul acesta, conferinţele şi workshopurile au fost completate de evenimentele de networking şi de programul întâlnirilor bilaterale
dintre asigurători, reasigurători sau brokeri.
Aşadar, fie că aţi fost unul dintre cei peste 400 de participanţi la FIAR 2014 şi doriţi să rememoraţi momentele forumului, fie că
doriţi să fiţi informaţi despre subiectele cheie ale prezentului, vă invităm să deschideţi acest număr special al revistei noastre care conţine
retrospectiva principalelor momente ale Evenimentului!
Aşteptând impresiile Dumneavoatră, vă dorim lectură plăcută!
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Piaţa asigurărilor a avut un început de an destul de agitat în urma evenimentelor în care
au fost implicate atât companii din domeniu, cât şi autoritatea de supraveghere, situații
care au condus la crearea unei stări de îngrijorare la nivelul publicului. Astfel încât,
printre provocările acestui an se numără recâştigarea încrederii consumatorilor, dar şi
revenirea pieţei pe profit, după opt ani de pierderi. În acelaşi timp, tendinţele anului
2014 sunt conturate şi de discuţiile privind modificările de ordin legislativ, care vor
influenţa întreaga piaţa europeană.

2014 un an al provocărilor
pentru piaţa asigurărilor!
După ce, în 2013, piaţa asigurărilor
din România a stagnat, cu o scădere
pe segmentul asigurărilor de viaţă şi o
creştere uşoară a asigurărilor generale, în
acest an piaţa ar putea creşte, având în
vedere că indicatorii macroeconomici din
primele luni ne dau speranţe.

mai mare creştere din Uniunea Europeană,

Remi VRIGNAUD, Preşedintele
UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor
de Asigurare şi Reasigurare din România
şi CEO ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, a arătat
că scăderea economiei, pe fondul crizei,
s-a transferat şi către piaţa de asigurări
începând cu 2009, însă 2012 a fost
anul în care piaţa a revenit pe creştere,
ajutată şi de aportul subscrierilor în afara
României. Iar în 2013 piaţa a avansat uşor,
cu 0,42%.

spus acesta.

Şi 2014 are perspective
îmbucurătoare, fiind un an al provocărilor,
când companiile au nevoie şi de
profitabilitate. În 2014 avem nevoie cu
toţii din piaţă de o scădere semnificativă
a pierderilor, a declarat Remi VRIGNAUD
în cadrul conferinţei „Insurance Market
Trends” desfăşurată în cadrul FIAR 2014.

2014 are perspective
îmbucurătoare, fiind un
an al provocărilor.

Dacă ne întrebăm cum sperăm să
evolueze piaţa asigurărilor în 2014, avem
câţiva indicatori macroeconomici care ne
pot da o speranţă. În primul trimestru din
acest an, PIB-ul a crescut cu 3,8%, fiind cea
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în timp ce media UE a fost de 1,4%. De
asemenea, pentru prima dată în ultimii 5
ani, observăm o creştere a vânzărilor de
autovehicule de 21,7% în primul trimestru,
conform datelor Asociaţiei Producătorilor şi
Importatorilor de Automobile (APIA), a mai

Remi VRIGNAUD,
Preşedinte UNSAR
şi CEO ALLIANZȚIRIAC Asigurări

Totuşi, gradul de penetrare al
asigurărilor în PIB rămâne printre cele
mai reduse din regiune. Din perspectiva
asigurărilor, vedem în continuare că gradul
de penetrare al pieţei, comparativ cu PIB-ul,
în România este la un nivel foarte scăzut,
de 1,3%, în timp ce Bulgaria are 2,2% şi
Croaţia peste 2%, a spus VRIGNAUD. În

acelaşi timp, indicatorul de densitate al
asigurărilor este mult sub media UE (circa
1.800 euro) sau al unor state din ECE. În
România, cheltuielile cu asigurările sunt
în medie de numai 88 euro per capita.
Preşedintele UNSAR a explicat
că legătura dintre piaţa asigurărilor
şi economie se vede şi în contribuţia
adusă la dezvoltarea de ansamblu
a sectorului economic. De exemplu,
activele companiilor au crescut din 2007
până în 2012 la aproape 19 miliarde
lei (4,3 miliarde euro). În acelaşi timp,
plasamentele asigurătorilor în economia
naţională depăşesc 10,5 miliarde lei (2,4
miliarde euro).
Şi industria asigurărilor contribuie
cu 12.000 de angajaţi şi implică aproape
70.000 de persoane în distribuţie, adică
este un segment care participă intens la
dezvoltarea economică, evoluţia pieţei
de asigurări fiind direct proporţională cu
bunăstarea populaţiei, a mai arătat Remi
VRIGNAUD.
Preşedintele UNSAR a precizat că
România este o piaţă auto, unde poliţele
RCA şi CASCO sunt cele mai importate
clase din piaţă, cu o pondere de 50%
din total. Astfel „profilul auto” al pieţei
de asigurare împinge piaţa spre valori
negative ale contului de profit şi pierdere.
www.primm.ro

Procentual, RCA este cea mai mare
clasă din piaţă. Ea produce şi cele mai mari
pierderi - 46% din total daune asigurări
generale în anul 2013. Rata daunei
combinată a fost 124,7% pentru RCA şi
128% pentru CASCO în anul 2012, a spus
Preşedintele UNSAR.
El a adăugat că, în februarie 2014,
asigurările obligatorii au generat 45,8%
din total PBS asigurări generale: RCA
- 43,8%, PAD - 2%. În decembrie 2013,
acelaşi indicator totaliza 38,1%.

Îmbunătăţiri în piaţă
Daniel FLOREA, Membru al
Comisiei Juridice, de Disciplină şi
Imunităţi din Camera Deputaţilor,
consideră că, în urma evenimentelor care
au afectat imaginea industriei, există
deplină seriozitate, astfel încât piaţa de
asigurări să se vindece din interior.
Au existat nişte cutremure în piaţa
asigurărilor pe care le-am resimţit cu
toţii. Opinia publică a enunţat o serie de
întrebări şi o mare parte au rămas încă fără
răspuns. Cu toate acestea, în opinia mea,
cred că piaţa a ieşit bine, pentru că a avut
puterea şi maturitatea necesare să reziste.
Consider că există deplină seriozitate,
astfel încât aceasta să se vindece din
interior, a declarat Daniel FLOREA.
www.primm.ro

Cu privire la acest aspect adus
în discuție, Remi VRIGNAUD a arătat
că piaţa se confruntă cu probleme de
imagine. De asemenea, asigurătorii sunt
în continuare îngrijoraţi de daunalitatea
crescută pe segmentul auto, în timp ce
şi fenomenele meteorologice extreme,
în special inundaţiile, au o frecvenţă în
creştere.
În acest context, oficialul UNSAR
a făcut unele propuneri vizând
îmbunătățirea calității serviciilor oferite
clienţilor şi protecţia consumatorului
de asigurări, dar și în ceea ce privește
stoparea pierderilor la nivelul industriei,
precizând că opt ani consecutivi în
care piaţa asigurărilor consemnează un
rezultat financiar agregat negativ nu
pot fi în folosul clienţilor în niciun fel.
În acelaşi timp, trebuie îmbunătăţite
practicile de vânzare bazate pe principiul
preţului minim în cazul RCA şi ofertarea
cu franşiza 0 pentru CASCO. Totodată,
mai trebuie să vedem o creştere a
gradului de cuprindere în asigurare a
locuinţelor din România, de circa 40% în
prezent.
În piaţa se mai poate îmbunătăţi
transparenta activităţii companiilor
de asigurare, clarificarea cadrului
reformei în sănătate, dar şi acordarea de
deductibilităţi pentru asigurările de viaţă

şi sănătate. De asemenea, este nevoie
şi de o reglementare a comerţului cu
asigurări online, de stabilizarea, aşezarea
pieţei şi îmbunătăţirea imaginii acesteia
grav afectată în ultima perioadă.
Potrivit lui Remi VRIGNAUD,
reglementările europene vor conduce
şi ele la o creştere a calităţii serviciilor
oferite şi la o transparenţă mai mare
în piaţă, care în final ar determina o
stabilitate mai mare, totul în beneficiul
clienților. Spre exemplu, Solvency II, care
se va implementa la 1 ianuarie 2016,
o să definească un nou set de reguli şi
un nou cadru de activitate, mai ales în
ceea ce priveşte alocarea şi folosirea de
capital. Un alt proiect care va contribui
la evoluţia pozitivă din piaţa asigurărilor
este baza comună privind asigurările
CASCO, unde se va observa istoricul
daunelor pe acest segment.

Imagine de ansamblu:
(Ne)Realizări
Albin BIRO, Membru neexecutiv
în cadrul Autorităţii de Supraveghere
Financiară (ASF), a prezentat o imagine
de ansamblu asupra pieţei de asigurări
din România, atât elementele pozitive,
cât şi nerealizările de până în prezent din
această industrie.
6/2014
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Astfel, Albin BIRO a precizat
că, prin prisma rezultatelor, piaţa
asigurărilor nu a avut prea mult de suferit
după „cutremurul” din industrie de la
începutul acestui an. Potrivit acestuia,
un element pozitiv important este
majorarea capitalurilor companiilor din
domeniu, cu peste 400 milioane lei în
2013, ajungând la 3,4 miliarde lei, în
pofida crizei şi a situaţiei în care ne-am
aflat. De aici reiese că totuşi investitorii
s-au străduit să menţină societăţile într-un
ritm sănătos de supravieţuire şi au avut
încredere în acest sistem, investind o sumă
destul de consistenţă, a spus BIRO.
Oficialul ASF a mai arătat că
în primul trimestru din acest an s-a
înregistrat o scădere a numărului
petiţiilor şi reclamaţiilor faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut. Aceasta
reducere nu este mare în cifre, dar este
de remarcat că, după câţiva ani de
creştere, tendinţa este de reducere.

Albin BIRO
Membru
neexecutiv în
cadrul Autorităţii
de Supraveghere
Financiară (ASF)

În pofida crizei,
investitorii au avut
încredere în sistem.
Un alt element pozitiv prezentat
de Albin BIRO este creşterea tarifelor
la RCA, în medie cu 7% în acest an.
Aceste majorări sunt necesare şi pentru
acoperirea reducerilor din 2013.
La elementele pozitive aş menţiona şi
criza, care a avut un efect pozitiv, deoarece
s-a trecut de la creşterea volumului de
prime la concentrarea pe profit, ceea ce
este un lucru bun şi indică şi o satisfacţie
mai bună a clienţilor. Nu cred că se poate
face profit dacă clienţii nu au încredere în
compania respectivă, a spus Albin BIRO.

8
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Printre nerealizările din domeniu,
oficialul ASF a menţionat faptul că
nu s-au externalizat serviciile legate
de daune, adăugând, de asemenea,
şi existenţa problemelor de la PAID
România.

din subscrierile totale ale pieţei. Dar,

În acelaşi timp, reprezentantul
ASF a subliniat faptul că ponderea
asigurărilor de viaţă, a celor de sănătate
şi agricole este una mică, reprezentând
fidel forţa de cumpărare a societăţii
româneşti, a clasei de mijloc care din
păcate în ultimii 4-5 ani s-a subţiat
considerabil.

de brokerii UNSICAR, este pe cale să se

Acestea sunt punctele unde
supravegherea în strânsă colaborare cu
piaţa ar putea să contribuie la bunul mers
al activităţii de asigurare, a conchis Albin
BIRO.

Clientul nemulţumit,
sursa de inspiraţie a pieţei
Clientul este uneori nemulţumit,
dar această stare a lui ar trebui să
reprezinte sursa de inspiraţie a pieţei,
ca să-l parafrazez pe Bill GATES, care
spunea că cei mai supăraţi clienţi ai tăi
sunt cea mai mare sursă de inspiraţie,
a declarat Bogdan ANDRIESCU,
Preşedintele UNSICAR - Uniunea
Naţională a Societăţilor de Intermediere
şi Consultanță în Asigurări.

de multe ori, brokerii uită de rolul lor
esenţial, de consultanţi de risc, şi mizează
mai mult pe activitatea de vânzare, în
detrimentul consilierii. Acest lucru, aşa cum
rezultă din toate conferinţele organizate
schimbe în favoarea consilierii, a adăugat
Preşedintele UNSICAR.

Bogdan
ANDRIESCU
Preşedintele
UNSICAR

Clientul cunoaşte
puţin spre deloc
beneficiile produselor
de asigurare, deşi are
nevoie de protecţie.
Bogdan ANDRIESCU a precizat
că un domeniu interesant de urmărit
este cel online. Ce se întâmplă în mediul
online? Este o întrebare pe care ne-o
tot punem de ceva timp. Cum putem
caracteriza concurenţa dintre mediul

Cum arată consumatorul de produse
de asigurare, astăzi, în opinia mea?
Neîncrezător în sistemul asigurărilor şi nu
numai. El este neîncrezător în toate pieţele
financiare. Şi nu doar în România. Clientul
cunoaşte puţin spre deloc beneficiile
produselor de asigurare, deşi are nevoie de
protecţie. Şi, în plus, are un buget limitat,
din care rupe cu greu bani pentru asigurări.
Aici am identificat două motive principale
- contextul economic şi prioritizarea
asigurărilor în bugetul propriu. Iar atunci
când o face, alocă bani pentru produsele
obligatorii, a precizat ANDRIESCU.

online şi offline? Şi aceasta este o întrebare

Potrivit acestuia, clienţii
interacţionează din ce în ce mai mult
cu brokerii, al căror volum de business
a ajuns să reprezinte peste jumătate

loc şi de mai bine. Uneori asigurătorii

pe care ne-o tot punem de ceva timp. Am
iniţiat, ca uniune profesională, un proiect
de reglementare a activităţii din online,
unde reducerile practicate îi obliga pe cei
din offline să îşi regândească strategiile de
vânzare, a mai spus el.
Preşedintele UNSICAR a mai
menţionat că societăţile de asigurări sunt
afectate de nivelul preţurilor practicate,
care uneori nu prea au legătură cu
nevoile de protecţie ale clienţilor. Relaţia
asigurătorilor cu brokerii este, în general,
bună, dar există şi cazuri în care este
reacţionează cu întârziere la problemele
clienţilor, dar aici intervine şi rolul nostru,
al brokerilor de a ne sprijini clienţii.
www.primm.ro

Bogdan ANDRIESCU este de
părere că asigurătorii şi brokerii trebuie
să contribuie la reconstituirea imaginii
din ce în ce mai deteriorată a pieţei,
iar calitatea serviciilor oferite de piaţă
trebuie îmbunătăţită.

Reglementările europene
fac trecerea către o
supraveghere mai amplă
Printre reglementările mult discutate
în domeniul asigurărilor de la nivel
european se număra Directiva Solvency
II, Directiva privind Medierea în Asigurări
IMD II (Insurance Mediation Directive
II), regulamentul privind vânzarea
produselor complexe de asigurări (PRIPs
- Pachete de Produse de investiţii cu
amănuntul).
Directiva privind solvabilitatea
companiilor de asigurări Solvency II
urmează să fie aplicată începând cu 1
ianuarie 2016. Sergej SIMONITI, Member
of the Management Board EIOPA şi
Director of Insurance Supervision
Agency, Slovenia, a spus că nu se
aşteaptă ca data stabilită pentru aplicare
să mai sufere modificări, în prezent
companiile din domeniu aflânduse în procedura de pregătire pentru
implementarea acestei directive.
Şi România se pregăteşte, a
subliniat Sergej SIMONITI. El a arătat
că EIOPA a adoptat deja ghiduri de
reglementare în privinţa implementării
Solvency II, care formează şi explică
procesul implementării pentru toate
ţările membre UE. Eu văd ghidurile ca
un pas organizat către viitor. Ghidurile
trebuie să se adreseze industriei, nu
reglementatorilor. Ele arată industriei la ce
trebuie să se aştepte, a precizat oficialul
EIOPA.
Ar trebui să vorbim de un salt de
încredere. De la o supraveghere strictă
trecem la una mai vastă. Este cel mai
mare salt de încredere, a adăugat acesta,
menţionând că există patru funcţii cheie
- actuariale, conformare, managementul
riscului şi modelul intern. Industria este
responsabilă să se asigure că totul este
www.primm.ro

pregătit. De asemenea, clienţii ar trebui să
beneficieze de acelaşi nivel de protecţie,
indiferent de companie. Să nu existe
discriminare, a mai spus Sergej SIMONITI.
Obiectul Directivei este de a stabili
norme pentru: accesul la activitate şi
desfăşurarea în cadrul Comunităţii a
activităţilor independente de asigurare
directă şi de reasigurare; supravegherea
în cazul grupurilor de asigurare şi de
reasigurare; reorganizarea şi lichidarea
întreprinderilor de asigurare directă.
Directiva se va aplica tuturor companiilor
de asigurări şi reasigurări cu un volum
anual de prime de peste 5 milioane
euro sau cu rezerve tehnice de peste 25
milioane euro.

Sergej SIMONITI
Member of the
Management
Board EIOPA

Clienţii ar trebui
să beneficieze de
acelaşi nivel de
protecţie, indiferent de
companie. Să nu existe
discriminare.
De asemenea, autorităţile
europene, în colaborare şi cu cele din
România, lucrează în prezent la proiectul
de Directivă a Medierii în Asigurări IMD II (Insurance Mediation Directive
II), reprezentând o revizuire a IMD I.
Versiunea finală a IMD II va fi adoptată
după ce va trece prin dezbaterile comune
ale Parlamentului European, Comisiei
Europene şi Consiliului European.
Directiva presupune o mai mare
transparență între asiguraţi şi asigurători
sau brokeri, care ar trebui să facă
publice informaţii precum comisioanele,
remunerația sau taxele. De asemenea,
clienţii trebuie să primească informaţii şi

să li se explice obligaţiile contractuale,
riscurile asigurate şi cele excluse într-un
limbaj clar şi uşor de înţeles.
Vorbim în special de brokerii şi
companiile de asigurări de pe segmentul
asigurărilor de viaţă, în condiţiile în care
brokerii de asigurări generale din UE au
scăpat, cel puţin pentru moment, de
obligaţia de a informa clientul în mod
obligatoriu despre nivelul comisionului
încasat pentru poliţele de asigurare
vândute. Aceasta prevedere a fost
exclusă din actualul proiect de Directivă
a Medierii în Asigurări (Insurance
Mediation Directive II), însă modificări
mai pot fi aduse până la momentul
votului în Parlamentul European.
Totodată, PRIPs este un regulament
european care urmează să reglementeze
produsele de asigurare de viaţă şi se va
aplica întocmai şi în România. Prin acest
regulament se urmăreşte îmbunătăţirea
calităţii informaţiilor furnizate
consumatorilor în momentul analizării
investiţiilor. Produsele de investiţii sunt
complexe, iar comparaţia acestora,
precum şi înţelegerea deplină a riscurilor
aferente pot fi dificile.
Sergej SIMONITI a explicat că
iniţiativa PRIPs urmăreşte să fie aplicabilă
pentru următoarele tipuri de asigurări
de viaţă: unit-linked, index linked,
cele mixte în care beneficiile sunt
parţial dependente de activele în care

Dominik LORENZ
Vice President
Financial Services
– Insurance NTT
DATA Germania

NTT Data este partener
de încredere pentru
firmele de asigurări de
viaţă şi generale, dar şi
pentru reasiguratori.
6/2014
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clientul a dorit să investească având şi
o parte cu randament garantat, dar şi la
poliţele cu participare la profit.
Dar pentru a implementa toate
reglementările europene, companiile de
asigurări vor avea nevoie şi de servicii IT
integrate. Astfel, companiile specializate
vor pune la dispoziţia asigurătorilor
sisteme IT şi softuri performante
foarte necesare, spre exemplu, pentru
administrarea Directivei europene
Solvency II.
Interesaţi de piaţa românească
şi de Europa Centrală şi de Est sunt
japonezii de la NTT DATA, care au
achiziţionat la finele anului trecut EBS
România. Aceasta oferă, printre altele, şi
servicii pentru companiile de asigurări şi
reasigurări, potrivit lui Dominik LORENZ,
Vice President Financial Services –
Insurance NTT DATA Germania.
Printre clienţii NTT Data se număra
mai multe companii din domeniul
asigurărilor, precum GENERALI, AIG,
CHARTIS, GEICO, AXA, ALLIANZ, AEGON,
MUNICH Re, MetLife, HANNOVER şi altele.

10
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Avem soluţii atât pentru companiile
de asigurări de viaţă şi generale, cât
şi pentru reasigurători. Serviciile sunt
personalizate pentru companiile mici
şi mari, a explicat oficialul NTT Data,
societate care furnizează servicii
de primă clasă, de la consultanţă
şi dezvoltare de sisteme până la
outsourcing de servicii IT.
Andreea RADU
Mihai CRĂCEA

www.primm.ro
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Statusul actual şi perspectivele programului românesc de asigurare împotriva
dezastrelor naturale, dar şi riscul de inundaţii s-au numărat printre subiectele analizate
cu prilejul workshop-ului dedicat riscurilor catastrofale din cadrul FIAR 2014.

Riscurile catastrofale,
o ameninţare în creştere
Asigurătorii din cadrul UNSAR

Asociaţia a întreprins deja o

- Uniunea Naţională a Societăţilor de

serie de măsuri, inclusiv dezvoltarea

Asigurare şi Reasigurare din România

unor grupuri de lucru şi transmiterea

au identificat, în cadrul workshop-ului

de propuneri către autoritatea de

de Riscuri Catastrofale de la Forumul

supraveghere. În continuare, rămâne

Internaţional Asigurări-Reasigurări

necesitatea restabilirii climatului de

2014, câteva puncte nevralgice pe piaţa

Numărul de poliţe PAD
la finalul anului 2014,
estimat la peste 1,8
milioane
La finalul lunii aprilie 2014, erau
în vigoare aproximativ 1,16 milioane
de poliţe obligatorii pentru locuinţe, cu

românească în ceea ce priveşte riscurile

250% mai multe faţă de aprilie 2013,

catastrofale. Acestea includ cadrul în

arată cele mai recente date oficiale.

vigoare, care necesită ajustări pentru

În primele patru luni ale anului 2014

administrarea rapidă a daunelor în cazul

Adelina
CARACOSTEA
Comisar Şef
UMP, Ministerul
Afacerilor Interne

unui eveniment catastrofal, faptul că
sistemele informatice de daune ale PAID şi
ale asigurătorilor autorizaţi să emită PAD
nu sunt încă integrate pentru a funcţiona

s-au emis de zece ori mai multe poliţe aproximativ 450.000 poliţe PAD, faţă de
aproximativ 40.000 în perioada ianuarieaprilie 2013, a subliniat Adrian MARIN.

în acelaşi fel, dar şi necesitatea evaluării
capacităţii de constatare şi lichidare a
asigurătorilor autorizaţi, inclusiv terţi

încredere atât în cadrul legal stabil, a
aplicării consecvente a legii în vigoare,
precum şi necesitatea dispersiei riscului
la nivelul teritoriului Românei, a explicat

Adrian MARIN
Responsabil
Secţiunea
Asigurări
de Bunuri şi
Proprietăţi, UNSAR

Adrian MARIN.

Romeo JANTEA
Specialist în
Asigurări

Aşteptările pentru 2014 includ
menţinerea unei competiţii puternice
între asigurători, în special în lipsa unor
evenimente catastrofale majore, o

Potrivit acestuia, creşterea

creştere semnificativă a subscrierilor PAID
şi o conştientizare mai mare a riscurilor

numărului de poliţe PAD în ultima

catastrofale (în special a cutremurului şi

perioadă a fost determinată de schimbarea

contractaţi de PAID, pentru un eveniment

inundaţiilor), precum şi o uşoară scădere

legislativă recentă, însă cel mai mare efect

catastrofal, a arătat Adrian MARIN,

a subscrierilor aferente asigurărilor

al schimbării legislaţiei asupra creşterii

Responsabil Secţiunea Asigurări de

facultative pentru locuinţe, a adăugat

numărului de PAD-uri se va vedea în anul

Bunuri şi Proprietăţi, UNSAR.

reprezentantul UNSAR.

2014.
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Ţinând cont de portofoliul de poliţe
facultative care vine la reînnoire şi de
rigurozitatea aplicării legislaţiei, estimăm
că numărul de poliţe PAD, în vigoare la
finele anului 2014, poate depăşi pragul de
1,8 milioane, a continuat Adrian MARIN.

Cees WERFF
Senior Executive
Vice-President
InterEurope AG

Cu toate acestea, gradul de
acoperire în asigurarea obligatorie ar
rămâne redus la nivel naţional. Iar pentru
stimularea achiziţionării acestor produse,
amenzile nu sunt o soluţie, consideră
reprezentanţii MAI. Am pornit la drum
nu pentru a pedepsi pe cine nu încheie o
asigurare, ci pentru a-i face pe oameni să
conştientizeze nevoia asigurării. Fiind lăsat
totul la nivel local, practic la latitudinea
autorităţilor locale, inclusiv amendarea
celor care nu au asigurare este tot la nivel
local. Mai mult, primarii fiind aleşi, nu
numiţi, amenzi nu cred că au fost acordate.
Guvernul nu este pentru a amenda, ci
pentru a face populaţia să conştientizeze
www.primm.ro

nevoia asigurării. Amendarea nu este o
soluţie, a declarat Adelina CARACOSTEA,
Comisar Şef, UMP, Ministerul Afacerilor
Interne.

la nivel mondial au fost raportate 905

Răspunsul ar putea fi o modalitate
mai simplă de a plăti poliţa PAD. Gradul
scăzut de penetrare al poliţelor PAD se
poate datora şi modului de achiziţionare a
acestora. Există ţări, mai puțin dezvoltate
în comparaţie cu România, dar în care
plata poliţei de asigurare a locuinţei se face
automat odată cu plata energiei electrice.
Practic, în preţul energiei electrice este
inclusă şi prima de asigurare. Astfel, şi în
România, după modelul în care cetăţenii
achită taxa Radio - TV inclusă pe factura
de la energie electrică, aşa ar putea
achita şi poliţa PAD, şi astfel cred că ar fi
rezolvată problema cu gradul de penetrare,
a declarat Romeo JANTEA, Specialist în
asigurări.

în timp ce pierderile asigurate au fost de 70

Catastrofele naturale –
ameninţare în creştere la
nivel global. Inundaţiile,
printre riscurile la care
este expusă România
Poliţele de asigurare obligatorie a
locuinţei împotriva riscurilor catastrofale
sunt în mod cert o necesitate, având
în vedere datele statistice. Astfel,
contextul general indică faptul că, la
nivel global, dezastrele naturale sunt în
creştere, conform specialiştilor. În 2012,

catastrofe naturale, dintre care 93% au fost
determinate de evenimente meteorologice.
Pagubele s-au ridicat la 170 miliarde USD,
miliarde USD. Cu toate acestea, 2012 a fost
un an moderat din acest punct de vedere.
45% din evenimente au fost meteorologice
(furtuni), 36% au fost hidrologice
(inundaţii), 12% au fost climatice (valuri
de căldură, valuri de frig, secetă, incendii
de vegetaţie), iar doar 7% au fost de tip
geofizic (cutremure şi erupţii vulcanice),
a arătat Cees WERFF, Senior Executive,
Vice-President, InterEurope AG.

Daniela
RĂDULESCU,
Directorul
Institutului
Naţional de
Hidrologie şi
Gospodărire a
Apelor

Printre riscurile naturale la care este
expusă România se numără inundaţiile.
De exemplu, în 2013 acestea au afectat
peste 2.000 de locuinţe, dar şi anexe
gospodăreşti, mii de kilometri de
drumuri judeţene şi comunale, poduri
şi podeţe din aproape toate zonele
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ţării, conform unui bilanţ al Ministerului
Afacerilor Interne.
Mai mult decât atât, circa 3.500
de localităţi pot fi afectate de inundaţii
cu perioada de revenire de o dată la
100 ani, reprezentând circa 25% din
numărul total de localităţi din România,
a arătat Daniela RĂDULESCU, Directorul
Institutului Naţional de Hidrologie
şi Gospodărire a Apelor. Însă aceste
localităţi nu sunt în totalitate expuse
inundaţiilor, ci în proporţii diferite, de la caz
la caz. În medie, doar 10% din suprafaţa
localităţilor expuse riscului la inundaţii
este situată în zona inundabilă, a adăugat
Daniela RĂDULESCU.

necesare studii pentru determinarea
ariilor vulnerabile la apariţia viiturilor,
implementarea unui software de
alertare a apariţiei viiturilor şi asigurarea
resurselor necesare pentru calibrarea,

interpretarea datelor şi transmiterea
alertelor în timp util.
Adina TUDOR
Vlad BOLDIJAR

altele, prin condiţionarea
achiziţionării sau vinderii unei
Sorin RÂNDAŞU
Director
Administraţia
Naţională „Apele
Române"

Menekşe
UCAROGLU
President of the
Board, Istanbul
Underwriting
Center – IUC

locuinţe de existenţa unei poliţe,
de contractare a unor furnizori de
utilităţi precum apa sau energia
electrică, oferirea unei reduceri
de 20% la reînnoirea anuală a
poliţei sau a unor discount-uri
substanţiale în cazul clădirilor

Conform acesteia, aproape 250
localităţi din cele 3.500 identificate au
peste 1/2 din suprafaţa construită situată
în zona inundabilă şi un număr de circa
110 localităţi au peste 3/4 din suprafaţa
construită situată în zone inundabile.
Cele 3.500 de localităţi însumează
aproximativ 12,5 milioane locuitori.
Însă numai circa 800.000 de locuitori
sunt expuşi riscului la inundaţii (4% din
populaţia României).
O problemă recentă, adusă din ce
în ce mai des în atenţia autorităţilor, este
reprezentată de schimbările climatice,
care au impact negativ la nivel global.
În cazul inundaţiilor, de exemplu,
schimbările climatice determină
creşterea riscului viiturilor, iar viiturile
reprezintă principala cauză a morţilor
provocate în astfel de evenimente
naturale, a explicat Sorin RÂNDAŞU,
Director, Administraţia Naţională „Apele
Române”. Astfel, în particular, sunt
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Turcia: Contractarea
de servicii la utilităţi,
condiţionată de
existenţa unei poliţe
de locuinţă
Gradul de penetrare al
poliţelor de asigurare obligatorii
a locuințelor emise de Pool-ul de
asigurare de catastrofe din Turcia
- TCIP era anul trecut de circa 30%.
Similar cu situaţia din România,
aceste asigurări obligatorii sunt
privite de populaţie ca o taxă, nu
ca o centura de siguranţă în cazul
vreunui cutremur. TCIP a efectuat
campanii de promovare pe întreg
teritoriul Turciei, intrând în contact
direct cu circa 300.000 de persoane,
a explicat Menekse UCAROGLU,
President of the Board, Istanbul
Underwriting Center - IUC.
Stimularea încheierii
poliţelor a fost realizată, printre

construite după anul 2007. Potrivit
lui Menekse UCAROGLU, prima
medie pentru această asigurare este
de circa 100 lire turceşti, echivalentul
a circa 50 euro.
Turcia are o populaţie
de circa 76 milioane locuitori
şi aproximativ 18 milioane de
locuinţe. Asigurarea obligatorie
a locuinţelor din Turcia acoperă
pagubele materiale în limitele
acoperite de fiecare poliţă în parte,
care sunt cauzate de cutremure
şi incendii, explozii, tsunami şi
alunecări de teren (provocate
direct de seisme). Asigurarea
obligatorie împotriva riscului
seismic a fost lansată în urmă cu
mai bine de 13 ani prin Legea nr.
547 din 27 septembrie 2000, după
cutremurele devastatoare din
regiunea Marmara, din 17 august
şi 12 noiembrie 1999.
www.primm.ro

Auto

Anul 2014 a menţinut tendinţa de accentuare a importanţei asigurărilor auto pe piaţa
locală, atât din punct de vedere al subscrierilor, cât şi din cel al daunelor. Creşterea
despăgubirilor pentru vătămări corporale şi deces, alături de necesitatea ajustării
tarifelor RCA menţine astfel deschisă discuţia despre profitabilitatea acestui sector pe
termen lung.

Un an al
proiectelor strategice
pe segmentul auto
MOTOR INSURANCE
CONFERENCE
at

by

2014
MAIN PARTNERS

Într-o piaţă dominată de asigurările
auto avem nevoie de îmbunătăţiri radicale
pentru aducerea segmentului auto în zona
profitabilă, a subliniat Mădălin ROŞU,
Responsabil Secţiunea de Asigurări Auto
din cadrul UNSAR, cu prilejul FIAR 2014.
2014 este un an al proiectelor
importante, strategice. Lucrăm pentru o
societate durabilă şi credibilă pe termen
lung, în care clientul să se simtă sigur.
Astfel, avem două proiecte pe segmentul
auto, unul pe RCA şi altul pe CASCO, a
adăugat el.
Reprezentantul UNSAR a explicat
că, în planul RCA, se doreşte modificarea
legislaţiei referitoare la vătămările
corporale/daunele morale, iar pe
CASCO are in vedere reducerea nivelul
fraudei printr-o bază de date comună a
asigurătorilor, care va cuprinde istoricul
de daune.

PARTNERS

De ce se doreşte
modificarea legislaţiei
privind vătămările
corporale?
Creşterea în ritm accelerat a
nivelului despăgubirilor acordate de
instante judecătoreşti şi, mai ales, a
diferenţelor majore dintre despăgubirile

www.asigurareamasinilor.ro
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acordate în speţe similare sunt dificultăţi
cu care piaţa se confruntă, consideră
specialiştii. Pe cale de consecinţă,
acestea pot conduce la creşterea tarifelor
aferente asigurării obligatorii RCA.

Baza de date pe CASCO
revine în discuţie
În ceea ce priveşte baza de date
pe linia CASCO, Mădălin ROŞU a explicat
că este necesară ca urmare a creşterii
numărului de fraude din domeniu,
acestea fiind estimate la 15% din totalul
despăgubirilor plătite.
Mădălin ROŞU a precizat că
urmează ca proiectul să fie prezentat
Consiliului Director al UNSAR în vederea

11
companii autorizate să vândă RCA

700,63

milioane lei – subscrieri RCA în T1 2014
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Auto
aprobării sau respingerii, stabilirea
condiţiilor de cooperare între companii,
dar şi stabilirea formatului de protocol
necesar (dacă va fi necesar).
Estimăm că implementarea se
va face la sfârşitul lui 2014, a subliniat
oficialul UNSAR.

Leetha
SPYROPOULOU
International Sales
Manager, FRISS

Conform studiilor, 3% din daunele
plătite la nivel european sunt fraude.
Acest procent poate afecta orice piaţă, iar
piaţa auto din România este a doua ca
dimensiuni din ECE după cea a Poloniei,
a declarat Leetha SPYROPOULOU,
International Sales Manager, FRISS.
Trebuie conştientizat acest lucru şi trebuie
implementat, la nivelul asigurătorilor,
un sistem de monitorizare, pentru a
putea rămâne competitivi, a adăugat
reprezentantul FRISS.

Atitudinea
reasigurătorilor, strâns
legată de profitabilitatea
pe auto
Profitabilitatea sau, mai bine spus,
lipsa acesteia, precum şi nivelul scăzut
de predictibilitate privind despăgubirile
pentru vătămări corporale au întâmpinat
reticenţă din partea marilor reasigurători
globali.

133,99
milioane lei - despăgubiri pentru
vătămări corporale şi deces în T1 2014

www.primm.ro

Richard
NATHSCHLAEGER,
Managing
Director, AUDATEX
Austria
MUNICH Re a părăsit România în
2001, dar a revenit în 2005. Motivul plecării:
au spus că nu pot face profit în România.
La revenire, MUNICH Re a afirmat că
activitatea pe auto va fi condiţionată strict
de o politică sănătoasă de subscriere şi o
gestionare corectă a daunelor, a explicat
Richard NATHSCHLAEGER, Managing
Director, AUDATEX Austria.
Într-adevăr, pe piaţa de asigurări
din România, mulţi reasigurători de talie
internaţională s-au retras de pe liniile
neprofitabile, în special RCA, exemplele
cele mai concrete fiind HANNOVER Re sau
SCOR. Îmi este teamă că, dacă mai persistă
foarte mult această presiune asupra pieţei
auto, ne vom trezi că vor mai pleca câţiva
reasigurători şi asigurători, în special în
zona celor cu experienţă internaţională,
a punctat Sorin GRECEANU, Director
General, Fondul de Protecţie a Victimelor
Străzii.

6.604 lei
Dauna medie RCA

Riscul tehnic al maşinii şi
profilul de risc al şoferului
– noile tendinţe în
creşterea profitabilităţii
Tarifarea RCA se va baza, în viitor, pe
modele individualizate - practic va exista
un profil de risc personalizat, nu cum este
în prezent - pe profilul de risc bazat pe
comportamentul unui grup, a subliniat
Richard NATHSCHLAEGER.
Totodată, una dintre schimbările
care se vor produce la nivelul pieţei auto
a UE este dată de e-call. Toate maşinile
vândute începând cu 2015 va trebui să
fie dotate cu sisteme de comunicare care
să furnizeze un set minim de date - de
identificare, tipul coliziunii dacă aceasta a
avut loc sau de dinamica accidentului, a
continuat reprezentantul AUDATEX.

496,95
milioane lei despăgubiri
RCA în T1 2014

Maria BOGHIAN
Director
Dezvoltare
ASISOFT

Vorbind despre subscriere pe auto
şi prevenţia daunelor, la un calcul simplu
bazat pe datele oficiale, în medie, o
companie de asigurări pierde 15 mii euro
pe zi. Este foarte mult. Asigurătorul trebuie
să facă business, trebuie să aibă profit,
nu pierderi, a declarat Maria BOGHIAN,
Director de Dezvoltare, ASISOFT.

Noile schimbări din piaţa auto
vor avea, aşadar, şi un efect benefic
asupra pieţei de asigurări, majoritatea
producătorilor auto încercând să
diminueze numărul de accidente prin
integrarea pe automobile a unor sisteme
de siguranţă din ce în ce mai avansate.
De asemenea, printre soluţiile de
prevenire a pierderilor pe asigurările
auto, se numără şi faptul că asigurătorul
poate vedea de la început dacă asigurarea
RCA sau CASCO pe care o vinde este
potrivită pentru clientul său, conform unor
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Sorin IACOB
Director General
EUROTAX
România

Aurel BADEA
Director
Subscriere
ALLIANZ-ŢIRIAC
Asigurări

Cum privesc asigurătorii
proiectul CEETAR?

parametri foarte exacţi, în baza datelor
tehnice oficiale ale fiecărui autovehicul,
potrivit lui Sorin IACOB, Director General,
EUROTAX.
EUROTAX a realizat un algoritm
propriu, astfel încât fiecărei maşini îi poate
fi atribuită o clasă de risc în funcţie de
specificaţii. De ce? În cazul unei maşini
asigurate RCA, nu putem determina ce
maşină poate lovi, dar putem calcula
exact cât de tare o poate lovi. Poate fi
determinată energia pe care maşina
asigurată o poate dezvolta când loveşte alt
vehicul.
Prin urmare, asigurătorii trebuie
să profite de mijloacele existente, astfel
încât să asigure eficient maşinile, ştiind
de la început gradul de risc al fiecăreia.
Profilul de risc al soferului, precum şi
riscul tehnic al maşini sunt elemente ce
pot ajuta la sporirea profitabilităţii în
piaţa de asigurări auto.

Claudiu SUMA
CEO, SafeFleet

Costin TABACU
Director Tarifare
şi Dezvoltare
Produse,
GROUPAMA
Asigurări
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Menekşe
UCAROGLU
President of the
Board, Istanbul
Underwriting
Center

Mihai BANU
Director Daune
Auto, APRIL Broker

Gheorghe
AXINTE, Director
General, AUDATEX
România

Albin BIRO
Membru în
Consiliu, ASF

Ion MOISE
Director
General, eClaims
Assistance

Proiectul CEETAR - Corpul
Experţilor şi Evaluatorilor Tehnici Auto
din România a fost înregistrat la Senat
pentru dezbatere publică în dată de 10
aprilie 2014, iar în data de 9 mai 2014
a primit avizul Consiliului Legislativ.
Conform acestuia, toate vehiculele
avariate, indiferent de cauza şi natura
pagubei, ar trebui evaluate de experţi şi
evaluatori tehnici autorizaţi, membri ai
CEETAR, care să dispună ulterior soluţiile
tehnice pentru repararea lor.
Prin urmare, acesta a fost
un subiect mult discutat în cadrul
Conferinţei Asigurărilor Auto din cadrul
FIAR. Vedeţi mai jos care sunt opiniile
experţilor din domeniu.

Mona CUCU,
Director, Direcţia
Reglementare
şi Autorizare
Asigurări
Obligatorii
ASF

ASF a transmis un răspuns
la această propunere
(Proiectul CEETAR) prin
domnul Vicepreşedintele
DĂINAU.
S-a dat un aviz negativ.

www.primm.ro
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Sorin GRECEANU,
Director General,
FPVS

În nicio ţară din Uniunea
Europeană (UE) nu
există un astfel de corp
de experţi unde terţul
păgubit să fie obligat
să-şi facă o constatare.
În alte ţări, o persoană
poate alege să se ducă la
asigurător să-şi facă acea
constatare prin experţii
angajaţi de companie
sau prin experţi
independenţi.
Pot fi externalizate foarte
multe lucruri, dar nu
responsabilitatea.

19%
creșterea daunei medii RCA
în T1 2014

71%
creşterea despăgubirilor pentru
vătămări corporale faţă de T1 2013

Ionel DIMA
Vicepreşedinte
AVUS Group

Această piaţă este superover-extra reglementată.
Nu se mai poate respira.
Această propunere este
un instrument de siluire.
Să lăsăm piaţa liberă
într-o societate liberă şi
democratică. Nimeni, în
afară de justiţie, nu poate
să intervină şi să hotărască
cine, ce, cum şi cât să
plătească.

Ioan MATEI
Director Juridic
B.A.A.R.

Ceea ce stabileşte acel
expert va fi obligatoriu
pentru societatea de
asigurare, ceea ce el
hotărăşte nu va putea fi
desfiinţat decât de instanţa
de judecată.
Externalizarea trebuie
să rămână la latitudinea
asigurătorului pentru că el
răspunde în faţa autorităţii.

Mădălin ROŞU
Responsabil
Secţiunea
Asigurări Auto
UNSAR

Cristian
CONSTANTINESCU
Specialist

Cine va răspunde de
modul de lichidare a
daunei? Contractul este
între mine, asigurător, şi
client. Rămân la opinia că
indiferent de cine intervine
- angajatul meu sau o
firmă cu care am contract
- eu sunt singurul care
răspunde în faţa clientului.

Companii specializate
de regularizare/lichidare
daune există în majoritatea
ţărilor, sunt folosite de
asigurători de la caz
la caz, dar pe principii
concurenţiale, serioase,
în baza ofertei, şi sunt
negociaţi termenii şi
condiţiile.
Deşi ne îndreptăm către
viitor, se pare că începem
să facem paşi uşor înapoi.
Mihai CRĂCEA

www.primm.ro

6/2014

19

Brokeraj

Conjuncturală sau nu, evoluţia excelentă a pieţei de brokeraj în primul trimestru al
anului trebuie aplaudată. Aceasta este una dintre concluziile Conferinţei Brokerilor
de Asigurare din cadrul FIAR 2014. Prezentul cu rezultate bune lasă însă loc unui
viitor marcat de implementarea IMD II şi de nevoia reglementării pieţei cel puţin pe
segmentul online.

Noi reguli după
implementarea IMD II
Parlamentul European a adoptat
o serie de amendamente la textul IMD2
iar impactul acestei reglementări va fi
unul direct şi pentru piaţa locală. Bogdan
ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR, a
declarat că este important să fie urmărite
modificările care s-au adus sau urmează
să se aducă textului Directivei IMD II,
pentru că, odată ce va intra în vigoare,
fiecare dintre noi va trebui să se supuna
noilor reguli.

Bogdan
ANDRIESCU
Preşedinte
UNSICAR

În 19 mai a venit rândul Consiliului
European să îşi expună propria versiune
asupra directivei. Această versiune se
numeşte Abordarea Consiliului General.
Preşedinţia elenă a Consiliului a organizat
în data de 19 mai prima sa întâlnire
cu membrii celor 28 de state membre
pentru a discuta propunerile sale, a spus
ANDRIESCU.
Printre modificările aduse
de Consiliul European se numară
excluderea regularizatorilor de daune
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din textul directivei, impunerea unor
reguli mai stricte pentru intermedierea
produselor de asigurare cu componentă
investiţională. Cu privire la intermediarii
auxiliari, cei care nu au ca activitate
de bază intermedierea în asigurări,
Consiliul consideră că aceştia nu
trebuie să respecte toate cerinţele de
informare, iar definiţia intermediarilor
subordonaţi (tied intermediaries) ar
trebui ajustată. De asemenea, definiţia
libertăţii de servicii este menţionată doar
în considerente şi nu în textul propriu-zis
al directivei.
În plus, cerinţele de instruire sunt
diferite de cele propuse de Comisia şi
Parlamentul European, care solicitau
cel puţin 200 de ore de pregătire
profesională pe o perioadă de cinci ani,
sau un număr proporţional de ore în
cazul celor pentru care intermedierea nu
reprezintă activitatea principală.
Consiliul European consideră
necesare doar 50 de ore de pregătire
profesională, în acelaşi interval de
5 ani. Consiliul European consideră,
de asemenea, că în activitatea de
intermediere în asigurări ar trebui să
fie incluse şi alte activităţi, precum
furnizarea de informaţii privind unul
sau mai multe produse de asigurare, ca
răspuns la criteriile selectate de client fie
prin intermediul unui site agregator sau
a unui site de comparare a preţurilor sau
prin alte mijloace, precum şi furnizarea
www.primm.ro
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unui clasament al produselor de asigurare
sau acordarea unei reduceri la preţul unui
contract, a spus Preşedintele UNSICAR.
El a mai spus că recentele
turbulenţe financiare au marcat
importanţa ce trebuie acordată protecţiei
consumatorului din orice sector
financiar. Consiliul European consideră
că este necesară creşterea încrederii
consumatorilor în pieţele financiare, iar
în acest sens supraveghetorii ar trebui
să trateze distribuţia produselor de
asigurare mult mai uniform, astfel încât
să se atingă un nivel adecvat de protecţie
al consumatorului în toate statele Uniunii
Europene.
Avem şi definiţia consultanţei, în
interpretarea Consiliului European, care
introduce în aceasta cuvântul „personal”.
Adică, furnizarea unei recomandări
personale pentru un client, fie la cererea
acestuia sau la iniţiativa asigurătorului
sau a intermediarul de asigurări.
În ceea ce priveşte competenţele
profesionale necesare pentru a profesa
într-un alt stat membru, Consiliul
European consideră că este necesară
o experienţă de cel puţin trei ani în
intermedierea în asigurări şi de o bună
reputaţie.

Evoluţia pozitivă a pieţei
de brokeraj a fost şi una
conjuncturală
Evoluţia pozitivă a pieţei de brokeraj
a fost şi una conjuncturală, deoarece,
trebuie să recunoaştem, în rândul

www.primm.ro

societăţilor de asigurări s-au întâmplat
foarte multe lucruri care le-au destabilizat,
a afirmat Romeo BOCĂNESCU, Director
General, DESTINE Broker.

Romeo
BOCĂNESCU
Director General
DESTINE Broker

Faptul că brokerii au intermediat
peste jumătate din subscrierile pieţei
româneşti de asigurări se datorează
eforturilor depuse de fiecare broker
în parte, însă aceste eforturi nu au
fost susţinute întotdeauna de factorii
implicaţi, şi mă refer aici la autoritatea
de supraveghere şi la Institutul de
Management în Asigurări. Trebuie să
găsim, alături de ei, soluţiile pentru a

Costi STRATNIC
Membru în
Directoratul
OMNIASIG VIG

putea depăşi anumite dificultăţi şi pentru
a merge mai departe. Legislaţia are nevoie
de mici ajustări, a mai explicat acesta.
Conform lui Romeo BOCĂNESCU,
piaţa de brokeraj va continua să crească.
Vom face eforturi pentru a creşte calitatea
serviciilor şi vom pune accent, în acelasi
timp, şi pe creşterea forţei de vânzări.
Aici avem nevoie, însă, şi de sprijinul
autorităţilor.

Creşterea de două cifre a
pieţei de brokeraj trebuie
„savurată”
Creşterea de două cifre a pieţei de
brokeraj trebuie „savurată” pentru că nu
este uşor să ai o astfel de creştere într-o
piaţă care se afla, în principiu, în stagnare.
Există, însă, o preocupare masivă privind
ceea ce urmează să se întâmple după
o astfel de creştere. Noi, companiile de
asigurări, ne-am adaptat mai greu la
început, însă ulterior, am acordat mult mai
multă atenţie acestui aspect şi detaliilor
aferente, a declarat Costi STRATNIC,
Membru în Directoratul OMNIASIG VIG.
Este normal să aiba loc un transfer
de prestare de servicii de la companiile de
asigurări care nu mai pot susţine reţele
foarte mari de vânzări către firme de
brokeraj. De asemenea, suntem preocupaţi
de modul în care colaborarea dintre
asigurători şi societăţile de brokeraj va
aduce o calitate sporită clientului final
pe viitor. Consider că partea dificilă abia
umează în ceea ce îi priveşte pe aceştia, a
mai afirmat Costi STRATNIC.
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Viorel VASILE
CEO
SAFETY Broker

Clienţii sunt îngrijoraţi de
problemele din piaţă
Viorel VASILE, CEO-ul SAFETY
Broker, a declarat că problemele recente
din piaţa de asigurări din România i-au
îngrijorat atât pe clienţii de pe segmentul
corporate, cât şi pe cei din zona de retail.
Există prejudecata că toţi asigurătorii
sunt nişte hoţi. În prezent, fie că este vorba
de companii locale sau multinaţionale,
asigurătorii se confruntă cu probleme.
În acest caz, are de suferit toată piaţa de
asigurări, inclusiv noi ca intermediari, a
spus Viorel VASILE.
Grija nu este manifestată doar
de clienţii din zona retail, ci şi de cei
de pe segmentul corporate. Grija a
cuprins şi segmentul corporate, ne-am
lovit de reticenţa acestor clienţi în a alege
următorul asigurător, care să nu aibă
probleme în viitor, a menţionat CEO-ul
SAFETY Broker.
Şi noi, şi asigurătorii, dar şi
autoritatea trebuie să facă ceva pentru
a schimba această percepţie negativă, a
declarat Viorel VASILE. Acesta a adaugat
că trebuie să crească calitatea serviciilor.
Asigurătorii nu vor ramâne în starea
de amorţire la nesfârşit. Cu siguranţă,
companiile de asigurări îşi vor reveni. Cu
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siguranţă noi trebuie să mergem către
calitatea serviciilor. În momentul în care
clientul nu ne simte aproape, apare o
situaţie în care asigurătorii vor reuşi să
schimbe piaţa, a mai spus Viorel VASILE.

În ceea ce priveşte problemele
asigurătorilor, oficialul MARSH România
a menţionat că inevitabil este afectată şi
piaţa de brokeraj. În general, clienţii noştri
sunt îngrijoraţi şi ne trimit diverse întrebări.

Rolul brokerului este tot
mai puternic

Mulţi jucători nu au
intrat pe online din cauza
legislaţiei

Cristian FUGACIU, General Manager
MARSH Romania, a subliniat că rolul
brokerului devine tot mai important,
clienţii având nevoie de consiliere în
privinţa achiziţionării produselor de
asigurare.

Cristian FUGACIU
General Manager
MARSH Romania

Mulţi jucători nu au intrat pe online,
şi chiar dacă au intrat, nu îl marchetează
activ din cauza legislaţiei care, în acest
moment, conduce la riscuri de natură
juridică şi operaţională. Dezvoltarea
canalului online, cu toate costurile aferente
unei promovări pe plan naţional, e mai
avantajoasă pentru un asigurător decât
să dezvolte o reţea de vânzări la nivel de
ţară. O legislaţie clară şi eficientă ar da
posibilitatea şi altor instituţii specializate
din afara ţării să intre pe această piaţă
în baza dreptului de liberă stabilire, a
menţionat Paul SWOBODA, CEO, GRAWE
Romania.

Gradul de intermediere a crescut, iar
rolul brokerului este tot mai puternic. Sper
să nu fie o situaţie de conjunctură şi să nu
fie bazată pe preţ, a declarat FUGACIU.
De asemenea, el salută iniţiativa
brokerilor de retail de a se dezvolta şi
pe segmentul corporate. Observ că şi
brokerii de retail intenţionează să se axeze
pe segmentul corporate, ceea ce este un
lucru bun. În prezent, piaţa de brokeraj din
România este dominată de retail, fiind o
caracteristică a acesteia, a spus Cristian
FUGACIU.

Paul SWOBODA
CEO, GRAWE
Romania

În ceea ce ne priveşte, în
mediul online, produsele comercializate
trebuie să fie simple. Nu ne-am simţi
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Radu MANOLIU
Director General
Adjunct, CREDIT
EUROPE Asigurări

ceea ce pare, iar lucrurile se vor clarifica
în perioada următoare, a declarat Radu
MANOLIU, Director General Adjunct,
CREDIT EUROPE Asigurări. Nu doar
calitatea trebuie să ne intereseze, ci şi
refacearea imaginii, a adaugat el.
confortabil să vindem produse complexe,
precum asigurările de viaţă, fără o
consultare riguroasă, astfel încât clientul
să înţeleagă ce cumpără, a explicat Paul
SWOBODA.

Vânzările de asigurări
online sunt estimate la 10
milioane euro
Vânzările de asigurări online
sunt estimate pentru anul 2014 la 10
milioane euro din totalul asigurărilor
RCA, a declarat, în cadrul FIAR 2014,
Răzvan PAVEL, Director de Dezvoltare
SAFETY Broker, care a adăugat că nu
sunt disponibile date exacte pe acest
segment, neexistând reglementări
speciale pentru vânzările online.

Răzvan PAVEL
Director de
Dezvoltare
SAFETY Broker

Răzvan PAVEL a explicat că în
România, vânzările online au demarat
în anul 2006, când a fost lansat site-ul
rca-ieftin.ro. În 2012, asigurarile online au
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devenit un fel de 'Fata Morgana' a
business-ului şi au apărut multe site-uri
de comercializare a poliţelor pe Internet, a
adăugat acesta.

Încrederea pe zona de
asigurări auto necesită
o analiză mult mai
aprofundată

Oficialul SAFETY Broker a precizat
că în 2012 au apărut peste 100 de siteuri. Foarte multe dintre aceste proiecte
s-au închis, dar site-urile au rămas
funcţionale, iar clienţii caută oferte, însă
nu primesc răspunsuri, ceea ce le scade
încrederea.

Dacă avem tăria şi curajul să
discutăm despre business-ul nostru fără
asigurarea obligatorie RCA, care este una
foarte delicată, încrederea pe partea de
asigurări auto necesită o analiză mult
mai aprofundată. În primul rând, noi,
asigurătorii, trebuie să avem mecanismele
prin care să putem despăgubi în mod
corect clientul, iar acestea să fie legate de
transparenţa pe care o oferim, a declarat
Costi STRATNIC, Membru în Directoratul
OMNIASIG VIG.

De asemenea, există site-uri care
vând asigurări online, dar în care apar
doar oferte ce conţin preţuri, ceea ce nu
e în favoarea clienţilor şi a pieţei.

Este importantă refacerea
imaginii pieţei de
asigurări

Pe de altă parte, deşi noi trebuie să
facem primul pas, şi clienţii de asigurări
CASCO trebuie să câştige încrederea
asigurătorilor: ştim toţi că lipsa unui sistem
bonus-malus pe CASCO de retail reprezintă
declinul acestei industrii, a adăugat Costi
STRATNIC.

Imaginea pieţei de asigurări din
România a fost afectată de evenimentele
în care au fost implicate câteva societăţi.
În acest caz, clienţii sunt mai îngrijoraţi
şi mai temători atunci când încheie o
poliţă. De aceea, jucătorii din domeniu
vor trece printr-o perioadă în care
va trebui să pună accent pe calitatea
produselor şi serviciilor pe care le oferă,
în vederea refacerii imaginii pieţei.

Creşterea spectaculoasă
a intermedierilor a fost
susţinută de soluţiile IT
tot mai performante şi
personalizate

Nu este suficient să se furnizeze
informaţii oficiale, nu sunt suficiente
pentru a calma oamenii de rând, ci trebuie
explicate anumite aspecte, să li se explice
că nu este atât de gravă situaţia şi nu e

Creşterea spectaculoasă a gradului
de intermediere a fost susţinută de
dezvoltările şi implementările soluţiilor IT
tot mai performante şi mai personalizate,
care au ştiut să răspundă, în timp util,

www.primm.ro
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Dragoş CĂLIN
Membru în
Directoratul
ASIROM VIG

nevoilor specifice ale brokerilor, a subliniat
Octavian PAŞPARUGA, Administrator,
BrokerNet Software.
Brokerii pot asigura unui client o
informare foarte exactă privind avantajele
şi dezavantajele unui produs, precum şi să

Octavian
PAŞPARUGA
Administrator
BrokerNet
Software
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Dorin ALBU
Consultant
ALMARO Training,
Romania

ofere şi să contabilizeze toate informaţiile
legate de evenimentele majore ale unui
contract de asigurare. Pentru asigurători,
un avantaj este faptul că, dezvoltând
aceste soluţii pe platformele brokerilor,
produsele asigurătorilor ajung foarte
repede în sistem. Pe lângă aceasta, există şi
posibilitatea de a monitoriza în mod real şi
precis daunele, a mai menţionat acesta.

Piaţa de brokeraj va
ajunge la 60-65% peste 3
ani

Cristina OŢET
Coordonator
Departament
Brokeri, CERTASIG

Directoratul ASIROM VIG, urmând să
ajungă la 60-65% într-un interval de 3
ani.
Dacă anul trecut noţiunea de calitate
a serviciilor îşi făcea loc timid în piaţă,
anul acesta este elementul principal. Zona
de vânzare tranzacţională se va duce
foarte mult către mediul online. În ceea ce
priveşte vânzare consultativă, atât timp cât
calitatea va avea de câştigat, şi cantitatea
de business va continua să crească,
consideră Dragoş CĂLIN.
Alex. ROŞCA

Piaţa de brokeraj va continua să
se dezvolte şi în perioada următoare,
conform lui Dragoş CĂLIN, Membru în
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Tendinţele europene în protecţia consumatorilor şi impactul lor în piaţa locală,
optimizarea distribuţiei asigurărilor de viaţă, atitudinea românilor faţă de asigurări, dar şi
viitorul reformei în asigurările de sănătate au fost coordonatele conferinţei de Asigurări
de Viaţă şi Sănătate din cadrul FIAR 2014.

Viitorul înseamnă:
Transparenţa distribuţiei şi a
produselor!
LIFE & HEALTH
CONFERENCE
at

by

2014
PARTNERS

Noile reglementari europene legate
de transparenţa în distribuţia produselor
de asigurare va avea un efect bun pentru
piaţa din România, în condiţiile în care
acestea ar conduce la o creştere a încrederii
şi satisfacţiei clienţilor, a declarat Marius
POPESCU, Vicepreşedinte UNSAR şi CEO
ING Asigurări de Viaţă.
Legislaţia europeană în domeniul
protecţiei consumatorului este un lucru
foarte bun, care va aduce un impact
pozitiv, a subliniat Marius POPESCU,
referindu-se la IMD II şi PRIPs.
Acesta a explicat că IMD II este
o directivă referitoare la distribuţia
produselor, un pachet care urmează să
fie transpus în legislaţia românească,
după caracteristicile locale. În acelaşi
timp, PRIPs este un regulament european
care urmează să reglementeze produsele
de asigurare şi se va aplica în România
exact aşa cum este.
Aceste două reglementări au un
numitor comun: transparenţa distribuţiei şi
a produselor, a precizat Marius POPESCU.

www.asigurariledeviata.ro
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Prevederile IMD II includ:
transparenţa automată şi completă a
sumei şi sursei comisioanelor; vânzarea
pachetelor de produse; vânzarea
produselor de asigurare ar trebui să fie
posibilă fără recomandări; armonizarea
cu MIFID2.

Marius POPESCU a arătat că în
al doilea semestru din acest an vor
fi finalizate dezbaterile în PE, iar în
septembrie sunt aşteptate actualizări
ferme ale Directivei IMD II.

Marius POPESCU
Responsabil
Asigurări de Viaţă
şi Sănătate
UNSAR &
CEO, ING Asigurări
de Viaţă

De asemenea, prevederile
PRIPs includ faptul că autoritatea de
supraveghere a pieţei are rolul de
a valida produsele care reprezintă
interesele clienţilor. În acelaşi timp, va
fi introdus un document unic (KID),
care va include toate taxele, costurile
şi caracteristicile produsului. Vor fi
precizate şi fondurile de pensii excluse de
la aplicarea prevederilor.
În septembrie - octombrie 2014
urmează să fie publicat textul legislativ
final, iar legislaţia locală trebuie să reflecte
reglementările europene, a adăugat
Marius POPESCU.
www.primm.ro
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Românii trăiesc în prezent
şi nu acordă importanţă
viitorului
Marius POPESCU a subliniat,
în cadrul conferinţei, că piaţa de
asigurări de viaţă din România este încă
subdezvoltată, aceasta reprezentând
doar 20% din piaţa de asigurări, în timp
ce în Europa acest procentaj urcă până
la 60%.
De asemenea, în România
ponderea asigurărilor de viaţă în PIB este
de doar 0,3%, faţă de o medie de 4,5% în
Europa. De ce este aşa de jos? Răspunsul
evident este nivelul de dezvoltare
economică. Este normal ca oamenii,
când au bani puţini, să se concentreze pe
cumpărarea de mâncare, energie, etc. Mai
sunt şi alte elemente care duc la această
pondere mică - factorul cultural şi nivelul
de încredere în instituţiile financiare, a spus
oficialul UNSAR.
Românii trăiesc în prezent şi nu
acordă importanţă viitorului. Moştenirea
culturală vine de la părinţi, din trecut, şi vor
trece generaţii până se va schimba ceva, a
adăugat acesta.
Marius POPESCU a subliniat
că UNSAR susţine şi promovează
transparenţa şi profesionalismul
în industria de asigurări de viaţă şi
www.primm.ro

încurajează aplicarea la nivelul fiecărei
companii membre a strategiilor centrate
pe clienţi şi pe nevoile acestora. În
acelaşi timp, UNSAR îşi propune să
implementeze iniţiative care au drept
scop schimbarea paradigmei existente în
rândul românilor conform căreia statul e
răspunzător pentru viitorul fiecăruia.

Paul SWOBODA
CEO
GRAWE România

Clienţii încep să solicite
produse personalizate
Ultimele cifre spun că brokerii nu
sunt atât de importanţi pe segmentul life
pe cât sunt la nivelul asigurărilor generale,
ceea ce indică un potenţial important
neutilizat, a explicat Paul SWOBODA,
General Manager, GRAWE Romania.
O soluţie poate fi reprezentată de
produsele personalizate, construite pe
nevoile specifice ale clienţilor.

Brokerii nu se mai limitează la a
vinde produse standard - clienţii încep
să ceară produse personalizate. Astfel,
companiile de intermediere doresc să
obţină produse unice, care să nu fie
comparabile cu altele. Îşi doresc ca acele
produse să se potrivească targetului şi
strategiei lor. Această tendinţă are atât
părţi negative, cât şi puncte pozitive, a
explicat Paul SWOBODA.
Astfel, printre elementele negative,
Directorul GRAWE România a menţionat
costurile şi eforturile mai mari de
dezvoltare şi administrare ale produselor
personalizate, comparativ cu cele
necesare pentru un produs standard.
În ceea ce priveşte avantajele,
dacă produsul este cu adevărat potrivit
brokerului şi profilului său de clienţi,
brokerul îl va vinde mai bine decât pe un
produs standard. Mai mult, un produs
personalizat este mai greu de copiat de
concurenţă şi, cu produse bine construite,
canalele de vânzări se pot concentra
pe ţinte diferite, pe diferite publicuri,
reducându-se competiţia între propriile
canale de vânzare, a adăugat Paul
SWOBODA.
Produsele personalizate presupun,
printre altele, eliminarea acoperirilor
care nu sunt importante pentru clientul
respectiv şi înlocuirea acestora cu
6/2014
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acoperiri non-standard care răspund
nevoilor acestuia şi personalizarea
anumitor caracteristici, precum frecvenţa
plăţilor, prima minimă sau sumele
asigurate.

Patricia ROSANDA,
Marketing
Manager Life &
Health SouthEast Europe,
HANNOVER Re

Companiile de asigurări
de viaţă trebuie să ofere
produse simple pentru a fi
înţelese de clienţi
Patricia ROSANDA, Marketing
Manager Life & Health South-East
Europe, HANNOVER Re, Italy, recomandă
companiilor de asigurări din România să
ofere clienţilor produse simple, uşor de
înţeles, şi să scoată în evidenţă nevoia
protecţiei în rândul oamenilor.
Sunt de acord că aici nu există o
cultură a asigurărilor de viaţă, oamenii nu
înţeleg asigurările, ei încă au convingerea
că statul trebuie să le acopere nevoile. Cred
că nu vor să admită această nevoie (de
protecţie prin asigurare - dr.), a declarat
Patricia ROSANDA.
Ea a adăugat că, pentru ca oamenii

asigurătorilor poate ar trebui să se
schimbe, ca acestia să aibă portofolii
pentru toate categoriile de clienţi, dar
simple, şi să se concentreze pe pieţe ţintă
diferite, să caute modalităţi de a ajunge
la acestea.

bătute în cuie, pentru a putea face o ofertă

Trebuie să le oferiţi produse simple
pentru ca oamenii să le înţeleagă şi vor
fi mai receptivi la asigurări, s-a adresat
Patricia ROSANDA companiilor de pe
piaţă locală.

asigurători, un pachet de bază absolut

Asigurătorii şi-ar dori ca
pachetul de bază să fie
clar definit pentru a putea
face o ofertă de servicii
suplimentare
Asigurătorii se întreabă cum pot
realiza oferte de servicii de sănatate atât
timp cât pachetul de baza nu e clar definit.
Ca să se poată trece peste acest obstacol,
ar trebui coborât nivelul discuţiei [dintre
asigurători şi autorităţi - n.r.] către zona
mai tehnică a Ministerului Sănătăţii, către
comisiile Ministerului Sănătăţii, care să
poată construi politici publice în asigurările
de sănătate, politici care să nu mai poată fi
schimbate în funcţie de diferitele programe
politice ale celor care conduc Ministerul
Sănătăţii, a declarat Petru MELINTE,
Director Serviciu Politici Coordonare
şi Monitorizare Asistenţă Medicală de
Urgenţă, Telemedicină şi Programe
Strategice din cadrul Ministerului
Sănătăţii.

Petru MELINTE
Director
Ministerului
Sănătăţii

mai palpabil, de exemplu o maşină sau
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aşa fel încât şi pentru noi să fie mai uşor
de definit pachetul de bază, s-a adresat
reprezentantul Ministerului Sănătăţii
asigurătorilor prezenţi la Forum.

Theodor
ALEXANDRESCU
General Manager
METROPOLITAN
Life

Pachetele suplimentare există,
a declarat Theodor ALEXANDRESCU,
General Manager, METROPOLITAN
Life. Problema este de înţelegere şi de
pătrundere a fenomenului de asigurări
private de sănătate, a adăugat acesta.
Printre punctele nevralgice identificate
pe piaţa asigurărilor de sănătate se
numără existenţa abonamentelor

Fără deductibilitate,
nu putem vorbi despre
educaţie
convinge autorităţile să ne ofere avantajul

tangibilităţi - te lauzi cu maşina, telefonul,

Re şi a adăugat că mentalitatea

faceţi acele pachete suplimentare, în

Noi, ca industrie, am eşuat în a

un smartphone. Este problema acestei

oficialul reasigurătorului HANNOVER

pachetele suplimentare. Vă propun să

adaugat Theodor ALEXANDRESCU.

nivelul populaţiei.

şi crezi că nu ai nevoie de ea, a explicat

clar definit, iar în jurul lui să se creeze

către acest sistem de asigurări private, a

să pună în valoare această necesitate la

pe când cu asigurarea de viaţă nu faci asta

noastră a fost: se aşteaptă, de către

atitudine de reticenţă, vizavi de trecerea

marketing, să ofere informaţii oamenilor,

asigurare de viaţă, ci vor cumpăra ceva

de bază în mod real. În general, senzaţia

în care sunt în momentul de faţă) şi o

din piaţă trebuie să investească în

de redus, oamenii nu investesc într-o

Principalul lucru ar fi definirea acelor
proceduri care sunt în afara pachetului

medicale (care trebuie oprite în formă

să înţeleagă această nevoie, societăţile

Venitul disponibil este destul

de servicii suplimentare.

Definirea şi completarea pachetului
de bază se face prin adiţie de servicii, a
atras atenţia Petru MELINTE, în timp ce
asigurătorii şi-ar dori ca lucrurile să fie clar

deductibilităţii, a afirmat Theodor
ALEXANDRESCU. Un astfel de avantaj
fiscal ar permite dezvoltarea pieţei
de asigurări de sănătate şi le-ar da
www.primm.ro

Life&Health
posibilitatea asigurătorilor de a se axa şi
pe educaţia clientului.
Cred că educaţia clientului are un
rol foarte important, însă ne aflăm într-o
perioadă în care venitul consumatorilor
este foarte scăzut şi în care, din păcate,
educaţia trebuie forţată, a adăugat
Theodor ALEXANDRESCU. Când vorbim
cu clientul, vorbim în primul rând de ce îi
rămâne în buzunar pentru a achiziţiona
asigurarea, vorbim şi de încredere. Este
clar că, fără deductibilitate, nu cred că

bazei de clienţi sau a pacienţilor, fie că
aceştia vin la noi prin Casa Naţională de
Sănătate sau prin asigurători privaţi, a
declarat Alexandru NICOLESCU, Business
Development Manager, ACADEMICA.
Este clar că, la nivelul pieţei, vrem
servicii medicale mai bune, dar trebuie să
investim în infrastructura medicală. Tot
statul este cel care trebuie să permită acest
lucru, a adăugat acesta, vorbind despre
măsurile de dezvoltare a segmentului de
sănătate care pot fi întreprinse pornind
de la autorităţi.

putem discuta despre un subiect atât de
important ca educaţia.
Fără o deductibilitate, piaţa de
asigurări de viaţă o să rămână mică. Fără
deductibilitate, nu putem oferi ceea ce
oferă Polonia, de exemplu, a completat
Theodor ALEXANDRESCU.

Constantin
ARSENE
General Manager
PRODINF Software

Serviciile medicale mai
bune presupun investiţii
în infrastructură
Ca furnizori privaţi de servicii
de sănătate, pentru noi reprezintă un
plus tot ceea ce înseamnă dezvoltarea

www.primm.ro

Alexandru
NICOLESCU
Business
Development
Manager
ACADEMICA

Astfel, statul poate implementa mai
multe lucruri decât deductibilitatea - ar
putea implementa, de exemplu, coplata
- care există în acest moment, dar la un
nivel foarte scăzut. Ar putea, de asemenea,
să acorde scutiri şi facilităţi fiscale
companiilor care activează în domeniul
medical similare cu cele din domeniul IT, a
adăugat Alexandru NICOLESCU.
Un alt aspect poate fi reprezentat
de parteneriatele pe care statul roman
le poate încheia cu alte companii, care
ar permite modernizarea anumitor
spitale cu banii investitorilor, a adăugat
reprezentantul ACADEMICA.

Daniela BĂRBIERU
Manager
Employees
Benefits
Department
MARSH Romania

Clienţii nu înţeleg
diferenţa dintre asigurări
şi abonamente
Conform studiilor MERCER MARSH
Benefits, în ceea ce priveşte asigurările
de sănătate, clienţii nu au o înţelegere
clară a asigurării de sănătate comparativ
cu un abonament medical, cred că prin
asigurarea privată se pot accesa serviciile
doar dacă eşti bolnav şi nu este inclusă
partea de prevenţie, a arătat Daniela
BĂRBIERU, Manager Employees Benefits
Department, MARSH Romania.
De asemenea, în opinia clienţilor,
cele mai mari clinici nu sunt într-o
colaborare deschisă cu asigurătorii, iar
relaţia dintre clinici şi asigurători nu
funcţionează tocmai bine.
Pe de altă parte, în opinia
asigurătorilor, bugetele actuale pentru
planuri medicale sunt foarte reduse,
nu sunt deloc aliniate nevoilor reale
şi costurilor, iar clienţii îşi doresc să
primească mai multe servicii, a afirmat
Daniela BĂRBIERU. De asemenea, se
resimte creşterea consumului de servicii
medicale în anumite oraşe mari - Bucureşti,
Cluj, Arad, Timişoara - unde ne aşteptăm să
crească şi rata daunei pe această linie de
business.
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Bancassurance

Conceptul de bancassurance se bazează pe utilizarea reţelei bancare în vânzarea de
produse de asigurare, ajutând la creşterea gradului de fidelizare a clienţilor. De aceea
este un model win-win-win pentru Bancă, Asigurător şi Client.

Bancassurance,

un concept 3xWIN
Bancassurance-ul este o sursă bună
şi stabilă de venituri pentru bănci, dar şi
o modalitate de creştere a numărului de
clienţi pentru companiile de asigurări.
La rândul său, clientul beneficiază de
un consilier financiar pentru produsele
bancare şi de asigurări.
În Romania, acest tip de vânzări
este încă la un nivel redus faţă de
alte ţări europene. În general, clienţii
achiziţionează asigurări de viaţa prin
bancassurance, majoritatea fiind legate
de un credit bancar.

Reglementări specifice
pentru bancassurance
Sperăm ca în viitor să avem o
reglementare specifică pentru activitatea
de bancassurance pentru că în România nu
există, în prezent, asemenea reglementări
care sunt cuprinse în activitatea de
asigurări, a declarat Florina VIZINTEANU,
Managing Partner, CREST Consulting and
Management, în cadrul FIAR 2014.
Ea a dat ca exemplu Moldova,
unde există o lege care a fost aprobată la
finalul anului 2013 şi care reglementează
efectiv activitatea de bancassurance.
Potrivit Florinei VIZINTEANU,
clientul de bancassurance din România
este clientul bancar. Produsele (de
bancassurance) care sunt acum în piaţă
sunt legate de produse bancare. Nu ne
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aşteptăm să vină la bancă clienţi de pe
stradă, care nu au un produs financiar, a
spus aceasta.
Conceptul de bancassurance se
bazează pe utilizarea reţelei bancare în
vânzarea de produse de asigurare. Modelul
este generator de venituri atât pentru
bancă - venituri din comisioane, cât şi
pentru asigurător - venituri din prime, a
explicat oficialul CREST Consulting and
Management.
Florina VIZINTEANU a precizat
că implementarea bancassurance este
un concept win-win-win pentru Bancă,
Asigurător şi Client. Ea a subliniat că
produsele trebuie să fie simple, clare şi
uşor de vândut prin reţeaua bancară.
Conceptul bancassurance are
următoarele caracteristici:
implementarea reţelei de vânzare
bancassurance prin identificarea acelor
persoane apte să vândă produse de
asigurare şi instruirea acestora;
construirea de produse simple,
clare, uşor de vândut;
implementarea unei platforme
operaţionale bazate pe un IT performant.
Următoarele considerente trebuie
avute în vedere când se construieşte
strategia:
Cum poate compania de
asigurări să sprijine banca (aspecte
tehnice şi operaţionale)?
www.primm.ro

Bancassurance
Cum pot fi motivaţi angajaţii
băncii să vândă produse de asigurare?
Cum se măsoară performanţa?

aceasta având o reticenţă mai mare.
Menekşe UCAROGLU a mai spus
că asigurătorii sunt încântaţi că, prin
bancassurance, clientela este una deja

Cum să setezi ţintele?
Aşteptările şi viziunea trebuie să
fie agreate de ambele părţi, iar strategia
să fie comună;

familiarizată cu produsele financiare şi nu
există probleme în încasarea poliţelor, iar
frauda în ceea ce priveşte daunele este
mult mai redusă.

Training de înaltă ţinută;
Produse destinate segmentelor
ţintă;

La rândul lor, băncile se bucură de

Acesta este un nivel mult mai mic
faţă de alte ţări, precum Turcia, unde
acest procent era de 75,2%, Polonia 30% sau Croaţia – 19,3%. În Polonia,
potrivit celor mai recente date, reiese că
o treime din poliţele de asigurări de viaţă
individuale şi circa jumătate din cele de
grup sunt distribuite prin bancassurance, a
declarat Daniela GHEŢU.

un venit de exploatare lipsit de riscuri.
Toate băncile au ţinte specifice legate

IT performant;

de veniturile din asigurări. Acestea doresc
să-şi crească veniturile din asigurări pentru
că sunt fără riscuri pentru bănci. Veniturile

Daniela GHEŢU
Director Editorial
al Publicaţiilor
PRIMM

sunt bune şi sigure, a menţionat Menekşe
UCAROGLU.
Florina
VIZINTEANU
Managing Partner
CREST Consulting
and Management

Produsele trebuie să
fie simple, clare şi uşor
de vândut prin reţeaua
bancară.

Ea a mai spus că băncile sunt active
şi în vânzarea poliţelor de pensii.

Menekşe
UCAROGLU,
President of the
Board, IUC

Servicii
pentru
clienţi.

Veniturile din asigurări
sunt bune şi sigure pentru
băncile turceşti
În Turcia, serviciile de
bancassurance au succes întrucât clienţii
au încredere în bănci şi achiziţionează
de la acestea şi produse de asigurare.

Prin bancassurance,
clientela este una
deja familiarizată cu
produsele financiare şi
nu există probleme în
încasarea poliţelor.

De asemenea, veniturile obţinute din
intermedierea poliţelor de asigurare sunt
venituri bune şi sigure pentru bănci, a
declarat Menekşe UCAROGLU, President
of the Board, Istanbul Underwriting
Center (IUC).
Aceasta a explicat că o poliţă

România, cu mult în urma
altor state
Neexistând date oficiale recente
despre ponderea bancassurance,
Daniela GHEŢU, Director Editorial al

vândută prin call-center-ul unei bănci

Publicaţiilor PRIMM, a arătat, citând

este simplă, clienţii au încredere în

INSURANCE Europa, că, în anul 2011,

personalul bancar şi sunt deschişi să

poliţele de asigurări de viaţa vândute

achiziţioneze asigurări, în timp ce call-

prin intermediul băncilor au reprezentat

center-ul unei companii de asigurări nu

13,6% din piaţa de asigurări de viaţă din

este atât de credibil pentru o persoană,

România.
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Potrivit acesteia, în Turcia, piaţa
asigurărilor cunoaşte o expansiune
rapidă, iar creditarea bancară continuă
să constituie un factor de creştere
pentru asigurările de viaţă. În această
ţară, produsele de bancassurance sunt
simple, uşor de achiziţionat (inclusiv
prin operaţiuni la ATM). În 2012,
valoarea primelor brute subscrise prin
bancassurance au reprezentat 0,9
miliarde euro.
În ceea ce priveşte asigurările
generale, ponderea bancassurance-ului
este mult mai mică faţă de asigurările de
viaţă. În această categorie este vorba în
special de asigurări legate de bunurile
achiziţionate prin credite bancare Astfel,
în 2011, ponderea era de doar 0,4%
în România, în timp ce în Turcia era de
13,6%, iar în Croaţia - 2,7%, Polonia –
2,2%, Slovenia – 0,5%.

Succesul în bancassurance
Potrivit Danielei GHEŢU, potenţialii
factori de succes ai bancassurance-ului,
de natură structurală, ţin de gradul
de integrare dintre cei doi operatori
implicaţi, de tipologia produselor, de
pregătirea şi de sistemul de renumerare
a agenţiilor bancare, de felul în care
6/2014
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Bancassurance
cele două entităţi conving să se implice
în acest proces de vânzare. Este foarte
adevărat că reglementările naţionale
din domeniu au un rol extrem de
important pentru că ele pot încuraja sau,
dimpotrivă, pot pune nişte obstacole în
calea dezvoltării bancassurance.

Simona
VASILESCU
Head of
Commercial
and Training
Department
BRD Asigurări

De asemenea, este foarte
importantă poziţia în piaţa financiară a
sistemului bancar – cu cât acesta este
mai puternic, cu cât are o reputaţie mai
bună, cu atât şansele de succes sunt mai
mari.
Este necesară şi existenţa unui
sistem de instrumente fiscale pentru
încurajarea economisirii. Totodată, este
vorba şi de factorii culturali, de felul
în care sunt percepute de către clienţi
băncile şi relaţia cu băncile. Observăm
că în ţările unde băncile au o poziţie în
societate mult mai aproape de clienţi,
mai specială, acolo şi bancassurance-ul
se constituie într-un sistem dezvoltat.

Produse adaptate
nevoilor clienţilor
Simona VASILESCU, Head of
Commercial and Training Department,
BRD Asigurări de Viaţă, a declarat
că produsele vândute trebuie să fie
adaptate nevoilor clienţilor bancari, adică
foarte simple şi uşor de vândut de către
forţa bancară, care nu este specializată în
a promova produse de asigurări.
De asemenea, este necesară
construirea unor procese operaţionale
eficiente şi integrate pe cât posibil
cu sistemele din bancă, inclusiv pe
partea de IT. Important este şi suportul
comercial şi trainingul forţei de vânzări
din banca BRD.
Fiecare asigurător trebuie să
găsească acele motivaţii pentru a ţine
produsele de asigurări printre priorităţile
băncii. Bineînţeles că partea de asigurări
reprezintă un business bun pentru bancă,
sunt comisioane fără risc operaţional şi
atractive. Practic, băncile primesc venituri
sigure fără prea multe bătăi de cap, a mai
spus Simona VASILESCU, adăugând:
Cheia succesului este relaţia dintre bancă
şi compania de asigurări şi aici pe noi ne
ajută foarte mult acţionariatul comun.
La rândul său, Carmina
VATAMANU, Partnership Relations
Division Manager, RAIFFEISEN Bank, a
declarat că dezvoltarea unui parteneriat
bancassurance are întotdeauna în primplan nevoia clientului – ce anume dorim
să-i oferim.

RAIFFEISEN Bank colaborează cu
două companii de asigurări. Cred că o
multitudine de parteneriate bancassurance
pot deveni la un moment dat dificil
de administrat. De exemplu, noi ne
asistăm foarte mult clienţii începând
de la notificarea despăgubirii şi până la
încasarea ei, indiferent că beneficiarul este
banca sau nu, şi din această perspectivă
ar fi foarte greu de administrat mai mulţi
parteneri, a explicat Carmina VATAMANU.

Carmina
VATAMANU
Partnership
Relations Division
Manager,
RAIFFEISEN Bank

Ea a arătat ca avantajele de a
avea parteneri în bancassurance derivă
din experienţă şi know-how-ul pe care
îl au. Astfel se pot dezvolta cât mai
multe produse care să se adreseze mult
mai bine nevoilor clienţilor. Totodată,
există şi unele dezavantaje, în special
din perspectiva vânzătorului, precum
dificultăţile care derivă din implicarea
unor aplicaţii IT.

Andreea RADU

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Reasigurări

Aspecte precum calitatea reasigurării, diversificarea portofoliilor companiilor de profil,
dar şi faptul că reasigurătorii pot oferi actorilor din piaţă know-how important pentru
dezvoltarea business-ului au reprezentat teme principale de dezbatere în cadrul
Conferinţei de Reasigurări de la FIAR 2014.

Reasigurătorii în trei dimensiuni:
Capacitate, Protecţie şi Expertiză
Reasigurările întâmpină o serie

O altă problemă importantă

de provocări în contextul actual,

este reprezentată de gradul mare de

globalizat, dominat de incertitudine şi

interconectivitate al industriei de profil

riscuri din ce în ce mai mari, au arătat

în lumea actuală, puternic globalizată.

specialiştii prezenţi la Conferinţa Pieţei

Reasigurătorii şi asigurătorii sunt astăzi

de Reasigurări din cadrul Forumului

foarte conectaţi unii de ceilalţi. Ceea

Internaţional Asigurări-Reasigurări, FIAR

ce se întâmplă în Siria, de exemplu,

2014. Astfel, fenomenele meteo extreme
sau tensiunile politice, adesea imposibil
de anticipat, devin un element din ce în
ce mai problematic pentru asigurători şi
reasigurători deopotrivă.

afectează şi România, în special la nivel
economic, dar nu numai, a atras atenţia
Sinisa LOVRINCEVIC, subliniind că, în
aceste circumstanțe, cu atât mai mult,
companiile de reasigurare trebuie să
aibă o strategie solidă în regiunile în care
activează.

Sinisa
LOVRINCEVIC
Branch General
Manager
TRUST Re

Care este situaţia
reasigurărilor în
România?
În 2013, la nivelul statelor din
regiunea Europei Centrale şi de Est,
procentajele cesiunii în reasigurare la
nivel naţional indicau faptul că România
conducea în regiune, cu 26%, comparativ

Inundaţiile severe din Serbia şi
Bosnia sau sancţiunile impuse Rusiei ca
urmare a situaţiei din Ucraina sunt doar
două exemple de întâmplări neprevăzute
care demonstrează că, în momentul de
faţă, devine extrem de greu să anticipezi
ce se poate întâmpla mâine, a subliniat
Sinisa LOVRINCEVIC, Branch General

Dragoş CIOCAN
Specialist în
reasigurări

Manager, TRUST Re, Cipru.
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Reasigurări
cu Cehia (19,4%), Rusia (13,3%), Slovacia
(14,3%), Moldova (19,8%) sau Turcia
(22,3%), a arătat Dragoş CIOCAN,
Specialist în reasigurări. De altfel, în
România, nivelul primelor cedate în
reasigurare a crescut anual, de la 19% în
2009, la 26% în 2012.

Remi VRIGNAUD
Preşedinte
UNSAR

Cu toate acestea, companiile
trebuie să aibă în vedere faptul că nu
doar cantitatea reasigurării contează,
ci şi calitatea acesteia. Reasigurarea
este importantă şi poate menţine rata de
solvabilitate a companiilor de asigurare
la un nivel ridicat, a declarat Remi
VRIGNAUD, Preşedintele UNSAR. Iar în

avem şi o parte de responsabilitate socială
atât pentru asiguraţi, cât şi pentru terţi.
Revenind asupra calităţii şi disciplinei de
subscriere, în România lucrăm doar cu
asigurători care pot controla activitatea de
subscriere, a continuat Andrea FUCHS.

business. Astfel de acţiuni pot fi însă

Un alt aspect care trebuie luat
în considerare, dincolo de cantitatea
reasigurării, este reprezentat de
disponibilitatea acesteia. Când vorbim
despre capacitatea de reasigurare, ar
trebui să ne întrebăm, nu neapărat în ce
cantitate există sau nu, ci în primul rând,
unde se află aceasta, a declarat Guy
HUDSON, Partner, JLT Towers Re. Acesta
a subliniat că schimbările legislative
din anii precedenţi, precum cele care
au vizat sistemul asigurărilor împotriva
riscurilor catastrofale din România au
determinat o stare de incertitudine la
nivelul companiilor, nemaifiind clar unde
există capacitatea şi unde era aceasta
necesară. Astfel, schimbările legislative
au provocat neîncredere la nivelul
pieţei, iar asigurătorilor le-a fost dificil să
stabilească zonele în care erau expuşi la
riscuri, a adaugat Guy HUDSON.

aleg şi la modul în care acoperă riscurile

problematice, dacă reasigurătorii nu îşi
menţin disciplina şi nu îşi monitorizează
atent baza de clienţi. Reasigurătorii au
o datorie să fie foarte atenţi la liniile de
asigurări pe care le acoperă, la ce clienţi îşi
acestor clienţi, a afirmat Guy HUDSON.

James GRINDLEY
CEO, CertAsig

Diversificarea portofoliului
reasigurătorilor nu este însă o surpriză,
având în vedere contextul local. Piaţa
din România este foarte competitivă. Mai
mult, aproape 70% din primele subscrise
pe segmentul asigurărilor generale
sunt reprezentate de asigurări auto, un

ceea ce priveşte politicile de reasigurare

domeniu marcat de o concurenţă acerbă.

ale asigurătorilor români, pe lângă

Aşadar, nu este nicio surpriză faptul că

volumul de prime cedate în reasigurare,

reasigurătorii, dar şi asigurătorii, vor să

contează foarte mult şi calitatea

se îndepărteze de segmentul auto şi să îşi

portofoliului cedat. Mă gândesc la evoluţia

diversifice portofoliile, a declarat James

de pe segmentul RCA, unde daunele plătite
pe vătămări corporale s-au triplat în ultimii
ani. De asemenea, şi în cazul altei linii
de asigurare, cum ar fi cea de NatCat, în

GRINDLEY, CEO, CertAsig.
Guy HUDSON
Partner, JLT Towers
Re

cazul companiilor din România, gradul

punctul de vedere al asociaţiei, subliniez
faptul că trebuie să avem grijă să nu
existe un risc sistemic, a punctat Remi
VRIGNAUD.
Ideea a fost susţinută şi de Andrea
FUCHS, Director, SWISS Re Europe,
care a subliniat că la un portofoliu de
prime cedate în reasigurare este mult mai
importantă calitatea şi continuitatea
reasigurării, nu cantitatea acesteia.
Atât SWISS Re, cât şi alte companii de
reasigurare, sunt orientate pe profit, dar
www.primm.ro

companiilor de asigurare pentru
produsele de nişă este în creştere. Mă
bucur că piaţa se diversifică. Este bine că

de reasigurare diferă foarte mult de la o
companie la alta. Analizând global, din

De asemenea, interesul

Reasigurătorii au o
datorie să fie foarte
atenţi la liniile de
asigurări pe care le
acoperă.
Diversificarea
portofoliului – miza
jucătorilor de profil
În momentul de faţă, reasigurătorii
tind să îşi diversifice portofoliul şi să
se extindă pe mai multe segmente de

produsele de nişă intră în România şi în ECE
şi sper că piaţa va deveni mai sănătoasă
în ceea ce priveşte profitul. Este un lucru
bun atât pentru reasigurători, cât şi pentru
clienţi, a precizat James GRINDLEY.

Reasigurătorii înseamnă
şi know-how
În lupta pentru diversificarea
portofoliilor, atunci când intră pe
diversele segmente de nişă, este
recomandat ca asigurătorii să profite de
expertiza reasigurătorilor, a explicat
6/2014
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Reasigurări
James GRINDLEY. Companiile de asigurare
trebuie să asculte sfatul reasigurătorilor,
în special atunci când vor să se dezvolte
pe clase de nişă, altele decât cele auto,
deoarece aceştia au experienţa altor ţări,
similare cu România, a adaugat CEO-ul
CertAsig.
Faptul că reasigurătorii nu oferă
doar capacitate şi protecție, ci şi
know-how a fost subliniat şi de Cristi
CONSTANTINESCU, cunoscut Specialist în
asigurări.

Este evident însă că asigurătorii
au început deja să acorde din ce în
ce mai multă atenţie acestui aspect.
Reasigurarea este o necesitate, nu un
cost. Vreau să subliniez că, în sfârşit,
reasigurarea este considerată o acţiune
importantă şi i se acordă din ce în ce mai
multă atenţie în activitatea unei companii
de asigurare. În anii anteriori, acţionarii
şi conducerile societăţilor de asigurare nu
considerau justificată alocarea unui buget
reasigurării, a declarat Denisa DUMITRU,
CEO, STELLAR Re.

Piaţa RCA în România,
provocare pentru
reasigurători şi
asigurători deopotrivă
Cristi
CONSTANTINESCU
Specialist în
Asigurări

Avem nevoie de
capacitate şi protecţie,
dar avem nevoie şi de
cunoştinţe.

În România, condiţiile de desfăşurare
a activităţii pe RCA sunt imprevizibile,
afectează profiturile, iar perspectivele nu se
arată a fi prea îmbucurătoare. Comparativ
cu anul trecut, nu am văzut îmbunătăţiri
tangibile ale pieţei RCA, a precizat Evgeny
POTOKOV, Underwriter South Eastern
Europe, SCOR Global P&C.

Igor ALEKSEEV
Managing
Director
INGOSSTRAKH
Insurance
Company

Asigurătorii ruşi aleg
reasigurătorii vestici
Companiile de asigurare
din Rusia apelează, de cele mai
multe ori, la reasigurători de talie
internaţională, întrucât, deşi pe piaţa
locală există reasigurători locali,
concurenţa este una foarte puternică,
la care se adaugă şi competenţele
de subscriere limitate ale acestora,
conform lui Igor ALEKSEEV,
Managing Director, INGOSSTRAKH
Insurance Company.

De altfel, pentru o companie de
asigurare din România este o adevărată
sinucidere să ai 70-80% aceste asigurări în

Primul răspuns care îţi vine în minte
când te întreabă cineva la ce sunt folositori

portofoliu. Asigurătorii încep să înţeleagă

asigurătorii este „capacitate şi protecţie”.

că diversificarea portofoliului e importantă

Însă, pentru o piaţă ca cea din România,
adevăratul răspuns este know-how-ul.
Cunoştinţe. Avem nevoie de capacitate şi

Denisa DUMITRU
CEO
STELLAR Re

uităm pe datele pieţei din ultimii opt
ani (nota.: de opt ani de zile, piaţa de

business, a accentuat şi Denisa DUMITRU.
Adina TUDOR
Vlad BOLDIJAR

protecţie, dar avem nevoie şi de cunoştinţe,
a declarat acesta. Este suficient să ne

şi încep să se orienteze şi spre alte linii de

Reasigurarea este o
necesitate, nu un cost.

asigurări din România nu a mai încheiat
pe profit), şi ne dăm seama de ce piaţa
de asigurări are nevoie de know-how, a
continuat Cristi CONSTANTINESCU.
Eu pot să afirm că 100% din
cunoştinţele pe care le am despre acest
domeniu le-am acumulat de la societăţile
de reasigurare. Încurajez pe oricine
să nu evite întâlnirile cu brokerii şi cu
societăţile de reasigurare, a încheiat Cristi
CONSTANTINESCU.
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Astfel, pentru normalizarea pieţei
RCA, reasigurătorul recomandă limitarea
prin lege a compensaţiilor pentru daune
morale. Totodată, onorariile avocaţiale
trebuie, de asemenea, definite clar şi
limitate prin lege şi trebuie să existe o
transparenţă generalizată la nivelul pieţei.
Nu mai trebuie să existe factori negativi
care să ducă la majorarea tarifelor RCA, a
subliniat reprezentantul SCOR.
www.primm.ro
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Asigurări Agricole

Găsirea unor soluţii tehnice necesare pentru crearea unui cadru legislativ stabil şi a unor
metode eficiente de a spori protecţia agricultorilor reprezintă o parte dintre priorităţile
autorităţilor, în condiţiile în care schimbările climatice aduc cu ele riscuri tot mai
importante.

Care este cadrul optim de
protecţie pentru fermieri?
În cursul anului trecut, agricultorii
au înregistrat pierderi de peste 240
milioane lei din cauza fenomenelor
meteo extreme. Acesta este şi unul
dintre motivele pentru care protecţia
agricultorilor a devenit una dintre temele
centrale de discuţie între autorităţi,
companiile de asigurări şi ceilalţi jucători
implicaţi.

deosebit, atât pentru România, cât şi

Astfel, concluziile workshop-ului de
Asigurări Agricole ce a avut loc în cadrul
FIAR 2014 au arătat că fondurile mutuale
şi pieţele financiare, în special asigurările,
deţin mijloacele de a prelua aceste
riscuri, prin metodele lor specifice.

predictibilităţii, a subliniat Costel

pentru Europa, având o contribuţie
importantă în Produsul Intern Brut (PIB)
şi ele trebuie completate de fonduri
mutuale pentru ca fermierii să fie cât
mai bine despăgubiţi. România mizează
foarte mult pe veniturile pe care le aduce
agricultura. Totuşi, printre principalele
probleme din agricultură regăsim lipsa
ŞOPTICĂ.
Printre riscurile care pot fi preluate
de asigurători, în ceea ce priveşte
culturile, se număra furtuna, grindina,
ploile torenţiale, incendiul şi alunecările
de teren, iar pentru protecţia animalelor
aceştia pot oferi acoperire FLEXA, pentru
calamităţi naturale şi accidente, conform

Costel ŞOPTICĂ
Deputat,
Comisia pentru
Agricultură,
Camera
Depuţatilor

lui Lucian MARIN, Responsabil Secţiunea
de Asigurări Agricole din cadrul
UNSAR. În acelaşi timp, seceta, băltirea
apei pe terenuri, îngheţul de iarnă,
bolile şi problemele sanitare, precum
şi incidentele de mediu reprezintă
evenimente ce nu sunt preluate de
companiile de asigurări.

Printre principalele
probleme din
agricultură regăsim
lipsa predictibilităţii.

MADR: Până acum nu
s-a acreditat niciun fond
mutual

Costel ŞOPTICĂ, Secretar în Comisia
pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie
Alimentară şi Servicii Specifice, Camera
Deputaţilor, a declarat că agricultura
reprezintă un element de interes
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însă până în prezent nu s-a acreditat
niciun fond, a specificat Adela ŞTEFAN,
Şef serviciu, Direcţia Generală Dezvoltare
Rurală - Autoritatea de Management
pentru PNDR din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Şi în România au fost demarate
demersurile în vederea organizării şi
funcţionarii unor fonduri mutuale care
să acopere acele riscuri catastrofale pe
care societăţile de asigurări nu le asigură,

Adela ŞTEFAN
Şef Serviciu,
Direcţia Generală
de Dezvoltare
Rurală, Autoritatea
de Management
pentru PNDR,
MADR

Au fost demarate
demersurile în
vederea organizării
şi funcţionarii unor
fonduri mutuale care
să acopere acele riscuri
catastrofale pe care
societăţile de asigurări
nu le asigură
Fondul mutual este definit ca
fiind un sistem acreditat de statul
membru în conformitate cu dreptul
intern care permite fermierilor afiliaţi să
încheie o asigurare prin care se acordă
plăti compensatorii pentru pierderi
economice cauzate de producerea
anumitor evenimente reglementate prin
www.primm.ro

Asigurări Agricole

Cristina DARIE,
Consilier al
Ministrului, MADR

Regulamentul nr.1305/2013 (art.36 şi 38).
Sprijinul public pentru fondul mutual
vizează plata despăgubirilor către
fermieri pentru pagubele produse în
agricultură în urma evenimentelor
neasigurate de societăţile de asigurări, a
explicat Adela ŞTEFAN.
Riscurile acoperite de fondurile mutuale:
fenomene climatice nefavorabile:
îngheţul, seceta, inundaţiile;
boli ale animalelor: boli
specificate în lista stabilită de Organizaţia
Mondială pentru Sănătatea Animalelor
sau în Anexa la Decizia Consiliului (CE)
470/2009;

Germania
În Germania, nu există asigurare
obligatorie împotriva riscurilor naturale
în agricultură. Cu toate acestea,

Cum se procedează în alte
ţări?
În contextul în care catastrofele
naturale nu pot fi previzionate şi
afectează culturile, protejarea cât mai
adecvată a fermierilor este necesară în
România. În acest context, Florentina
ALMAJANU, Director General UNSAR
- Uniunea Naţională a Societăţilor de
Asigurare şi Reasigurare din România
şi Membru al Executive Committee Insurance Europe, a prezentat câteva
experienţe europene în ceea ce priveşte
asigurarea riscurilor catastrofale în
agricultură, în cadrul workshop-ului
dedicat asigurărilor agricole din cadrul
FIAR 2014.
www.primm.ro

apropiat (începând cu anul 2016),
pentru că sistemul naţional de ajutor
pentru agricultură dispare. Este dificil de
estimat dacă poliţele de asigurare vor fi
disponibile începând cu anul 2016.

Cipru

organisme de carantină
dăunătoare plantelor, organisme
dăunătoare listate în anexele H.G. nr.
563/2007;
incidente de mediu: apariţia
specifică a poluării, a contaminării sau a
degradării în calitatea mediului legate de
un eveniment specific şi cu o extindere
geografică limitată.

Acest lucru se va schimba în viitorul

Nu se asigură riscurile catastrofale.
Gabriel IONIŢĂ
Project Team
Leader, Banca
Mondială

Pierderile de producţie ale fermierilor
(numai producţia, nu şi infrastructura sau
pomii/ plantele) ca urmare a riscurilor
naturale (ex.: grindină,

Piața asigurărilor
este un pilon
esențial al oricărei
politici coerente de
managementul riscului
specific.
procentul de asigurări împotriva
grindinei este mare. În acelaşi timp,
puţini fermieri sunt dispuşi să îşi facă o
asigurare multi-risc (îngheţ, secetă etc.).
Pentru daune extreme, fermierii încă se
bazează pe intervenţia statului.

Finlanda
Nu se asigură riscurile catastrofale.
Statul compensează aceste pierderi
prin legislaţia privind ajutoarele de stat.

Lucian MARIN
Responsabil
Secţiunea de
Asigurări Agricole
UNSAR

Seceta, băltirea apei
pe terenuri, îngheţul
de iarnă, bolile şi
problemele sanitare,
precum şi incidentele
de mediu, reprezintă
evenimente ce nu sunt
preluate de companiile
de asigurări.
6/2014
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Asigurări Agricole
îngheţ, inundaţii etc.) sunt
acoperite de către Organizaţia Naţională
de Asigurări Agricole (o entitate semiguvernamentală). Datorită serioaselor
restrângeri financiare, Ministerul
Agriculturii nu intenţionează să
implementeze un plan de măsuri în
sensul Regulamentului UE.

este ridicat treptat la trei. Contribuţia
publică este, de asemenea, diferenţiată
în avantajul producătorilor agricoli care
asigură un număr mare de riscuri.
Ungaria

Anglia
Nu există o acoperire standard.
Riscurile acoperite variază de la un
asigurător la altul. Se tinde să nu fie
acoperite prin asigurare pagubele
pentru culturile în aer liber, cauzate de
inundaţiile terenurilor agricole.

Florentina
ALMĂJANU
Director General
UNSAR

Italia
În fiecare an, Ministerul Agriculturii
studiază un plan anual de asigurare care
defineşte producţii agricole, calendare şi
proceduri pe care producătorii agricoli
trebuie să le respecte pentru a beneficia
de ajutor public - în conformitate cu
reglementările europene şi naţionale
- pentru a acoperi în parte costurile
pentru asigurarea pierderilor economice
cauzate de adversităţi atmosferice,
epizootii şi boli ale plantelor. Planul
pentru anul 2014 reprezintă nu numai
cadrul de reglementare pentru campania
de asigurare, dar mai ales punctul de
referinţă pentru introducerea la nivel
naţional a legislaţiilor UE cu privire la
Politica Agricolă Comună. Consecvent
cu abordarea generală a UE în cadrul
planului 2014, numărul minim de
evenimente asigurabile în scopul de
a beneficia de contribuţia publică
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Bogdan PÎRVU
Director General
FATA Asigurări

Necesitatea de
protecţie există şi,
în special, nevoia
de a asigura riscurile
catastrofale, pe care
noi, companiile de
asigurări, nu le mai
preluăm încă din 2002.
S-a introdus un nou sistem de
atenuare a daunelor agricole în 2012,
de „prime agricole”, care îmbunătăţeşte
foarte mult autoprotejarea fermierului.
Subvenţia de primă este legată de
finanţarea UE. Rolul asigurărilor creşte
în fiecare an, clima cauzând din ce în
ce mai multe pagube în Ungaria. Noul
sistem extinde gama de daune acoperite
din cauze precum furtuna, seceta,
inundaţiile, grindina şi îngheţul.

În Romania, nevoia de
protecţie încă există
Necesitatea de protecţie există şi
în special nevoia de a asigura riscurile
catastrofale, pe care noi, companiile de
asigurări, nu le mai preluăm încă din
2002, momentul intrării în vigoare a Legii
nr. 381. În prezent, în ceea ce priveşte
seceta, inundaţiile şi îngheţul de iarnă,
putem spune că există un vid de protecţie
pentru că nu le despăgubeşte nimeni şi,
bineînţeles, creează dificultăţi pentru

fermieri. Fermierii nu sunt încă vehemenţi
pentru că venim după câţiva ani buni din
punct de vedere al producţiei agricole,
a specificat Bogdan PÎRVU, Director
General, FATA Asigurări.
Potrivit lui Flavius TCACIUC,
Director de Subscriere Non-Life,
GROUPAMA Asigurări, societăţile de
asigurări sunt pregătite să contribuie
cu ce pot la găsirea unei soluţii. Ne-am
dori totuşi ca fondurile mutuale să nu se
suprapună cu societăţile de asigurări.

Flavius TCACIUC
Director
Subscriere NonLife, GROUPAMA
Asigurări

Societăţile de asigurări
sunt pregătite să
contribuie cu ce pot la
găsirea unei soluţii.
Piața asigurărilor este un pilon
esențial al oricărei politici coerente de
managementul riscului specific (de
producție sau venit), însă are anumite
limitări. Acestea se referă la lipsa
transparenţei şi standardizării: condițiile
oferite de firmele de asigurări variază
semnificativ. De aceea, variabilitatea
excesivă a condițiilor împiedică formarea
unei piețe transparente și competitive,
benefică ambelor părți, a menţionat
Gabriel IONIŢĂ, Project Team Leader,
Banca Mondială. El a mai explicat că
ar fi utilă o standardizare a condițiilor
generale și speciale ale polițelor,
dezvoltarea asigurării în grup, a celei
pe bază de indici climatici şi oferirea
unor franșize acceptabile care ar putea
impulsiona piața.
Mihai CRĂCEA
Andreea RADU

www.primm.ro
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Interviu

Agricultura românească a cunoscut o evoluţie semnificativă în ultima vreme. De aceea,
nu puţini sunt asigurătorii care au acordat, de la un an la altul, o tot mai mare atenţie şi
importanţă sectorului asigurărilor agricole. Despre situaţia din această piaţă, perspective,
preţuri şi percepţia clienţilor într-un dialog cu …

Bogdan PÎRVU, Director General, FATA Asigurări

Asigurările agricole
la raport!
PRIMM: Se discută des, în ultima
vreme, despre fondurile mutuale.
Cum apreciaţi această formă de
protecţie a fermierilor?

continuare un risc major, producând

certitudinea că seceta poate afecta toată

pierderi colosale atunci când se

ţara sau o regiune foarte extinsă. Dacă

manifestă.

respectivul fond mutual este format

Bogdan PÎRVU: Necesitatea de protecţie
există şi, în mod special, nevoia de a
asigura riscurile catastrofale. Companiile
de asigurări au încetat să mai preia
în asigurare aceste riscuri încă din
2002, când a fost adoptată și a devenit
operațională Legea nr. 381 privind
acordarea despăgubirilor în caz de
calamități naturale în agricultură, prin
care statul despăgubea aceste riscuri
catastrofale şi care a funcţionat 4-5 ani.
Am trecut prin toate fenomenele: de
două ori secetă, o dată îngheţ, inundaţii,
rămânând după aceea un vid - noi am
continuat să asigurăm și să despăgubim
riscurile standard, în special grindina,
ploile torenţiale, furtuna, incendiul şi
îngheţurile târzii şi timpurii, în timp ce
riscurile catastrofale (secetă, inundaţii şi
gerul de iarnă) nu sunt despăgubite de
nimeni şi generează dificultăţi pentru
fermieri.

intenţionează să intre pe această nişă de

din suprafaţa arabilă şi toţi aceştia au

asigurare a acestor riscuri catastrofale,

cumpărat riscul de secetă care s-a produs

dar ne aflăm încă într-o fază incipientă,

în anul acela, până unde poate merge

având în vedere că până în acest

despăgubirea?

În acest moment, fermierii nu sunt
atât de vehemenţi când vine vorba de
aceste probleme pentru că venim după
nişte ani buni în care precipitaţiile s-au
situat în parametri normali şi gândul
la secetă este undeva departe. Acest
fenomen natural reprezintă însă în
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Aşadar, fondurile mutuale

moment nu este foarte bine definit
cadrul de funcţionare. Nu avem în acest
moment o idee clară despre forma în
care acestea vor proteja, vor despăgubi
şi vor acorda compensaţii fermierilor
pentru aceste riscuri, în schimbul unei
prime.
Fermierul trebuie să aibă o
contribuţie la fondul mutual, în schimbul
căreia urmează să fie protejat de anumite
riscuri. În opinia mea, contribuțiile
ar urma să fie structurate pe diverse

din fermieri care exploatează 20%

PRIMM: Dar reasigurătorii cum
se raportează la aceste riscuri? În
momentul de faţă le iau în acoperire
sau nu?
B.P.: Nu. Sunt statistici pe care
reasigurătorii externi le au cu privire la
zonele climatice. În plus, în România,
riscurile acestea se manifestă mult
mai pregnant decât în Europa de Vest.
Reasigurătorii neacceptând seceta, nici
noi nu o putem lua în asigurare.

categorii: un prim palier - pentru incident

PRIMM: O soluţie viabilă ar fi una care

de mediu (poluare), un palier superior -

să îmbine partea de mutualitate cu

care să cuprindă inundaţiile și, în sfârșit,

asigurările tradiţionale?

un palier terţ care să includă seceta şi

B.P.: Noi vom continua să vindem

îngheţul de iarnă. Pe toate aceste paliere

acoperirea pentru aceleaşi riscuri ca şi

trebuie să existe o contribuţie pentru

până acum, la tarifele stabilite conform

fermieri, o cotă de primă în relaţia fond-

calculelor noastre. Pentru riscurile

fermier.

acoperite vom plăti despăgubiri în cazul

Nu în ultimul rând însă, se pune

producerii lor şi, bineînţeles, ar fi un lucru

problema reasigurării. Este greu de

bun ca fermierul să poată adera la un

înţeles în ce formă despăgubeşte

fond care să îl protejeze şi pentru riscurile

acel fond, mai ales că pornim de la

catastrofale.
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Interviu
PRIMM: Fermierii mari înţeleg
importanţa asigurării? Sunt deschişi să
discute cu dumneavoastră?
B.P.: Fermierii ar vrea să se asigure, iar cei
mari cu siguranţă ar cumpăra protecţie
şi pentru aceste riscuri catastrofale.
În ceea ce priveşte tarifele practicate,
trebuie spus că acestea sunt foarte mici,
nesustenabile, ceea ce ne aduce pierderi
pe această linie. În Europa de Vest (Italia,
Franţa) tariful de primă este de 5-7%
pentru riscurile standard, în vreme ce la
noi grindina se asigură pentru 1-1,5%
cotă de primă. Nivelul tarifelor pleacă
de la concurenţă, ceea ce desigur că
fermierilor le convine, rezultând un cost
redus. În plus, asigurarea facultativă a
fost subvenţionată cu 50% de către stat,
ajungând practic să plăteşti mai nimic.
Când am intrat în această piaţă, vindeam
asigurările de culturi cu 4% cota de primă
(pe cele standard), la care se adăugau
încă 4% pentru riscurile opţionale. Nu
toţi făceau astfel de asigurări, dar este
surprinzător cum s-a ajuns de la 4-3,5%
cota de primă, la 1%.
Explicaţia o ştim: criza a afectat
foarte mult piaţa asigurărilor generale,
în special din cauza pieţei auto care s-a
prăbuşit - autoturismele nu s-au mai
vândut, parcul auto învechindu-se a
ajuns să prezinte un risc mare. În ciuda
tuturor acestor dificultăţi în economie,
agricultura a mers bine iar fermierii au
avut unii dintre cei mai buni ani.
PRIMM: Ca daunalitate pe linia
asigurărilor agricole, ce înseamnă un
an păgubos? Nu mă refer neapărat la
daune plătite, ci la condiţiile meteo?
B.P.: Compania FATA Asigurări are 8 ani
pe piaţă, dintre care se disting 2012 şi
2013 ca fiind cei mai buni ani. Dacă în
2011 am avut rata daunei 32%-33%,
în 2012 a urcat la 52%. Au fost daune,
le-am plătit şi, când ai un astfel de an
bun, relaxezi condiţiile. În anii 2009 şi
2010 rata daunei a fost şi de 170%-140%.
Din punct de vedere al preţurilor, FATA
Asigurări vinde cel mai scump asigurările
agricole pe piaţă şi, cu toate acestea, îşi
www.primm.ro

Bogdan PÎRVU
Director General, FATA Asigurări
menţine clienţii şi o poziţie de vârf în

cum se practică această meserie. Sunt

topul asigurătorilor, pentru că noi ne-am

ferme cu exploataţii de peste 500 până

creat o imagine de asigurător serios, care

la 2.000 hectare care s-au dezvoltat, care

plăteşte daunele când este nevoie, şi
fermierul apreciază acest aspect mai mult
decât un preţ foarte scăzut la asigurare.

sunt stabile şi au acces la credite, s-au

PRIMM: Credeţi că, în lipsa subvenţiei,
nivelul de asigurare ar fi acelaşi?

tehnologizat şi investesc mult în cultură.
Asigurările sunt ceva firesc pentru ei şi nu
ar renunţa la acest tip de protecţie.

B.P.: Da, cei care se asigură acum (2530%) sunt fermierii adevăraţi, care ştiu
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Noua reglementare privind organizarea sistemelor informatice ale entităţilor active
în pieţele supravegheate de ASF, precum şi modalităţile de identificare şi evaluare
a riscurilor operaţionale în ecuaţia funcţionarii adecvate a jucătorilor din piaţă din
perspectiva Solvency II au fost principalele teme supuse dezbaterilor în cadrul
workshop-ului dedicat risk-managementului şi tendinţelor IT&C din cadrul FIAR 2014.

Sistemele informatice
guvernează stabilitatea pieţei!
Cum definim riscul
operaţional?
Ca în orice alt domeniu, primul
pas pentru a evalua şi ţine sub control
riscurile operaţionale este acela de a le
identifica şi a le înţelege. Dacă definirea
riscului de creditare este o noţiune clară,

dintr-o organizaţie. În acest caz,
interferează cu toate categoriile de
riscuri, inclusiv riscul financiar, de credit,
de piaţă şi lichiditate.
În asigurări se operează pe baza
unei definiţii date de Ordinul CSA nr.
18/2009, potrivit căreia riscul operațional

în ceea ce priveşte riscul operaţional,
avem de-a face cu o descriere mai vagă.
Totodată, dacă cel care lucrează cu riscul
de piaţă sau riscul de credit este specializat
în matematică, în ceea ce îl priveşte pe
profesionistul care lucrează în domeniul

Razvan TUDOR
Specialist in Risk
Management

riscului operaţional, acesta poate să fie
specializat în orice domeniu. Aşadar, riscul
operational este un domeniu despre care
fiecare dintre noi are impresia că ştie foarte
multe, a subliniat Răzvan TUDOR, Risk
Management Specialist.
Potrivit lui Răzvan TUDOR, riscul

estimate, care apare din: procesele interne

abordări:

neadecvate, vina angajaţilor, erorile

din procese interne neadecvate sau
care eşuează, din erori umane sau ale
sistemului sau în urma unor evenimente
externe;

generate de sistemul informatic sau alţi
factori externi. Spre comparaţie, în sistemul
bancar, Regulamentul nr. 24 din 2006 al
BNR defineşte riscul operaţional „ca risc
de pierdere determinat de utilizarea unor
procese inadecvate, sisteme inadecvate,

risc rezidual neacoperit de alte

resurse umane inadecvate sau evenimente

categorii de risc: piaţă, credit, lichiditate

și acțiuni externe, a precizat Răzvan

etc.;

TUDOR.
interacţiune cu guvernanţa şi

managementul proceselor şi controlul
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de pierderi sau a nerealizării profiturilor

operaţional poate fi definit prin trei
risc al pierderii de rezultate -
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este definit drept posibilitatea înregistrarii

Identificarea şi evaluarea
riscurilor interne, incluzând aici riscurile
www.primm.ro
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Călin RANGU
Director
Adjunct, Direcţia
Supraveghere
Integrată, ASF

operaţionale, a devenit cu atât mai
importantă pentru asigurători cu cât,
odată cu implementarea Solvency
II, cerinţele de capital vor fi calculate
în strânsă legătură cu profilul de risc
propriu companiilor. Ca atare, companile
de asigurare va trebui să îşi cuantifice
riscurile la care sunt expuse. Potrivit
reglementărilor EIOPA, există câteva
modele standardizate pentru efectuarea
acestor calcule, dar există şi calea
modelului intern pentru determinarea
solvabilităţii. Cert este că, în urma studiului
de impact QIS V realizat în pregătirea
implementării Solvency II, se vede faptul
că riscul operaţional reprezintă circa 5%
din riscul de solvabilitate al unei companii
de asigurări, a declarat Ana TRIPŞA,
Vicepreşedintele Asociaţiei Române de
Actuariat - ARA.
Potrivit reprezentantului ARA, în
cazul Solvency I, la calculul capitalului şi al
solvabilităţii totul era simplist. Formulele
de calcul se refereau la prime şi la rezerve
www.primm.ro

şi puteau fi considerate nişte calcule
independente de riscul propriu companiei
respective, cu alte cuvinte nu erau
reflectate toate riscurile la care compania
de asigurări era expusă, ci doar câţiva
indicatori independenţi de riscul companiei
respective. În acelaşi timp, Ana TRIPŞA
a arătat faptul că în calculul Solvency
I nu era reflectată complexitatea
produselor, cum se va întâmpla odată
cu implementarea Solvency II: Calculul
solvabilităţii nu va mai fi determinat pe
baza unei formule, iar cerinţa de capital va
fi determinată ţinând cont de profilul de
risc propriu companiei.

Stabilitatea pieţei – în
mâinile sistemelor
informatice?
Într-o prezentare intitulată
Managementul riscurilor operaționale
generate de utilizarea sistemelor
informatice, Călin RANGU, Director
Adjunct, Direcţia Supraveghere
Integrată, ASF, a subliniat că acestea au
rolul de a asigura stabilitatea financiară,
de a proteja consumatorii şi de a asigura
buna funcţionare a pieţei - prin evitarea
incidentelor de funcţionare, indiferent
dacă vorbim de cea de capital, pensii sau
asigurări.
Potrivit lui Călin RANGU, scopul
principal al reglementării sistemelor
IT pentru entitaţile care activează în

Sabato RUOCO
Development
Manager
CRYSTAL System

Solvency II - o
provocare IT pentru
companiile de asigurări
Începând din ianuarie 2016, va
fi implementată Solvency II, directiva
privind solvabilitatea companiilor de
asigurări. În acest context, asigurătorii
au început deja să se pregătească
pentru a răspunde noilor cerinţe
impuse, iar printre provocările
întâmpinate de aceaştia se numară
adoptarea unor sisteme informatice
special dedicate.
De altfel, conform unui studiu
al ACCENTURE Research, cea mai
mare problemă care trebuie rezolvată
de companii pentru a se încadra în
standardele Solvency II este stabilirea
unui sistem de management şi
integrare a datelor care să fie precis,
complex şi conform standardelor.
6/2014
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comunicaţiilor la nivel de oameni, procese,
sisteme şi mediu extern.

Ana TRIPSA
Vicepreşedinte
ARA

pieţele supravegheate de ASF este acela
de evaluare, monitorizare şi control al
riscurilor legate de utilizarea sistemelor
informatice. Unul dintre scopurile
managementului riscurilor operaţionale
generate de utilizarea sistemelor
informatice este dat de aplicarea de reguli
pentru analizarea, identificarea, prevenirea
şi reducerea impactului potenţial negativ
al materializării vulnerabilităţilor generate
de utilizarea tehnologiei informaţiei şi a

Totodată, o astfel de reglementare
va avea rolul de stabilire a unui cadru
de supraveghere prudenţială a ASF, în
mod continuu, pe baza principiilor de
supraveghere, plecând de la riscuri, şi
a creşterii capacităţii de analiză, prin
intermediul unui sistem de raportare.
În acelaşi timp, vor fi prevenite riscurile

sistemice exogene generate de
criminalitatea informatică externă şi a
factorilor care pot afecta capacitatea
operaţională sau sistemică.
Din perspectiva brokerilor de
asigurare, sistemele informatice devin
extrem de importante în activitatea
operatorilor din piaţă şi reglementarea
pare să fie inevitabilă. Obiectivul UNSICAR
este să ajungă împreună cu ASF la un text
de reglementare care să ofere brokerilor
un instrument util de management și care
să nu încarce excesiv activitatea din punct
de vedere administrativ, a subliniat Victor
ŞRAER, Vicepreşedinte UNSICAR.

Victor ŞRAER
Vicepreşedinte
UNSICAR

Vlad BOLDIJAR

Rezultatele
financiare
pentru
T1 2014

INSURANCE Profile Interactiv
Piaţa asigurărilor din 2008 până în 2014
Rapoarte personalizate exportabile in format Excel sau pdf
Plată on-line sau prin transfer bancar
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Calculul despăgubirilor acordate
în cazul poliţelor RCA
Preşedintele Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor şi a Normelor privind
asigurarea obligatorie de răspundere
civilă pentru prejudicii produse prin
accidente de autovehicule aprobate
potrivit acestui Ordin.

Av. Claudiu
GIAMBAŞU

Av. Denisa PASCU

În ceea ce priveşte despăgubirile
acordate de asigurător, pentru
avarierea sau distrugerea vehiculelor,
în baza poliţelor RCA, în practică
se întâlnesc adesea situaţii în care
beneficiarii drepturilor de despăgubire
sunt nemulţumiţi de valorile privind
despăgubirile materiale aprobate de
asigurător, potrivit dosarului de daună.
Astfel, nemulţumirile se întemeiază
pe faptul că, deși maşinile avariate nu
mai fuseseră implicate anterior în niciun
fel de evenimente rutiere, persoanele
îndreptăţite la despăgubiri nu au primit
valoarea integrală de despăgubire pentru
componentele avariate. Confuzia poate
fi creată şi de faptul că multe persoane
nu fac diferenţa între despăgubirile
primite pentru avarierea sau distrugerea
vehiculelor în baza unei poliţe CASCO
şi avarierea şi distrugerea vehiculelor în
cazul în care reparaţia se intenţionează a
fi efectuată în baza unei poliţe RCA.
Dacă în cazul celei dintâi, valorile
de despăgubiri sunt, în general, mai mari,
fiind supuse regulilor privind valoarea
de despăgubire stabilită de părţile
contractante, în cazul despăgubirilor
acordate pentru aceleaşi tipuri de
avarii, în baza poliţei de asigurare RCA,
despăgubirile sunt acordate în mod
limitat prin raportare la dispoziţiile
legale, incidente reglementate, în
prezent, de Ordinul nr. 14/2011 emis de

www.primm.ro

Astfel, menţionăm că, în
baza dispoziţiilor acestui Ordin,
despăgubirile pentru vehicule nu
pot depăşi cuantumul pagubei,
valoarea vehiculului la data
producerii accidentului şi nici limita
de despăgubire prevăzută în poliţa de
asigurare RCA. În consecinţă, pentru
stabilirea valorii de despăgubire, trebuie
avute în vedere aceste trei criterii.
Aşadar, în vederea determinării
primului criteriu pentru stabilirea
valorii vehiculului la data producerii
evenimentului asigurat, vom avea în
vedere valoarea de nou a acestuia,
din care se scade în mod obligatoriu
uzura valorii. Prin uzura valorică se
înţelege valoarea care se pierde de la
momentul achiziţiei de nou a acestuia
datorată întrebuinţării fireşti sau stării
de întreţinere (care de multe ori poate
fi precară). Asigurătorii, prin inspectorii
specializaţi, calculează uzura valorică
prin aplicarea unui coeficient de uzură
asupra valorii de nou a vehiculului la data
producerii evenimentului asigurat.
Coeficientul de uzură se stabileşte
în funcţie de gradul de întrebuinţare,
de numărul de kilometri parcurşi cu
vehiculul, precum şi de vechimea în
exploatare, exprimată în unităţi de timp,
ani, diferenţiată pe categorii de vehicule,
potrivit tabelelor coeficienţilor de uzură
numărul 1 şi 2, prezentaţi în anexa la
Norme.
Pentru vehiculele al căror parcurs
în kilometri, realizat până la data

producerii evenimentului asigurat, nu
este cunoscut, coeficientul de uzură al
vehiculului avariat se stabileşte în funcţie
de vechimea în exploatare şi de starea de
întreţinere a acestuia prevăzute în tabele
cu coeficientul de uzură nr. 2 cuprinse în
anexa nr. 3 la Ordin.
Normele aprobate prin actul
normativ menţionat reglementează şi
modalitatea de stabilire a coeficientului
de uzură pentru vehiculele care aveau
executate, înainte de data producerii
evenimentului asigurat, reparaţii
curente, inclusiv înlocuirea unor părţi
componente sau a pieselor originale.
În această situaţie, Normele folosesc un
mod de calcul care are la bază o formulă
matematică.
Totodată, în cazul acestor vehicule
nu se pot lua în calcul coeficienţi de
uzură inferiori coeficienţilor minimali
sau superiori celor maximali pentru
vechimea în exploatare, parcursul realizat
şi starea de întreţinere a autovehiculului
avariat, avându-se în vedere tabelele
coeficienţilor de uzură nr. 1 şi 2, cuprinse
în anexele la Norme.
Aşadar, nemulţumirea persoanelor
despăgubite are la bază o falsă problemă,
întrucât determinarea valorilor de
despăgubire este o problemă mai mult
matematică decât una economică
sau juridică, întrucât evaluarea
despăgubirilor beneficiază de un cadru
bine reglementat şi care cuprinde o
valoare obligatorie pentru asigurător şi
beneficiarul drepturilor de despăgubire,
rezultând din poliţele RCA.

Rubrică oferită de

Daniel Florea & Asociaţii
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Rubrică realizată
cu sprijinul

Pensii

După circa un deceniu de dezbateri şi de ezitări politice, România făcea în 2007 primii
paşi în reforma pensiilor după modelul Băncii Mondiale, implementând, ultima în
regiunea Europei Centrale şi de Est, sistemul de pensii structurat pe trei piloni care
adăugau „clasicei” pensii de stat o componentă administrată privat. În mai 2008, cu
puţin timp înainte de declanşarea crizei economice, a avut loc primul transfer de
contribuţii de la bugetul de asigurări sociale către fondurile de pensii private obligatorii
(Pilon II). La şase ani de la acest moment, sistemul de pensii private românesc se
prezintă cu un bilanţ pozitiv.

Focus pe detalii
rezumat Crinu ANDĂNUŢ, CEO ALLIANZŢIRIAC Pensii Private, moderatorul
conferinţei. Cu siguranţă însă, după şase
ani de acumulare cantitativă, a sosit
momentul unor reglaje calitative, care să
Ion GIURESCU
Vicepreşedinte
ASF

aşeze activitatea fondurilor de pensii pe
o bază durabilă pe termen lung.

În acest moment pensiile private sunt
un motor atât pentru piaţa financiară din
România, cât şi pentru activitatea ASF, a
declarat, la Conferinţa de Pensii Private

Crinu ANDĂNUŢ
CEO, ALLIANZŢIRIAC Pensii
Private

de la FIAR 2014, Vicepreşedintele ASF,
Ion GIURESCU. Chiar dacă, referinduse la segmentul cel mai tânăr al pieţei
financiare româneşti, o astfel de afirmaţie
ar putea părea exagerată, concluziile
conferinţei de la Braşov au arătat că, cel
puţin în ceea ce priveşte soliditatea şi
reputaţia, ea este pe deplin justificată.
Sistemul de pensii private din România
este unul bine clădit în esenţa lui, bine
protejat împotriva riscurilor şi a dovedit
că este un sistem care dă un randament
financiar foarte bun. În pofida crizei am
realizat un randament mediu anualizat
de circa 11% şi, în plus, nu am avut niciun
fel de eveniment negativ care să afecteze
încrederea participanţilor. Vorbim, aşadar,
despre un sistem foarte bine aşezat, a
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Care sunt principalele direcţii de
acţiune în acest sens? Dezvoltarea şi
definitivarea anumitor detalii legislative,
lărgirea orizontului de oportunităţi
investiţionale şi extinderea activităţii de
educare financiară a populaţiei par să fie
cele mai importante.

Lista priorităţilor
Sistemul de pensii private este foarte
solid din punct de vedere legislativ. Este
www.primm.ro

Pensii
un domeniu în care, la nivelul legislaţiei
primare, nu s-a schimbat nimic de la data
apariţiei, iar pe cea secundară începem să
o adaptăm la situaţiile actuale, a subliniat
Ion GIURESCU.
Pe lista priorităţilor, legea de plată
a pensiilor ocupă un loc important,
adoptarea ei punând practic piesa
finală „puzzle-ului legislativ” care
defineşte sistemul de pensii private.
Pentru moment însă, forma finală a
proiectului legislativ s-a oprit într-o
etapă a parcursului birocratic dintre
ministerele implicate, înainte de a ajunge
pe masa Guvernului şi în dezbaterea
Parlamentului spre adoptare. Din
perspectiva operatorilor, adoptarea cât
mai rapidă a acestei legi ar aduce un
serviciu important industriei şi sistemului
în sine, dat fiind că numai cunoscând
prevederile acesteia şi opţiunile pe care
legea le oferă pentru constituirea pensiei,
cetăţenii îşi pot contura o perspectivă
corectă a veniturilor de care vor dispune
la pensie.
Nu mai puţin importantă, chiar
dacă având un caracter de urgenţă
ceva mai redus, este şi modificarea
legislaţiei în sensul implementării
fondurilor de pensii tip „life cycle”, care
permit adaptarea structurii investiţiilor
potrivit profilului de risc specific
fiecărui participant. Aflat încă în fazele
preliminare de elaborare, adoptarea
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unui astfel de act normativ va deveni din
ce în ce mai importantă, pe măsură ce
primii participanţi din sistem vor înainta
către vârsta de pensionare şi vor avea
nevoie de o protecţie suplimentară a
activelor acumulate, implicit de un profil
investiţional cât mai conservator. Din
punct de vedere investiţional, pensiile nu
pot merge acum în zone riscante pentru că
avem un sistem care ne obligă la aşa ceva.
Investim la fel şi pentru participantul de
18 ani şi pentru cel de 60 de ani. Încercăm,
pe viitor, să mergem pe un model „life
cycle”, iar pe această temă aşteptăm un
sprijin de la Banca Mondială, organism cu
o vastă experienţă în domeniu, a subliniat
Vicepreşedintele ASF.
În sfârşit, modificarea legislaţiei
secundare astfel încât să permită
eficientizarea Pilonului III de pensii
private este un subiect care preocupă
atât autoritatea de supraveghere, cât
şi operatorii din piaţă: Pilonul III nu s-a
dezvoltat cum am dorit, în parte şi din
cauza legislaţiei, a precizat Ion GIURESCU.
Un exemplu ar fi deductibilitatea, care este
extrem de redusă, a explicat oficialul ASF.

Puncte forte, dar şi
volatilităţi
Potrivit acestuia, punctele tari
ale sistemului de pensii private sunt
colectarea sigură şi stabilă a contribuţiillor,
costurile reduse ale sistemului, rentabilităţi

peste aşteptări în condiţii grele economice,
apartenenţa administratorilor la grupuri
financiare solide şi existenţa unor piloni
solizi de siguranţă ai sistemului. Un prim
rezultat generat de aceste calităţi a fost
acela că în toată perioada parcursă
de la debut până în prezent sistemul
a funcţionat fără sincope şi probleme
administrative.
În ceea ce priveşte punctele slabe,
acestea ţin mai degrabă de condiţiile
economice generale din România şi

Mihai
COCA-COZMA
CEO, ALICO Pensii

sunt de subliniat contribuţiile medii
individuale relativ mici, interdependenţa
cu funcţionarea sistemului de stat, lipsa
cronică de lichiditate sau provocările
legate de comunicare, în general, pe piaţa
financiară. Dintre toate, dimensiunea
contribuţiilor este cea care are o
influenţă esenţială asupra valorii
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pensiilor pe care participanţii la sistem
le vor obţine la vârsta retragerii din
activitate. Ne dorim să vedem contribuţii în
conformitate cu legea, precum şi păstrarea
cadrului legislativ. Conform acordului cu
FMI, aş vrea să cred că în anul cu creştere
economică vom recupera cei 0,5% pierduţi
în 2009 prin îngheţarea procentului de
contribuţie, a precizat Mihai COCACOZMA, CEO, ALICO Pensii.
În sfârşit, expunerea la riscul
politic rămâne, ca peste tot în regiune,
un sensibil călcâi al lui Achile pentru
sistemul de pensii private, cu atât mai
vulnerabil cu cât sistemul acumulează
active mai mari, devenind o ţintă
demnă de interes în calculele bugetare.
Trebuie să găsim soluţii pentru ca ceea
ce s-a întâmplat negativ în Polonia sau
Ungaria să nu se întâmple şi în România.
Prioritatea strategică a APAPR este
apărarea sistemului de pensii private şi,
fără să pierdem din vedere ameninţările,
continuăm să rămânem optimişti pentru
că, luând în considerare toate aspectele,
premisele sistemului românesc sunt mai
bune decât în cele două ţări menţionate, a
declarat Mihai COCA-COZMA.

Investitori de calibru
Avem din ce în ce mai mulţi bani
pe care îi putem împinge în economie,
a subliniat Ion GIURESCU. Într-adevăr,
fondurile de pensii ar putea investi
numai în 2014 - 2015 un volum de circa
500 milioane euro în noi oferte publice
de acţiuni şi obligaţiuni, sumă care dă
un bun indiciu asupra potențialului de
viitor. Concretizarea acestui potenţial
depinde însă în foarte mare măsură
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de dezvoltarea pieţei româneşti de
capital, ca şi de eventuala apariţie a unor
instrumente de investiţii dedicate, care să
permită accesul fondurilor de pensii, din
poziţia de investitori, la marile proiecte
naţionale de infrastructură. Participarea
fondurilor de pensii la finanţarea

Adrian
CODÂRLAŞU
Vicepreşedinte
CFA

economiei reale se poate face, dincolo de
calea bine cunoscută a investiţiilor în titluri
de stat, prin trei tipuri de instrumente, din
păcate toate caracterizate de anumite
limitări în România, a afirmat Adrian
CODÂRLAŞU, Vicepreşedinte CFA. El
a explicat că prima cale şi totodată
poate cea mai la îndemână, este cea
a investiţiilor în acţiuni pe Bursa de
Valori de la Bucureşti. Din păcate însă,
companiile româneşti nu prea au ales să se
finanţeze în acest fel, astfel încât cele mai
interesante şi substanţiale oportunităţi
au fost cele oferite de privatizări. A doua
opţiune ar fi cea a plasamentelor în
obligaţiuni corporatiste, instrumente
mai transparente şi cu un flux de venituri
mai sigur, dar nici această piaţă nu este
încă suficient de dezvoltată în România.
Ar fi nevoie ca aceste bond-uri să poată
obţine mai uşor un rating şi să existe

de asemenea reguli restrictive pentru
plasamentele fondurilor de pensii
funcţie de aceste rating-uri. În sfârşit,
plasamentele în acţiunile unor companii
nelistate la bursă (private equity) ar
putrea reprezenta o opţiune interesantă
dacă fondurile de pensii ar dispune de
suficientă capacitate de analiză pentru
a realiza şi gestiona cu succes astfel de
plasamente. Ceva mai uşor de gestionat,
plasamentele în fonduri de private equity
sunt încă limitate de faptul că în România
acestea sunt încă puţin dezvoltate. În
plus, pentru ca aceste fonduri să reprezinte
un plasament eligibil pentru fondurile de
pensii, ar trebui ca activitatea lor să fie
plasată sub supravegherea ASF.

Raluca ŢINTOIU
CEO, ING Pensii

Din această perspectivă, o acţiune
conjugată a segmentelor specializate
ale autorităţii unice de supraveghere
financiară ar putea aduce beneficii
majore atât pentru piaţa de capital, şi
implicit economia reală românească,
cât şi pentru fondurile de pensii şi
beneficiarii activităţii investiţionale
a acestora, viitorii pensionari. Pentru
moment, aşa cum a apreciat Raluca
ŢINTOIU, CEO, ING Pensii, deşi privatizările
pe Bursă au întârziat mult timp, anul
trecut s-a văzut totuşi o îmbunătăţire
substanţială a ofertei, iar noi sperăm
că aceste operaţiuni de privatizare să
încurajeze şi alte companii să-şi finanţeze
activitatea în acest fel. Noi am fi dispuşi să
oferim acestor companii toată expertiza
noastră în domeniu pentru că apariţia
unor emitenţi interesanţi este foarte utilă
pentru fondurile de pensii.
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În aceste condiţii, schimbările
necesare pot fi abordate cu calm, cu
un studiu atent, cu atenţie la efectele
produse pe termen lung. În zona
financiară nu mai trebuie făcuţi paşi
foarte rapizi. Trebuie să facem totul mai
aşezat, cu atenţie, pentru ca rezultatul să
fie previzibil şi bun pentru toată lumea, a
concluzionat Ion GIURESCU, în acord cu
reprezentanţii operatorilor prezenţi la
Între oportunităţi şi limitări,

conferinţă.

fondurile de pensii din România

Ţintele principale rămân

au găsit calea de a realiza investiţii

neschimbate: dezvoltare durabilă,

avantajoase pentru beneficiarii lor. Să nu

stabilitate, rentabilitate.

uităm că aceste rezultate sunt în primul

Daniela GHEŢU

rând fructul priceperii specialiştilor din
structurile noastre. Ei sunt cei care judecă
oportunitatea investiţiilor şi până acum

Ioan VREME, CEO
GENERALI Pensii

au demonstrat că ştiu foarte bine ce au
de făcut pentru ca, în condiţiile specifice
economiei noastre şi cu toate limitările
prudenţiale specifice domeniului în care
lucrăm, să obţină randamente foarte bune.
Ştim ce avem de făcut, avem răspunderea

la îndeplinire misiunea asumată, lucrăm de
la bun început în condiţii de transparenţă
pe care alte pieţe financiare abia acum

deciziilor noastre şi acoperirea în rezerve

se luptă să le impleteze, a subliniat Ioan

financiare care dau garanţia că vom duce

VREME, CEO, GENERALI Asigurări.
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Odată cu organizarea ediţiei FIAR 2014 la poalele Tâmpei, când Municipiul Braşov a
primit, în ultima săptămână a lunii mai, supranumele de „Capitală a Asigurărilor”, fiind
create premisele pentru realizarea unei conferinţe dedicată pieţelor de profil regionale.
Evenimentul s-a bucurat atât de prezenţa reprezentanţilor locali, a celor naţionali ai
companiilor de asigurare, cât şi ai societăților de intermediere în asigurări.

„Capitala Asigurărilor”
pune accent pe protecţia
consumatorului
Lucrările conferinţei au debutat
cu o trecere în revistă a momentelor
esențiale din ultimii cinci ani de criză
financiară - atât din punctul de vedere
al evoluţiilor indicatorilor financiari
specifici, cât şi al evenimenetelor -,
punându-se accent pe modul în care
atât pieţele locale de asigurări, cât şi
cea naţională au fost afectate de aceste
profunde mutații.
Pe rând, au fost evidenţiate
ascensiunea brokerajului în asigurări,
fuziunile importante prin care a trecut
industria în ultimii ani (ca, de exemplu,
cea mai mare fuziune din piaţă dintre
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ASIBAN, BT Asigurări şi OTP GARANCIA
Asigurări etc.), cât şi cel mai recent exit
anunţat la finalul anului trecut de către
francezii de la AXA.
Totodată, participanţii la eveniment
au căzut de acord că „începutul furtunos
de an” al pieţei de asigurări afectează
profesional toate persoanele care
îşi desfăşoară activitatea în această
industrie, pe fondul implicării în
„diferitele războaie” a unora dintre cele
mai importante nume din piaţă. În acest
sens, participanţii la conferinţă apreciază
că odată cu soluţionarea problemelor din
industrie, piaţa de asigurări din România

Ștefan
PRIGOREANU
CEO, MILLENIUM
Insurance Broker

ar putea începe „o viaţă nouă” - cu un
accent în plus pe o politică susținută
privind protecţia consumatorului.
Viitorul pietei de asigurari este
dat de protecţia consumatorului şi
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de informarea corectă a clientului, a
precizat Ştefan PRIGOREANU, CEO,
MILLENIUM Insurance Broker-MIB. În
opinia acestuia, la momentul actual,
modelele de tarifare a poliţelor RCA pe
piaţa de asigurări din România - în special
a reducerilor practicate (atât la nivel de
online, cât şi la nivel de agent), contribuie
la creșterea procentului de neîncredere la
nivelul asiguraților în industria de profil,
neîncredere care se poate transfera foarte
uşor şi către alte linii de asigurare.
Nu este posibil ca un simplu agent de
asigurare să poată acorda reduceri de 1015-20%, dând peste cap un calcul actuarial
complex, a continuat PRIGOREANU. În
opinia acestuia, în condiţiile în care nu
ar mai fi permisă acordarea de reduceri
pentru poliţe RCA, am mai fi putut
adăuga un 5% pieţei de brokeraj.
Astfel, reprezentantul MIB a
subliniat pericolul ascuns pentru
piaţă dat de mediul online, respectiv
a site-urilor de internet care compară
tarifele RCA: În prezent, poate cea mai
mare problemă a pieţei de asigurări este
reglementarea comercializării de poliţe de
asigurare în mediul online.
Potrivit lui PRIGOREANU, site-urile
de comparare de tarife de produse
de asigurare fac concurenţă neloială
mediului tradiţional de comercializare
de polițe de asigurare: În ziua de astăzi,
www.primm.ro

oricine îşi poate construi un site de internet
şi poate să înceapă să facă asigurări sau
să efectueze comparaţii de tarife pentru
produse de asigurare, inducând astfel în
eroare consumatorul. Nu este normal ca
un asigurat să găsească tarife diferite,
subliniez - pentru aceeaşi poliţă de la
acelaşi asigurător - pe nenumărate site-uri
de internet, la brokeri de asigurare sau
chiar la sucursale diferite ale aceluiaşi
asigurător. Concurenţa neloială poate fi
eliminată prin interzicerea acordării de
reduceri la poliţele obligatorii RCA.

BRASOV, REGIONAL
CAPITAL CITY
OF INSURANCE

Participanţii la eveniment au
căzut de acord că perioada „complicată”
prin care a trecut şi încă trece industria
asigurărilor afectează, cel puţin la
nivel de imagine, piaţa – încrederea
industriei la nivelul consumatorului.
Ştefan PRIGOREANU a subliniat că
această încredere în industrie nu va
putea fi recâştigată decât printr-o
servisare corectă a clientului, respectiv
printr-o informare corectă şi completă
a acestuia - fapt care nu se poate realiza
decât printr-o tarifare corectă şi coerentă a
produselor de asigurare.

Vlad BOLDIJAR
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Cadrul ideal al parteneriatelor
de succes
Cocktailul de bun-venit, care a avut loc la restaurantul
Belvedere din cadrul Hotelului Aro Palace, din Braşov, a fost
evenimentul care deschis cea de-a XVII-a ediţie FIAR- Forumul
Internaţional de Asigurări-Reasigurări, reuniune de interes
european a specialiștilor din acest domeniu.

…Prima zi a FIAR, un workshop şi două conferinţe
în paralel
Evenimentul dedicat pieţei de intermediere Conferinţa Brokerilor, Conferinţa Pensiilor Private,
precum şi workshop-ul "Risk Management & IT&C Trends"
au alcătuit programul zilei de luni. Atât pauza de cafea, cât
şi prânzul au fost oferite în această primă zi de conferinţe de
CREDIT EUROPE Asigurări.
Deschiderea Oficială a FIAR 2014 a fost oferită
de DESTINE Broker, BROKER.NET şi GRAWE Asigurări,
evenimentul desfăşurându-se la Aro Palace Night Club. În
cadrul cestei întâlniri a avut loc şi premierea performanțelor
înregistrate de companiile de reasigurări şi de intermediere
în reasigurări.
Astfel, premianţii serii au fost:

REASIGURĂTORUL ANULUI
PARTNER Re
Roberto De MATTEIS, Senior Underwriter

BROKERUL DE
REASIGURARE AL ANULUI
AON Benfield
Andrej CERNAK, Broker
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CEL MAI DINAMIC REASIGURĂTOR AL
ANULUI
TRUST Re

CEL MAI DINAMIC BROKER DE
REASIGURARE AL ANULUI
JLT Towers Re

Sinisa LOVRINCEVIC, Branch General Manager

Guy HUDSON, Partner

PREMIUL SPECIAL PENTRU
CONTRIBUŢIA EXTRAORDINARĂ LA
DEZVOLTAREA PIEŢEI DE ASIGURĂRI
AIA

TROFEUL XPRIMM PENTRU
CONTRIBUŢIA DEOSEBITĂ LA
DEZVOLTAREA PIEŢEI DE ASIGURĂRI ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
PASHA Life Insurance

Orkhan BAYRAMOV, Chairman, Association of Insurers
of Azerbaijan Azerbaijan Insurers Association

Niyaz ISMAYILOV, Chief Operating Office

Seara de luni a fost încheiată cu un AFTERHOURS Cocktail, oferit de către EUROTAX şi CREDIT EUROPE Asigurări.
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Marţi… tradiţii culinare turceşti
şi seara românească
FIAR 2014 a continuat marţi,
27 mai, cu două conferinţe şi două
workshop-uri, alături de numeroase
întâlniri bilaterale.
Pauzele de cafea şi prânzul au
fost oferite, de-a lungul întregii zile, de
MILLI Re, partener tradiţional al FIAR,
care reprezintă piaţa turcească de re/
asigurări. În acest context, participanţii
s-au bucurat de tradiţiile culinare turceşti
oferite de MILLI Re, Partener Strategic al
FIAR 2014.
Ziua de marţi s-a încheiat cu Seara
Românească, într-o atmosferă care a
îmbinat tradiţiile româneşti cu atmosfera
de business a Forumului, oferită în acest
an de SAFETY Broker. Socializarea a
continuat într-o atmosferă relaxantă,
participanţii fiind invitaţi ulterior la un
Afterhours Party.
Miercuri, ultima zi de conferinţe
la FIAR 2014
Ziua de miercuri a adus la FIAR trei
conferințe, printre care și tradiţionala
conferinţă dedicată asigurărilor auto,
şi un workshop, compania ASISOFT,
în calitate de Partener al FIAR 2014,
oferind pauzele de cafea. În aceiaşi zi,
AUDATEX, Partenerul Principal al FIAR
2014, a organizat un cocktail, eveniment
care a marcat încheierea unei alte zile,
adăugând astfel rezultatelor dezbaterilor
de strictă specialitate o importantă
componentă de socializare.
La finele programului FIAR 2014,
după cele 11 conferinţe şi workshopuri de specialitate, numeroase
întâlniri bilaterale, precum şi ocazii de
networking, invitaţii au încheiat seara la
o petrecere de rămas bun desfăşurată în
de acum cunoscutul DEANE’s Pub.
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INTER Broker a organizat un team building
la Londra
1 mai 2014

Sărbătoarea de 1 mai a însemnat pentru oficialii brokerului
de asigurare un prilej de a organiza o excursie la Londra, la care au
participat membrii echipei. Obiectivele principale ale team buildingului au constat în consolidarea echipei şi schimbul de experienţă
profesională.
Prin astfel de acţiuni, managementul INTER Broker vizează crearea
unei legături de lungă durată între membrii săi. Angajaţii companiei pot
face schimb de experienţe profesionale şi îşi pot identifica şi dezvolta
abilităţile de comunicare, de lucru în echipă, precum şi cele profesionale.
Organizarea unor astfel de întâlniri permite angajaţilor să interacţioneze
şi într-un mediu informal, a declarat Carmen COTRĂU, Director General,
INTER Broker de Asigurare.

Conferinţă de presă Autoritatea de Supraveghere
Financiară
9 mai 2014

În cadrul primei conferinţe de presă de
la preluarea mandatului, desfăşurată vineri, 9
mai 2014, Mişu NEGRIŢOIU, noul Preşedinte al
Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF),
a anunţat că instituţia va intra într-un program
amplu de reorganizare, printre obiective
regăsindu-se şi reducerea cheltuielilor cu
personalul, în special din poziţiile de conducere,
dar şi depolitizarea autorităţii.
ASF va intra într-un proces de realiniere şi
ajustare care să conducă la o integrare completă a
instituţiei şi la o eficientizare a operaţiunilor, atât
sub aspectul costurilor, cât şi al comunicării cu piaţa
şi susţinerii disciplinate şi transparente a dezvoltării
pieţelor. În acest sens, avem un raport-proiect de
la PwC pe baza căruia o să lucrăm de săptămâna
următoare, a declarat Mişu NEGRIŢOIU.

Colaboratori şi parteneri reuniţi în cadrul Performance Gala
MAXYGO 2014
9 -11 mai 2014
MAXYGO Broker a sărbătorit peste 10 ani de activitate în piaţă şi a premiat cele mai bune
rezultate ale anului 2013 cu ocazia celei de-a XI-a ediţii a Performance Gala MAXYGO 2014. Astfel,
după o serie de curse pe mare, desfăşurate cu prilejul unei regate dedicate pasionaţilor de sporturi
maritime, colaboratorii şi partenerii MAXYGO au dezbătut strategiile pentru anul 2014 în cadrul
Conferinţei Naţionale de Vânzări. La evenimentul tradiţional au participat peste 300 de membri ai
echipei şi parteneri din piaţă.
La nivelul întregii pieţe de asigurări, 2013 a fost un an dificil, dar, după cum demonstrează
rezultatele noastre, MAXYGO a făcut faţă provocărilor, îndeplinindu-şi cu succes obiectivele propuse.
Eforturile susţinute ale întregii echipe au ridicat constant business-ul timp de 10 ani şi sunt convins că nu
ne vom opri aici, a declarat Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO.
www.primm.ro
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Ce reprezintă era Faceconomics pentru
Fondul Monetar Internaţional?
12 mai 2014

Managementul disputelor şi
medierea în asigurări, dezbătute
în cadrul unui seminar dedicat
13 mai 2014
Seminarul „Medierea în domeniul
asigurărilor”, dedicat profesioniştilor din asigurări,
organizat de ALMARO Training în colaborare
cu Centrul de Mediere al Camerei de Comerţ şi
Industrie al Municipiului Bucureşti, a subliniat
oportunitatea apelării la mediere ca alternativă
de rezolvare a disputelor, pentru a se asigura
creşterea profitului, îmbunătăţirea satisfacţiei
clienţilor şi a relaţiilor cu părţile interesate printrun management performant/ inovativ.

Conferinţa „Fondul Monetar Internaţional în era Faceconomics”
s-a desfăşurat pe 12 mai a.c. şi a abordat numeroase subiecte extrem
de importante, printre care menționăm impactul reţelelor sociale
asupra economiei actuale şi definirea conceptului de Faceconomics.
În cadrul conferinţei, au avut loc sesiuni interactive Q&A cu
invitaţii pentru a oferi acestora accesul la informaţii privind mediile
economice şi de afaceri, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Participanţii au aflat mai multe detalii despre conceptul Faceconomics,
dar au analizat şi acordul comercial UE/SUA, privit ca un nou mecanism
comercial, precum şi misiunea FMI în România şi studiul situaţiei
economice naţionale şi a perspectivelor sale.

Seminarul a fost susţinut de Dorin ALBU,
Mediator, Director Departament Control Intern şi
Anti-fraudă, CertAsig, şi Adrian BĂDILĂ, Mediator,
Formator internaţional, Expert în managementul
conflictelor, şi s-a adresat exclusiv profesioniştilor
din cadrul companiilor, în principal manageri,
consilieri juridici, manageri de resurse umane,
specialişti în relaţii publice.

Conferinţă de presă VIG în România
13 mai 2014

Câţiva jucători iraţionali au distrus piaţa din România, a declarat Peter HAGEN,
CEO-ul VIENNA Insurance Group, cu ocazia unei întâlniri cu presa din România,
referindu-se la competiţia iraţională pe partea de tarife RCA din perioada 2008 - 2013.
În România s-au suprapus două probleme începând cu anul 2008: criza financiară şi
competiţia iraţională ce a marcat piaţa RCA, a menţionat acesta.
De asemenea, Peter HAGEN a mai atras atenţia că, dacă un jucător major din piaţa
de asigurări va da faliment, acest lucru va avea consecinţe negative majore asupra pieţei.
Eram îngrijoraţi de acest aspect şi ne-am exprimat îngrijorarea alături de alţi investitori
majori ai industriei într-o scrisoare trimisă autorităţilor române. Sperăm însă să nu fie
cazul.
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Seminar dedicat Solvency II în cadrul
Conferinţei Internaţionale de Informatică în
Economie
15 mai 2014

Seminarul dedicat Solvency II, organizat de SAS Romania
şi Crystal System în cadrul celei de-a 13-a ediţii a Conferinţei
Internaţionale de Informatică în Economie, a analizat impactul
Solvency II şi soluţiile aflate la dispoziţia asigurătorilor.
Printre subiectele supuse dezbaterii s-au numărat modalităţile
prin care asigurătorii pot răspunde schimbărilor de comportament
ale consumatorilor determinate de lumea digitală, soluţiile pe care le
pot găsi companiile pentru a răspunde diverselor metode de fraudare
şi cum pot fi oferite servicii tangibile într-o lume aflată în proces de
virtualizare.
Seminarul dedicat Solvency II, susţinut de Thorsten HEIN, Risk
Expert în cadrul SAS, s-a adresat asigurătorilor şi specialiştilor în IT din
domeniul economic.

CAMPION Broker de Asigurare
continuă seria de team
building-uri în Turcia
Mai 2014

CAMPION Broker de Asigurare mizează
pe dezvoltarea abilităţilor administrative
şi motivaţionale ale angajaţilor şi continuă
programele de team building în Turcia, anul
acesta evenimentul desfăşurându-se în staţiunea
Camyuva. În paralel cu orele de curs, timp de 8 zile,
echipa CAMPION Broker a organizat şi activităţi
recreative ce au avut ca rezultat consolidarea
relaţiei dintre membrii acesteia. Astfel, angajaţii
companiei de brokeraj au avut parte de adrenalină
pe traseele off-road, cu ATV-ul, dar şi de plimbări cu
iahtul şi scufundări.
Team building-ul, devenit deja o tradiţie
pentru CAMPION Broker, reprezintă un motiv bun
pentru a ne reîntâlni într-un cadru informal. Astfel,
anual, angajaţii participă la cursuri ce au ca obiectiv
dezvoltarea abilităţilor necesare brokerului de
succes, a declarat Octavian TATOMIRESCU, Director
General, CAMPION Broker.

Întâlnirea tradiţională a Francizelor MILLENIUM Insurance Broker
16 -18 mai 2014

Asigurătorii parteneri şi colaboratorii MILLENIUM Insurance Broker, alături de
echipa brokerului s-au reunit la Bran şi au analizat rezultatele înregistrate în 2013
de compania de intermediere, stabilind proiectele de viitor şi conturând aşteptările
pentru 2014.
Suntem mulțumiţi de creşterea înregistrată în 2013, respectiv cu 28% a volumului de
prime intermediate. Ne mulţumeşte însă şi mai mult calitatea portofoliului nostru, precum
şi consolidarea şi profesionalismul echipei MIB. Vom continua să creştem organic, punând
accentul pe satisfacţia clienţilor noştri şi pe respectarea reglementărilor legale, a declarat
Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker.
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GLOBASIG 2002 a consemnat în 2013 o
creştere de 74% a primelor intermediate
16 -18 mai 2014

Conferinţa „Putting Investors
First”
22 mai 2014
În cadrul „Putting Investors First”, iniţiativă
care cuprinde o serie de evenimente găzduite de
cele 143 de societăţi membre ale CFA Institute
la nivel mondial, au fost dezbătute numeroase
subiecte printre care cele mai importante au vizat
modalităţile de recâştigare a încrederii în industria
financiară, cât şi cele prin care pot fi atraşi noi
investitori.

În cadrul Conferinţei Naţionale a Partenerilor GLOBASIG 2002
au fost prezentate rezultatele anului precedent, cât şi principalele
direcții privind strategiile viitoare ale companiei.
În acest context, brokerul de asigurare a raportat o creştere
de două cifre a primelor intermediate în anul 2013, comparativ cu
rezultatele aferente anului 2012.
De asemenea, participanţii au discutat despre strategia pentru
perioada următoare, având în vedere un proiect de dezvoltare
naţională pe o perioadă de 3 ani, potrivit căruia compania de brokeraj
îşi propune să se poziţioneze, în intervalul menționat, în Top 25
brokeri. În acest context, liderii GLOBASIG 2002 doresc să-şi dezvolte
un departament dedicat asigurărilor de viaţă, sănătate şi pensii.

În prezent, la nivel global, industria financiară
este printre cele mai puţin credibile domenii de
activitate, iar pe termen lung, aceasta poate conduce
la neîndeplinirea obiectivelor financiare ale clienţilor
şi la diminuarea cererii de produse financiare. De
aceea este important ca, pe lângă reglementările
legale privind consolidarea stabilităţii mediului
financiar şi protecţia investitorilor, participanţii la
piaţa financiară să îşi asume coduri de etică şi bune
practici, a declarat Mihail ION, CFA, Preşedintele
CFA România.

Muzica clasică și principiile de leadership
26 mai 2014
Cea de a II-a ediţie a Galei „Leadership Concert” a avut loc pe 26 mai a.c., la
Ateneul Român din Bucureşti.
În acest context, paradigma muzicală asupra căreia se concentrează „Leadership
Concert - The Orchestra Experience” şi-a propus să ilustreze conexiunea dintre o
orchestră şi o companie, dezvăluind principii de coordonare, colaborare, înţelegere,
spirit de echipă şi leadership. În cadrul Galei, participanţii au fost invitaţi să observe în
timp real modul în care acţiunile dirijorului influenţează acţiunile membrilor orchestrei
şi, implicit, rezultatul final. Astfel, „The Orchestra Experience” devine şi un eveniment
dedicat mediului de business.
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Seminar aplicativ „Capitalul economic în contextul
Solvency II”
26 -27 mai 2014
Începând din 2016, Directiva Solvency II se va aplica tuturor companiilor de
asigurări şi reasigurări cu un volum anual de prime de peste 5 milioane euro sau cu
rezerve tehnice de peste 25 milioane euro.

Este nevoie de o externalizare a constatării şi evaluarii
daunelor? Vezi ce spun specialiştii

Externalizarea serviciilor de constatare şi evaluare a daunelor a fost un subiect mult discutat in cadrul
Conferinţei Asigurărilor Auto din cadrul FIAR 2014, de la Braşov. Implementarea acestui proiect ar conduce
la o suprareglementare a pieţei? Accesaţi www.1asig.ro pentru a vedea care sunt opiniile experţilor din
domeniu.
Vlad BOLDIJAR şi Andreea RADU
1.618 vizualizăr
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În acest context, Institutul de Asigurări şi Pensii a organizat, cu sprijinul UNSAR,
seminarul aplicativ „Capitalul economic în contextul Solvency II”. Obiectivele principale
ale evenimentului au inclus dezvoltarea abilităţilor de calcul şi management ale
participanţilor privind capitalul economic al companiilor de asigurări. Evenimentul s-a
adresat atât managerilor companiilor de profil, cât şi responsabililor de departamente
tehnice, actuarilor, managerilor de risc, precum şi altor persoane interesate de
capitalul economic al companiei.

EUROTAX: Înainte de a vedea profilul de risc al şoferului, trebuie analizat riscul
tehnic al maşinii
Există soluţii de prevenire a pierderilor pe asigurările auto, acest lucru putându-se face încă de la subscriere. Asigurătorul
poate vedea de la început daca asigurarea RCA sau CASCO pe care o vinde este potrivită pentru clientul sau pe nişte parametri foarte
exacţi, în baza datelor tehnice oficiale ale fiecarui autovehicul, a declarat Sorin IACOB, General Manager, EUROTAX.
Vlad BOLDIJAR
714 vizualizări

UNSAR, UNSICAR: "Un proiect de lege aflat în dezbatere ar putea conduce la
majorarea tarifelor RCA"
UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România şi UNSICAR - Uniunea Naţională a
Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din Romînia îşii exprimă convingerea ca adoptarea legii privind constituirea,
organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor şi Evaluatorilor Tehnici Auto din România (CEETAR) ar aduce prejudicii majore
asiguraţilor şi pieţei locale de asigurări, transmit cele două asociaţii într-un comunicat de presă.
Adina TUDOR
683 vizualizări
www.primm.ro
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Cariere

Andreas KOSSL este noul Preşedinte al
Consiliului de Supraveghere al UNIQA Asigurări,
începând cu luna iunie. De origine austriacă,
Andreas KOSSL s-a alăturat echipei UNIQA în anul
1995, activând în Departamentul de Audit Intern.
De-a lungul îndelungatei sale cariere în
domeniul asigurărilor, KOSSL a deţinut mai
multe poziţii de management: din 2011 a fost
CEO al UNIQA Slovacia, fiind numit Membru în
Directoratul UNIQA Internaţional AG începând cu
1 ianuarie 2014; anterior, a ocupat şi poziţia de
Membru în Directoratul UNIQA Austria.

Martin HASCHKA
Consultant permanent
BOŞTINĂ şi Asociaţiii

Franz WEILER
Vicepreşedinte
Directorat
UNIQA Asigurări

Cariere

Andreas KOSSL
Preşedintele
Consiliului de
Supraveghere
UNIQA Asigurări

Începând cu luna iunie, Franz WEILER a
devenit Vicepreşedintele Directoratului UNIQA
Asigurări, având, totodată, atribuţii de Chief
Sales Officer. De origine austriacă, Franz WEILER
a condus în ultimul an şi jumătate operaţiunile
UNIQA Insurance Group din Serbia. Anterior, a
ocupat poziţii de conducere în cadrul companiilor
respective, dar şi în UNIQA Osiguranje Croaţia şi
UNIQA Austria.
Franz WEILER se alătură astfel echipei
de conducere formate din Florin GOLOVATIC Preşedinte Directorat şi Nicolae ANI - Membru
Directorat, UNIQA Asigurări.

Martin HASCHKA a fost cooptat în calitate de consultant
permanent de către Casa de avocatură BOŞTINĂ şi Asociaţii. Martin
HASCHKA a fost Membru al board-ului VIENNA Insurance Group (VIG)
şi Director Executiv al ASIROM, după preluarea companiei de către
grupul austriac.
Martin HASCHKA a absolvit Universitatea de Studii Economice
din Viena şi a ocupat, pe rând, în ultimii 10 ani, funcţii importante în
industria de profil, precum: Director Executiv ASIROM-VIG, Membru
al Consiliului Director - VIENNA Insurance Group, CEO în cadrul
WINTERTHUR Insurance (Asia) Ltd. etc.
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Daniela
VRĂBIUŢĂ
Director Național
de Dezvoltare
CAMPION Broker

Alina MATEI
Risk Manager
CertAsig

Daniela VRĂBIUŢĂ a fost numită Director
Naţional de Dezvoltare în cadrul CAMPION Broker.
M-am alăturat echipei CAMPION Broker pentru că
promovăm acelaşi set de valori: preocuparea pentru
oameni şi echipă, încredere, respect şi dezvoltare
reciprocă. Acestea sunt elementele pe care sper să se
bazeze colaborarea nou începută, a declarat aceasta.

Alina MATEI este noul Director al departamentului de
Management al Riscului din cadrul CertAsig. În acest context,
va analiza riscurile la care este expusă compania şi va gestiona
punerea în aplicare a noilor norme impuse prin Directiva
Solvency II - un important proiect pentru piaţa europeană de
asigurări, în urma căruia aceasta va fi aliniată din punctul de
vedere al standardelor de solvabilitate.

Daniela VRĂBIUŢĂ are o experienţă de peste 20
de ani în domeniul asigurărilor, de-a lungul timpului
ocupând diverse funcții în industria de profil, precum
cea de Inspector de Vânzări, Director de Agenţie şi
Director Naţional de Vânzări.

Alegerea de a urma o carieră în gestionarea riscurilor a fost
una firească, fiind corelată cu personalitatea mea, cunoştinţele
acumulate, dar şi cu evoluţia şi conştientizarea mediului economic
de a utiliza acest instrument pentru creşterea afacerilor, a declarat
Alina MATEI.
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CONCERT

L.Van BEETHOVEN – Titanul

Anul XVI - Numărul 6/2014

La finalul ediției 2013-2014 a stagiunii Salut CULTURA!,
Orchestra Simfonică București pregătește un nou concert
extraordinar din seria „capodopere ale marilor compozitori”:
"TITANUL". Astfel, pasiunea întâlnește excelența, pe muzica
inegalabilului Ludwig Van BEETHOVEN. Alături de Orchestra
Simfonică București și dirijorul francez Benoît FROMANGER, pe
scenă va urca pianistul Sergiu TUHUȚIU.
Bucureşti, Sala Radio - studioul de concerte Mihail Jora, 2 iulie 2014
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De la Şcoala de Belle-Arte la Academia de
Arte Frumoase. Artişti la Bucureşti între
1864-1948

EDITORS
Oleg DORONCEANU, Mihai CRĂCEA
Andreea RADU, Olesea ADONEV, Alina CIOBANU,
Evelyne PISCAN

Expoziţia, prilejuită de aniversarea a 150 de ani de la
înfiinţarea Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, include
peste 200 de lucrări de pictură, sculptură şi grafică, dintre care
unele expuse în premieră. Selecţia este reprezentativă pentru
aproape 150 de ani din istoria Şcolii Naţionale de Belle-Arte,
ilustrând parcursul învăţământului artistic românesc de înalt nivel
și evoluţia artei moderne româneşti.
Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al României
mai 2014 - septembrie 2014
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Insula
Purgatoriului

Crimă şi pedeapsă
Stagiunea 2013- 2014 aduce pe
scena Teatrului Bulandra piesa „Crimă și
pedeapsă” în regia lui Yuri KORDONSKY,
”un spectacol despre mântuire prin
asumarea suferinţei”. Din distribuție
fac parte Marian RÂLEA (Porfiri),
Marius MANOLE, Richard BOVNOCZKI,
Vlad LOGIGAN, Rodica LAZĂR și Anca
ANDRONE. Decorurile sunt asigurate de
Tina Louise JONES, iar costumele sunt
semnate de Nina BRUMUŞILĂ.
Bucureşti, Teatrul Bulandra
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La începutul
lunii iunie, romanul
distopic „Insula
Purgatoriului”, al
autorului Lucian CIUCHIŢĂ, a fost lansat
la Librăria Mihail Sadoveanu. Acţiunea
cărţii se desfăşoară într-o societate
post-apocaliptică. Conform autorului,
povestea originală a stat la baza
scenariului filmului „Escape plan”, din a
cărui distribuţie au făcut parte Sylvester
STALLONE, Arnold SCHWARZENEGGER şi
50 Cent.
Lucian CIUCHIŢĂ, Editura ATEC
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Visual Analytics
Opportunity
at your fingertips.

The answers you need, the possibilities you seek—they’re
all in your data. SAS helps you quickly see through the
complexity and find hidden patterns, trends, key
relationships and potential outcomes. Then easily share
your insights in dynamic, interactive reports.

Try Visual Analytics and see for yourself

sas.com/VAdemo
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