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Editorial

Între
„barosul” pierderilor
şi „nicovala” profitului
Asiguraţii îşi doresc asigurări ieftine, dar şi despăgubiri rapide, de valoare cât mai mare. De
partea cealaltă a tabloului, asigurătorii sunt prinşi (unii intenţionat, alţii conjunctural) între lupta
preţurilor mici, daunele în creştere şi insatisfacţia clienţilor. Aceasta este, pe scurt, realitatea pieţei din
România în momentul de faţă.
Ce se întâmplă în fapt? Aflaţi pe pierdere de ani buni, asigurătorii continuă să funcţioneze pe
baza aporturilor de capital provenite de la proprietarii de drept. Acesta poate fi un semn de încredere
în viitor, deşi există voci care întreabă de unde atâta „dragoste” la aceşti acţionari şi de ce continuă ei
să creadă în ... potenţialul acestei pieţe.
În acest context, orice măsură întreprinsă de companii în direcţia îmbunătăţirii serviciilor
presupune, de cele mai multe ori, majorări de tarife. Consecinţa imediată? Sunt brusc blamaţi pentru
„goana după profit”. Aşadar, orice tentativă de „fugă” din calea pierderilor este interpretată ca o „goană
după profit pe spinarea cetăţenilor asiguraţi”.
Cum va ieşi piaţa din această provocare? Simplu şi treptat, dar acest lucru se va realiza doar
atunci când rezolvarea situaţiilor va fi una concertată economic, social şi politic, transparentă şi
coerentă din partea tuturor - a supraveghetorului, a politicului, a companiilor şi a asociaţiilor de profil.
Căci, până la urmă, interesul unanim al tuturor celor implicaţi este existenţa unei pieţe stabile şi
funcţionale pe termen lung.
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Cu toate că remarcăm prezența progresului tehnologic la tot pasul, impresionaţi de performanţe tehnice ale
device-urilor pe care le utilizăm zilnic, ignorăm, poate, o revoluţie tăcută care se petrece în jurul nostru. Noua
tehnologie modifică comportamente, mod de gândire, relaţii personale şi produce schimbări culturale. Vă
propunem, în acest număr, o analiză a modului în care distribuţia de asigurări este deja afectată de progresul
tehnologic.
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Cu toate că remarcăm prezența progresului tehnologic la tot pasul,
impresionaţi de performanţele tehnice ale device-urilor pe care le
utilizăm zilnic, ignorăm, poate, o revoluţie tăcută care se petrece în jurul
nostru. Noua tehnologie modifică comportamente, mod de gândire,
relaţii personale şi produce schimbări culturale. Asupra distribuţiei
de asigurări se traduce printr-o reconfigurare profundă. Dacă în
piaţa românească problemele par a ţine mai degrabă de necesitatea
reglementării, vă propunem o analiză a modului în care distribuţia de
asigurări este deja afectată de progresul tehnologic.
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Brokerii de asigurare pot juca în
continuare un rol-cheie, dar va trebui
să se adapteze la schimbările, nevoile
şi la noile preferinţe ale clienţilor
lor. Evoluţia digitală nu va însemna
sfârşitul intermediarilor în asigurări,
dar procesul de modernizare a născut
site-urile de comparare a preţurilor.
Pentru intermediarii tradiţionali, dintre
care mulţi se tem de restrângerea
pieţei vânzărilor directe, distribuţia
prin intermediul noilor tehnologii nu

Pe măsură ce concurenţa se va
intensifica, asigurătorii cu branduri
puternice şi know-how tehnologic vor
prospera. Performanţele tehnologiei
vor spori transparenţa, vor permite
accesul facil al clienţilor către produse
de asigurare şi, în acelaşi timp, vor
permite asigurătorilor să pătrundă mai
uşor pe pieţe noi. În plus, telematica şi
produsele bazate pe tarife proporţionale
cu utilizarea lor de către clienţi se vor
diferenţia de competitori.
Drumul spre inovaţie în domeniul
distribuţiei asigurărilor trebuie să se
bazeze pe încurajarea experimentărilor
şi acceptarea eşecurilor în procesul
de proiectare. Distribuţia inovativă va
contribui la satisfacerea cererii clienţilor
orientaţi către un contact limitat
cu asigurătorii lor. Va face posibilă

% procentaj distribuit online din subscrierile aferente clasei de asigurări
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Mai mult, noile modalităţi de
interacţiune cu clientul, reţelele sociale,
telefoanele inteligente şi informaţiile
disponibile pe Internet despre client etichetate generic „Big Data” furnizează
companiilor acces la o sursă bogată
de date despre clienţi şi facilitează o
analiză preliminară predictivă în ceea
ce priveşte comportamentul acestora.
Aceste evoluţii au potenţialul de a
schimba radical modul în care produsele
de asigurare sunt proiectate, cotate şi

Această tendinţă va continua
treptat cel puţin pentru majoritatea
liniilor de business. Cele mai multe ţări
se află în diferite stadii de transformare
digitală, tehnică şi culturală. Evident,
nu va fi acelaşi ritm al evoluţiei peste
tot. Cu toate acestea, exemplul pieţei
asigurărilor auto din Marea Britanie, în
care distribuţia prin e-commerce domină
în prezent, indică rapiditatea cu care se
pot modifica modelele de cumpărare ale
clienţilor.

Clienţii vor căuta încă interacţiunea
directă şi sfatul acordat personal de
un expert cu care se vor afla faţă în
faţă. În această situaţie sunt, mai
ales, riscurile comerciale, de viaţă
şi sănătate, asigurările complexe.
Adevărata provocare pentru intermediari
şi asigurători va fi, prin urmare, să se
adapteze noilor modele de afaceri pentru
a satisface nevoile diferite ale clienţilor
în paralel cu menţinerea costurilor şi
controlului pe variantele de distribuţie
folosite.

Viață
Generale

Internetul afectează esenţial
comportamentul de cumpărare de la
faza preliminară a achiziţiei de asigurări
şi anume căutarea de informaţii,
activităţi ante-vânzare, precum
solicitarea de consiliere, obţinerea de
cotaţii personalizate până la politicile
de subscriere şi servicii post-vânzare
pentru asigurat. Mai mult, tehnologia
mobilă şi telematica modifică atât
locurile de interacţiune, cât şi calendarul
contactelor dintre asigurători şi clienţii
lor. Acestea permit recuperarea şi
difuzarea de informaţii de la aproape
oricine în aproape orice loc şi în orice
moment. Această realitate reprezintă
sursa modificărilor profunde în
distribuţia de asigurări.

Direcţia este clară: noile tehnologii
vor da posibilitatea clienţilor să acopere
cea mai mare parte a nevoilor de
asigurări, de la distanţă, prin intermediul
canalelor digitale.

trebuie să ducă la un conflict de canal de
distribuţie, ci la adaptare.
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Property

Chiar dacă ponderea totală a
vânzărilor prin canale online este încă
scăzută, dispozitivele mobile şi Internetul
au un impact asupra distribuţiei, iar
viitorul le aparţine! Cu toate acestea,
statisticile par a masca impactul noilor
tehnologii în procesul de distribuţie
a asigurărilor la nivel global. Noua
tehnologie a demarat un proces
fundamental de schimbare a modului
de interacţiune dintre consumatori şi
companiile de asigurări.

vândute. Multe companii au început
deja să exploreze utilizarea „Big Data”.
Deocamdată explorarea este la stadiul
preliminar, iar în prezent beneficiile
sunt încă incerte, cu toate că potenţialul
pentru viitor este enorm.
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Generale
Auto
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Viață
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Noile tehnologii transformă
procesul tradiţional de distribuţie a
asigurărilor şi reconfigurează sistemul de
intermediere aşa cum îl ştiam. Distribuţia
clasică bazată pe forţa proprie de
vânzare, agent sau broker, pe contactul
direct cu clientul lasă loc unei varietăţi de
canale directe şi indirecte între companii
şi clienţi.

Thailanda Polonia Cehia Coreea UK Franța
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Distribuţia de asigurări auto din Marea Britanie a
fost redefinită de online!
În ultimul deceniu, distribuţia asigurărilor auto a fost redefinită de Internet.
Primele servicii complete de asigurare online au fost lansate în anul 2000, iar
practica a fost rapid urmată de oferte similare ale altor asigurători. În pofida
părerilor iniţiale că segmentul distribuţiei online va rămâne marginal, până în 2009
asigurările online au crescut semnificativ. Potrivit estimărilor, vânzările directe
online deţin circa 20% din totalul asigurărilor auto încheiate în Regatul Unit, atât în
termeni de prime brute subscrise, cât și ca număr de poliţe, depăşind distribuţia
prin call-center. Tabelul alăturat ilustrează acest lucru:

ţări ponderea asigurărilor distribuite
online rămâne mică. În plus, gradul de
penetrare al asigurărilor online este, în
general, mai mic în domeniul asigurărilor
raportat la alte industrii. În Uniunea
Europeană, de exemplu, cumpărăturile
realizate online reprezintă circa 14%
din vânzări, comparativ cu 5% pentru
achiziţiile de asigurări.

Noile tehnologii
fragmentează tot
mai mult procesul de
cumpărare

Procentaj din valoare

Procentaj din volum

(Prime Brute Subscrise)

(număr de poliţe)

Direct — internet

20

23

Direct — call-center

17

15

tradiţional de distribuţie, chiar dacă

Brokeri

31

32

vânzările de tip e-commerce sunt încă

Situri de comparare

24

21

modeste. Aşa cum, în varianta clasică

Parteneriate pe segment retail

2

2

de distribuţie, consumatorii se aşteaptă

Bănci

1

1

ca achiziţia unei asigurări printr-un

Altele

6

7

agent să presupună primirea unei

Total

100

100

Tehnologia fragmentează procesul

oferte, analiza riscurilor, obţinerea de
consiliere în momentul interacţiunii

Sursa: SWISS Re – SIGMA nr. 2/2014, Digital distribution in insurance: a quiet revolution.
(mai 2014)

clasice cu vânzătorul de asigurări, în

Cumulat, distribuţia prin intermediul canalelor de tip e-commerce
reprezintă două treimi din asigurările auto pe segmentul retail.

cumpărătorul se aşteaptă să poată

Această creştere a fost o consecinţă a dezvoltării site-urilor de comparare
a preţurilor. De la înfiinţarea lor, la mijlocul anilor 2000, acestea au câştigat o
cotă tot mai mare de piaţă. Însumate, vânzările prin site-urile de comparare a
preţurilor şi cele prin call-center reprezintă aproape două treimi din asigurările
auto pe segmentul retail, iar această pondere demonstrează modul în care
consumatorii au îmbrăţişat metodele e-commerce pentru achiziţionarea de
asigurări.

prezent, în condițiile noilor tehnologii,
interacţiona cu agentul de asigurare pe
canale multiple: telefon, servisare online,
chat. În prezent, traseul achiziţiei este
fragmentat şi dispersat în funcţie de
punctele de intersecţie dintre agent şi
client. Şi cum metodele de interacţiune
s-au diversificat, fiecare punct reprezintă
o fragmentare a traseului de cumpărare.

Social media
Reţelele de socializare joacă un
rol tot mai mare în activităţile preîncheierea de asigurări pentru persoane
cu venituri mici care, în prezent, nu sunt
prospectate de către asigurători.
De fapt, soluţia constă în

Asigurările pe Internet
Deşi la ponderi modeste, vânzările
online de asigurări sunt în creştere.
Ponderea subscrierilor realizate on-line

valorificarea datelor disponibile despre

sau prin telemarketing a crescut în

asiguraţi şi analiza acestora nu doar

multe ţări şi în special pe segmentul

pentru selectarea clienţilor şi stabilirea

auto care favorizează distribuţia prin

tarifelor proporţionale cu riscul dar, de

aceste căi. Piaţa de asigurare din Marea

asemenea, pentru a face ca produsele şi

Britanie a fost transformată de Internet.

serviciile asigurătorilor să fie centrate pe

Cu toate acestea, aşa cum se
poate constata şi din grafic, în multe

client.
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vânzare, oferind consumatorilor accesul
rapid la sfaturi din partea prietenilor,
cunoştinţelor sau chiar din partea
experţilor care frecventează aceleaşi
site-uri. În SUA, circa 35% dintre clienţii
cu vârsta cuprinsă între 18 şi 34 de ani
declară că în prezent utilizează sau ar
putea lua în considerare reţelele de
socializare pentru a se educa despre
produse şi servicii de asigurare sau
pentru a urmări referinţele altor
consumatori de servicii financiare.
www.primm.ro
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Sursa: SWISS Re – SIGMA nr. 2/2014, Digital distribution in insurance: a quiet revolution. (mai 2014)

Dar dincolo de căutarea de sfaturi
există deja şi pasul următor în utilizarea
de către clienţi a reţelelor de socializare:
Reţelele de socializare sunt
utilizate pentru a crea grupuri
prin intermediul cărora persoane
fizice pot negocia condiţii mai
bune de asigurare cu asigurătorii.
Asigurările de grup nu sunt noi
pentru asigurători, dar tehnologia
facilitează aceste situaţii.
Friendinsurance este o
organizaţie care a luat naştere în
Germania şi încearcă să conecteze
persoanele fizice într-o relaţie de
mutualitate în acoperirea de riscuri
cu o anumită limită. Organizaţia
are parteneriate şi cu companii
de asigurare care oferă acoperirea
în modul convenţional pentru
limitele care nu pot fi suportate de
membrii grupului. Această relaţie
este una diferită faţă de asigurarea
de grup clasică în care indivizii
cumpără colectiv asigurare. În
cazul în care daunele sunt mici,
asiguraţii primesc până la jumătate
din bani înapoi sub forma unei
reduceri la primele percepute pe

www.primm.ro

poliţele de asigurare tradiţionale.
În Marea Britanie, o
afacere în stadiu incipient, jFloat,
intenţionează să furnizeze un
produs care permite unui grup
de persoane (de regulă membri ai
familiei, prieteni apropiaţi, grupuri
similare) să constituie mini-pooluri de asigurare pentru a absorbi
daunele pe auto produse de
membrii grupului. Conceptul stă
la baza unei iniţiative din SUA –
Peercover. În acest caz, „daunele”
sunt soluţionate în mod colectiv,
ex-post şi nu există prime plătite
înainte între colegii grupului social.
Fondatorul grupului stabileşte
condiţiile iniţiale, inclusiv ceea ce
poate fi asigurat şi sumele maxime
asigurate.

apanajul metodelor tradiţionale de
vânzare ca pilon principal. Chiar dacă
posibilitatea de cumpărare online din
perspectiva accesului la tehnică din
punctul de vedere al consumatorului
este în creştere, nu toate produsele de
asigurare vor putea fi distribuite folosind
noile tehnici. Chiar dacă e o opţiune
comodă de achiziţie din perspectiva
clientului, doar asigurările auto şi
property par a fi ţintele principale.

Toate aceste idei capătă cu
totul alt impact în contextul noilor
tehnologii şi pot deveni practici
frecvente și curente.
Dincolo de viitorul reţelelor de
socializare în distribuţia de asigurări,
realitatea ne arată că viitorul distribuţiei
pentru produsele complexe va rămâne
7-8/2014
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Concluzii
Noile tehnologii vor schimba
jocul în distribuţia de asigurări
Tehnologia digitală revoluţionează
tăcut industria de asigurări. Internetul,
dispozitivele mobile şi telematica
schimbă radical interacţiunea cu clienţii.
Aceştia au acces mai mare la informaţii
pentru a evalua expunerile la risc şi află
singuri modalităţile prin care îşi pot
acoperi nevoia de asigurare. În acelaşi
timp, inovaţiile în distribuţie contribuie
la accesul asigurătorilor la o bogată
sursă de informaţii despre clienţi care
favorizează analiza predictivă.
Asigurătorii trebuie să ţină pasul
cu schimbările rapide de preferinţe ale
clienţilor
Nu toate tipurile şi domeniile de
asigurare sunt în acelaşi stadiu al acestei
transformări digitale. De asemenea,
nu toate vor merge pe aceeaşi cale
de ajustare şi în acelaşi ritm. Direcţia
este însă clară: la nivel global, canalele
digitale vor fi utilizate în cele din urmă

de-a lungul procesului de distribuţie de
la colectarea de informaţii, încheierea
asigurării până la serviciile post-vânzare.
Creşterea rapidă a comerţului electronic
în Marea Britanie în domeniul auto
a demonstrat cât de repede se pot
schimba preferinţele de cumpărare.

cele existente, controlul costurilor

Produsele şi serviciile centrate pe
client vor deveni un atu competitiv

să îşi modernizeze procedurile, altfel

Asigurătorii de succes vor fi cei care
vor dezvolta un mecanism concentrat
pe client şi pe noile tehnologii, un
mecanism capabil să răspundă la
schimbările din mediul de piaţă şi să
furnizeze soluţii coerente adaptate
clienţilor. Crucială pentru experienţa
clientului va fi integrarea punctelor de
intersecţie dintre reţelele digitale de
distribuţie şi cele clasice.

mai bine plasaţi care accesează clienţii

Dacă asigurătorii tradiţionali nu
îşi vor actualiza modelele de business
vor deveni vulnerabili în faţa nouintraţilor în piaţă
Tranziţia nu va fi neapărat uşoară.
În afara provocărilor operaţionale
de integrare a sistemelor IT noi cu

în implementarea distribuţiei multicanal, există şi obstacole ce trebuie
depăşite ca, de exemplu, protejarea
intimităţii clienţilor. În aceste condiții,
dacă îşi doresc să mai conteze în piaţă,
asigurătorii şi intermediarii vor fi obligați
riscând să piardă în faţa noilor jucători
prin intermediul platformelor digitale.
Un loc aparte în distribuţia
asigurărilor au început deja să îl ocupe
tabletele, telefoanele inteligente, gadgeturile mobile în general. Despre acest
subiect, în numărul următor al revistei.

Articolul are la bază studiul SWISS Re
publicat în SIGMA nr. 2/2014, Digital
distribution in insurance: a quiet
revolution. (mai 2014)

Mai mult de jumătate dintre companiile analizate au opţiunea disponibilă pe site.
Mai puţin de jumătate, dar peste 10% dintre companiile analizate au opţiunea disponibilă pe site.
Mai puţin de 10% dintre companiile analizate au opţiunea disponibilă pe site.
Sursa: SWISS Re – SIGMA nr. 2/2014, Digital distribution in insurance: a quiet revolution. (mai 2014)
Complexitatea opţiunilor
Descrierea produselor
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Social Media

La finalul anului 2013, în România erau circa 8,8 milioane de internauţi, iar reţele sociale
fac parte din viaţa utilizatorilor, fie că vorbim de persoane fizice sau companii. Numai pe
Facebook, numărul utilizatorilor a crescut cu 25%, anul trecut, la 7 milioane.

Cât de activi sunt
asigurătorii pe
reţelele sociale
Şi companiile de asigurări de pe
piaţa locală au inclus reţele sociale în
strategia de comunicare cu clienţii sau
potenţialii clienţi. Astfel, am analizat
prezenţa a 30 de societăţi în mediul
online pentru a vedea cât de populare
sunt şi ce informaţii transmit publicului
larg.
Cercetarea arată că din cei 38 de
asigurători care au fost analizaţi, peste
jumătate, respectiv 22, sunt prezenţi
pe cel puţin o reţea socială, luând în
considerare Facebook, LinkedIn, Twitter,
Google+, dar şi YouTube.
Dacă facem o comparaţie între
topul companiilor în funcţie de valoarea
primelor brute subscrise în primele
trei luni din acest an şi topul celor mai
populare societăţi, observăm că acestea
nu sunt identice. Astfel, popularitatea
nu este dată de rezultatele financiare
ale unei firme de asigurări, ci de modul
prin care reuşeşte să se facă „plăcută” în
rândul populaţiei.
Printre informaţiile comunicate
de societăţi prin intermediul reţelelor
sociale se numără date despre companii
şi produsele acestora, broşuri, diverse
evenimente, campanii, studii şi alte
noutăţi. De asemenea, acestea postează
fotografii de la evenimente sau poze
reprezentative pentru produsele
companiilor şi altele.
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Cele mai populare reţele
Facebook şi LinkedIn sunt, la
egalitate, cele mai populare reţele de
socializare în rândul asigurătorilor,
ambele atrăgând câte 16 companii din
piaţă.
De asemenea, 6 companii de
asigurări sunt prezente pe Twitter, 5
au cont pe YouTube şi doar o firmă are
pagină oficială pe Google+.
Dacă analizăm topul celor mai
mari 10 societăţi din piaţă, observăm că
8 dintre ele deţin un cont pe Facebook,
la fel şi pe LinkedIn, 2 comunică prin
YouTube şi una pe Google+.
Chiar dacă sunt prezente pe reţele
sociale, în unele cazuri, companiile nu
au pe site-urile lor şi link-uri directe către
acele reţele, îngreunând accesul clienţilor
şi al potenţialilor clienţi către paginile
respective. De cele mai multe ori,
societăţile de asigurări au link-uri către
Facebook şi mai puţin către celelalte,
precum LinkedIn.

Topul companiilor cu cei
mai mulţi fani
Analizând companiile prezente
pe Facebook, cea mai populară reţea
de socializare la nivel global, dar şi în
România, se constată că OMNIASIG VIG

are cei mai mulţi fani, primind 98.400
de like-uri. Aceasta este urmată de
GROUPAMA Asigurări, cu 41.895 de
like-uri, şi de AEGON România, cu 24.407
like-uri.
Top 5 este completat de ING
Asigurări de Viaţă, cu 22.286 like-uri, şi de
ASIROM VIG, cu 18.354 fani.
În acelaşi timp, GENERALI România
are 8.084 de fani, urmată de CARPATICA
Asig, cu 6.394 like-uri, BCR Asigurări
de Viaţă VIG, cu 6.344 like-uri, ASTRA
Asigurări, cu 5.699 like-uri, iar ultima
poziţie în Top 10 este ocupată de
ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, cu 1.603 fani
pe Facebook.
Cei mai mulţi dintre fanii
companiilor de asigurări locuiesc în
Bucureşti şi în oraşele mari din ţară şi au
vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani.

Peste 7,2 milioane de
utilizatori români pe
Facebook
Numărul românilor care au cont
pe Facebook a ajuns, în aprilie 2014, la
7,2 milioane, în creştere faţă de finalul
anului trecut, când erau 7 milioane, arată
datele cuantificate de Facebrand, site
care monitorizează paginile create pe
cunoscuta pagină de socializare, pe plan
naţional.
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Social Media
Prezenţa companiilor de asigurări pe reţele sociale
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Compania
Facebook Twitter LinkedIn YouTube Google+
ALLIANZ-ŢIRIAC
DA
NA
NA
NA
ASTRA Asigurări
DA
NA
NA
NA
OMNIASIG VIG
DA
NA
DA
DA
DA
CARPATICA Asig
DA
DA
DA
NA
GROUPAMA Asigurări
DA
DA
DA
NA
ASIROM VIG
DA
NA
DA
DA
ING Asigurări de Viaţă
DA
NA
DA
NA
EUROINS România
NA
NA
DA
NA
UNIQA Asigurări
NA
NA
DA
NA
GENERALI România
DA
DA
DA
NA
CITY Insurance
NA
DA
NA
NA
METROPOLITAN Life
NA
NA
NA
NA
BCR Asigurări de Viaţă VIG
DA
NA
DA
DA
PAID
DA
NA
NA
NA
GOTHAER Asigurări
DA
NA
DA
NA
BRD Asigurări de Viaţă
NA
NA
NA
NA
EximAsig România
NA
NA
NA
NA
GARANTA Asigurări
NA
NA
NA
NA
GRAWE România
DA
NA
DA
NA
PORSCHE Asigurări
NA
NA
NA
NA
CERTASIG
NA
NA
DA
NA
CREDIT EUROPE Asigurări
NA
NA
DA
NA
CARDIF Assurances Risques
NA
NA
NA
NA
Divers
AEGON România
DA
NA
DA
NA
AXA Life Insurance
NA
NA
NA
DA
ABC Asigurări
DA
DA
DA
NA
CARDIF Assurance Vie
NA
NA
NA
NA
ERB Asigurări de Viaţă
NA
NA
NA
NA
FATA Asigurări
NA
NA
NA
NA
ASITO KAPITAL
DA
DA
NA
NA
SIGNAL IDUNA Asigurări de Viaţă
DA
NA
DA
NA
ERB Asigurări Generale
NA
NA
NA
NA
FORTE Asigurări
NA
NA
NA
NA
UNIQA Asigurări de Viaţă
NA
NA
NA
NA
ATE Insurance
NA
NA
NA
NA
EUREKO Asigurări
NA
NA
NA
NA
CARDIF România
NA
NA
NA
NA
ERGO Asigurări de Viaţă
NA
NA
NA
NA

Sursa: Site-urile companiilor de asigurări, informaţii culese în 23 iunie 2014
Topul companiilor de asigurări prezente pe Facebook
Nr. Companie
1 OMNIASIG VIG
2 GROUPAMA Asigurări
3 AEGON România
4 ING Asigurări de Viaţă
5 ASIROM VIG
6 GENERALI România
7 CARPATICA Asig
8 BCR Asigurări de Viaţă VIG
9 ASTRA Asigurări
10 ALLIANZ-TIRIAC
11 GOTHAER Asigurări
12 GRAWE România
13 SIGNAL IDUNA Asigurări de Viaţă
14 ABC Asigurări
15 ASITO KAPITAL
16 PAID
Sursa: ASF, INSURANCE Profile

Facebook - likes
98400
41895
24407
22286
18354
8084
6394
6344
5699
1603
780
621
253
180
27
19

Top 10 - Asigurători din România
Nr.

Compania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALLIANZ-TIRIAC
ASTRA Asigurări
OMNIASIG VIG
CARPATICA Asig
GROUPAMA Asigurări
ASIROM VIG
ING Asigurări de Viaţă
EUROINS România
UNIQA Asigurări
GENERALI România

Prime Brute Subscrise T1 2014
mil. EUR
mil. RON
57.2
257.4
48.2
217.1
42.7
192.1
36.5
164.3
33.5
150.8
33.1
148.8
32.5
146.3
26.3
118.6
25.9
116.7
24.8
111.8

Din totalul utilizatorilor, 93,6% (6,74
milioane persoane) îşi setaseră oraşul,
iar cei mai mulţi deţinători de cont pe
Facebook provin din Bucureşti - 1,48
milioane de persoane (21,97% din total),
urmaţi de cei din Cluj-Napoca (260.040
persoane, 3,86%), Timişoara şi Iaşi (câte
260.000 persoane, 3,86%).
Cele mai active sunt persoanele
cu vârste cuprinse între 25-34 de ani
(circa 30% din total), fiind urmate de
persoanele cu vârste între 35 şi 44 de ani
(17,4%) şi cele între 13 şi 17 ani (13,4%).
Cei mai mulţi utilizatori sunt bărbaţi
(63,93%), iar femeile au o pondere de
36,07%.

Cei mai mulţi internauţi
din Europa de Sud-Est
GEMIUS Research a arătat că la
finalul anului trecut erau 8,8 milioane de
români pe Internet, conform studiului
Online Landscape: South East Europe.
Astfel, România este cea mai mare țară
din Sud-Estul Europei în ceea ce priveşte
numărul de utilizatori de Internet.
Totuşi, în România, rata de
penetrare a Internetului este doar 48%.
Chiar dacă rata de penetrare a Internetului
în România este una dintre cele mai
scăzute din regiune, investiţiile străine în
piaţa online cresc în mod vizibil, a declarat
Victor AVRAM, Country Manager, GEMIUS
România.
Dar există estimări şi mai optimiste.
Reprezentanţii Internet Live Stats
consideră că, în prezent, sunt circa 11,17
milioane de utilizatori de Internet în
România, pe orice dispozitiv, în creştere
cu 2% comparativ cu un an în urmă, iar
rata de penetrare a ajuns la 51,66%.
La nivel global, numărul
utilizatorilor este de 2,9 miliarde,
conform datelor publicate de Internet
Live Stats.

Sursa: Site-urile companiilor de asigurări, informaţii culese în 23 iunie 2014
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„SUCCES ÎN 5 pAŞI”
Daniel SĂVESCU
Coach şi Trainer
Certificat şi
Independent
John Maxwell TEAM

curs de vânzări şi marketing. În primul
slide al primei prezentări era ilustrată
o şedinţă de board a unei companii
cu vânzările în scădere de 5 ani. Iar
Preşedintele spunea, uitându-se la cifre:
„Poate ne-ar ajuta o rugăciune!”
Dar nu rugăciunea i-a ajutat. Ci un

Cum să vindem mai mult şi
cât mai multor persoane? Această
întrebare a devenit mai obsedantă decât
oricând pentru directorii de vânzări
şi conducerea societăţilor din toate
domeniile de activitate, în special de la
instaurarea crizei. Şi, fiindcă puţini au
găsit soluţii, restul au experimentat cele
6 faze specifice unei schimbări:
1. Negare – Am zis că „trece repede” şi nu
am făcut nimic;
2. Furie – Am zis că „nu e corect” şi am
continuat să facem ce am făcut, iar până
atunci aşteptăm să vină „corectitudinea”;
3. Tocmeală – Am „dat în preţuri”
sperând să luăm clienţii celorlalţi. În mod
ciudat, şi „ceilalţi” au făcut la fel;
4. Depresie – Ne-am dat seama că „nu
ţine cu datul în preţuri şi că vindem în
pierdere”;

proiect de redresare bine pus la punct şi
bine implementat.
Astfel, într-un an de la
implementare a fost stopat declinul şi în
alţi doi ani vânzările au început din nou
să crească.
Au fost cinci zile de training
intensive de dimineaţă până seara şi, în
mod firesc, nu am reţinut decât câteva
idei principale care pot fi aplicate în orice
domeniu.
Ca să urmăm ordinea mix-ului de
marketing, începem cu:
PRODUSELE – S-a făcut
schimbarea de la produse orientate pe
„tehnicalităţi” la produse orientate pe
nevoile clientului;
PREŢURILE – Au fost segmentate
pe minim 4 planuri de acoperire – de

5. Resemnare – Am zis „asta este!” şi
am aşteptat să treacă criza. Încă mai
aşteptăm;

la cel mai mic preţ la cea mai mare

6. Speranţă – Tot zicem „de mâine o să
crească vânzările”.

filozofia triunghiului de aur: SĂ FII

Dar puţini sunt cei care şi-au
pus întrebarea: De ce? De ce ar creşte
vânzările noastre de mâine, de luni, de
luna următoare sau de anul următor?

ALES din nou şi din nou;

Pentru că aşa dorim sau pentru că
ne rugăm în fiecare seară să se întâmple?

specializată, cu pregătirea fiecărui tip

PROMOVAREA – Bazată pe
CUNOSCUT – SĂ FII PLĂCUT – ŞI SĂ FII
DISTRIBUŢIA – S-a făcut
schimbarea de la metoda „TOŢI vând
de TOATE pentru TOŢI”, la vânzarea
de reţea de distribuţie, conform cu

IDENTITATEA PUBLICĂ – Cel
mai interesant lucru la acest subiect
este faptul că aveau sedii în proprietate
dotate complet şi cu numele companiei,
date în folosinţă unor agenţi persoane
juridice contra unei redevenţe lunare şi a
unui nivel minim de vânzări. Dacă într-o
perioadă de 6 luni, agentul nu realiza
plafonul minim, era evacuat şi introdus
alt agent. Sediul şi vadul rămâneau pe
loc.
Am verificat de curând compania
respectivă şi nu au înregistrat nicio
scădere a vânzărilor din 2007 până în
prezent.
Să fie norocul? Să fie faptul că
sunt mai în Vest? Să fie din cauză că sunt
mai mulţi? Să fie din cauză că sunt în
Schengen?
Sau să fie din cauză că au aplicat
„Regula de 5 pAŞI”?
» SCOP definit cu claritate
» INIŢIATIVA de a face schimbări
» SEGMENTAREA ofertei şi a preţurilor
» INTERES pentru clienţi
» FOCUS pe rezultate
Şi duc o muncă de SISIF ca să
asigure convergenţa cu aceste 5 valori?
Nu putem să știm sigur. Am putea
însă să încercăm şi noi. Sau putem
continua să facem ce am făcut şi până
acum, situaţie în care, conform legilor
universale, vom avea aceleaşi rezultate ca
şi până acum.

necesităţile specifice;

Nu ţine!
În anul 2000, când mulţi abia
se dezmeticeau după sindromul 2K,
societatea la care lucram m-a trimis la un
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acoperire;

service. De altfel, serviciile pentru clienţi
au reprezentat pilonul principal pe care
s-a construit tot proiectul;
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OAMENII – S-au ales oamenii
cu atitudinile potrivite şi s-a investit în
training-ul lor, în special în customer
www.primm.ro

Asigurări

Vlad BOLDIJAR
Coordinating
Editor

După ce piaţa de asigurări a încheiat anul 2013 cu o creştere subunitară
(+0,4), iar cifrele publicate pentru ianuarie, respectiv pentru primele două
luni ale anului menţineau oarecum aceeaşi tendinţă - indicând rate de
creştere de 3,8%, respectiv de 1,8% -, datele preliminare remise la început
de iunie de autoritatea de supraveghere a pieţei pentru primul trimestru
(scădere de 3,4%) ne fac să afirmăm că martie 2014 poate deveni …

Momentul de „reAşezare”
a pieţei de asigurări
Piaţa asigurărilor a atins, în primul
trimestru al anului 2014, un nivel de
2,05 miliarde lei (456 milioane euro), în
scădere cu 3,4% faţă de intervalul similar
al anului trecut, reprezentând, conform
estimărilor preliminare, circa 1,26% din
Produsul Intern Brut (PIB) al ţării.
Conform datelor provizorii
publicate de ASF, pe segmentul
asigurărilor generale, valoarea
subscrierilor a înregistrat o scădere de
2,1% , în vreme ce, pe segmentul life,
scăderea a fost una mai abruptă, de 8,9
puncte procentuale.

Ca şi în perioadele de raportare
anterioare, clasa B X (RCA) din cadrul
asigurărilor generale a deţinut cea mai
însemnată pondere în totalul pieţei
(36,2%), valoarea totală a subscrierilor
raportate de cele 11 societăţi care au
dreptul de a comercializa aceste tipuri
de poliţe fiind de peste 744 milioane lei,
în creştere cu 10% faţă de situaţia din
martie 2013. Creşterea RCA, care este
oarecum atipică în raport cu celelalte
clase de asigurare, se datorează în
parte atât majorării tarifelor poliţelor
de asigurare (la nivelul întregii pieţe

prima de asigurare medie anualizată,
înregistrată în T1/2014, fiind de 468 lei
faţă de 462 lei cu un an înainte), cât şi
numărului de contracte de asigurare
încheiate (1.951.380 în T1/2014, în
creştere, faţă de aceeaşi perioadă a
anului 2013, cu aproximativ 4%).
În ceea ce priveşte activitatea
companiilor de intermediere în asigurări,
veniturile brokerilor au însumat 207,6
milioane lei, nivel mai mare cu 5,9% faţă
de martie 2013. Din punctul de vedere
al volumului de prime brute subscrise
intermediate, acesta a totalizat 1,1

Portofoliu de prime brute susbcrise/indemnizaţii brute plătite (inclusiv maturităţi şi răscumpărări) la 31 martie 2014

Prime brute subscrise
T1 2014
T1 2013
Evoluţie nominală (%)
T1 2014
mil. euro
mil. lei
mil. euro mil. lei
în euro
în lei
mil. euro mil. lei
Total piaţă
456.2
2,053.7
485.0 2,126.7
-5.9
-3.4
292.5 1,316.8
Total asigurări de viaţă
84.9
382.3
95.7
419.7
-11.3
-8.9
40.7
183.1
Asig. de viaţă tradiţionale
56.6
254.8
61.9
271.6
-8.6
-6.2
22.7
102.0
Unit-linked
24.9
112.1
30.7
134.5
-18.8
-16.6
16.6
74.9
Alte asig. de viaţă
3.4
15.3
3.1
13.6
10.1
13.0
1.4
6.2
Total asigurări generale
371.3
1,671.4
389.3 1,707.1
-4.6
-2.1
251.8 1,133.7
Accidente şi boală
2.7
12.4
10.9
47.9
-74.9
-74.2
0.9
4.0
Sănătate
2.5
11.1
4.6
20.3
-46.6
-45.1
0.7
3.0
Total asigurări property
60.4
271.8
67.2
294.5
-10.1
-7.7
15.0
67.6
Incendiu şi calamităţi
54.6
245.9
61.6
270.1
-11.3
-9.0
12.3
55.2
Daune la proprietăţi
5.8
25.9
5.6
24.4
3.5
6.3
2.8
12.4
Total asigurări auto
258.3
1,162.9
250.7
1,099.3
3.0
5.8
203.3
915.2
CASCO
93.0
418.6
96.4
422.8
-3.6
-1.0
84.5
380.6
RCA
165.3
744.3
154.3
676.5
7.2
10.0
118.7
534.6
Răspundere civilă generală
27.7
124.8
29.9
131.3
-7.4
-5.0
23.5
105.7
Credite
1.6
7.0
2.3
10.2
-33.4
-31.6
2.8
12.8
Garanţii
6.9
31.0
12.5
54.8
-44.9
-43.4
1.1
5.0
Asistenţă turistică
3.5
15.8
3.1
13.5
14.3
17.4
1.0
4.5
Alte clase de asig. generale
7.7
34.5
8.0
35.2
-4.3
-1.8
3.5
15.8
Notă: La calculele în euro s-a ţinut cont de următoarele cursuri medii de schimb: 4,5019/euro pentru T1 2014 şi 4,3852/euro pentru T1 2013
Sursa datelor prezentate: Autoritatea de Supraveghere Financiară

14

7-8/2014

Indemnizaţii brute plătite
T1 2013
Evoluţie nominală (%)
mil. euro mil. lei
în euro
în lei
297.5
1,304.7
-1.7
0.9
44.7
195.9
-8.9
-6.5
24.3
106.8
-6.9
-4.4
19.3
84.8
-14.0
-11.7
1.0
4.3
40.4
44.2
252.8
1,108.8
-0.4
2.2
0.8
3.4
15.2
18.2
0.6
2.8
5.8
8.6
16.0
70.2
-6.2
-3.7
11.6
50.9
5.7
8.5
4.4
19.4
-37.5
-35.8
226.6
993.8
-10.3
-7.9
109.9
481.7
-23.0
-21.0
116.8
512.1
1.7
4.4
1.7
7.5
1,265.5
1,301.8
4.1
18.0
-30.7
-28.9
0.2
0.9
428.8
442.9
1.4
6.1
-27.5
-25.6
1.4
6.0
158.2
165.0

www.primm.ro

Asigurări
miliarde lei – echivalentul a 55% din
totalul pieţei de asigurări, faţă de 45% cu
un an înainte.
Piaţa asigurărilor la începutul anului
2014 este relativ stabilă, deşi continuă
să existe problemele structurale din anii
anteriori. Remarcăm unele îmbunătăţiri,
mai ales ca urmare a intervenţiei
Autorităţii de Supraveghere, în ceea ce
priveşte constituirea rezervelor pentru
plata daunelor, care au crescut de la 65%
la 73%, în linie cu practica europeană. Ne

concentrăm în continuare pe rezolvarea
problemelor punctuale, dar mai ales pe
aşezarea pieţei pe baze solide, a declarat
Preşedintele ASF, Mişu NEGRIŢOIU.

Daunele pe vătămări
corporale încep să devină
o problemă
La capitolul „daune”, valoarea
despăgubirilor achitate de către
asigurători a totalizat 1,31 miliarde lei, în

Top 10 prime brute subscrise pentru ianuarie-martie 2014
Prime brute subscrise
Evoluţie
Cota de piaţă (%)
nominală (%)
mil.
mil.
mil.
mil.
în
în
T1
T1 2013
euro
lei
euro
lei
euro
lei
2014
1
ALLIANZ-ŢIRIAC
57.2
257.4
54.6
239.6
4.7
7.4
12.5
11.3
2
ASTRA Asigurări
48.2
217.1
73.2
321.1
-34.1 -32.4
10.6
15.1
3
OMNIASIG VIG
42.7
192.1
50.9
223.0
-16.1 -13.9
9.4
10.5
4
CARPATICA ASIG
36.5
164.3
28.7
125.8
27.2
30.6
8.0
5.9
5
GROUPAMA
33.5
150.8
40.3
176.6
-16.8 -14.6
7.3
8.3
6
ASIROM VIG
33.1
148.8
33.5
146.9
-1.3
1.3
7.2
6.9
7
ING Asig. de Viaţă 32.5
146.3
31.1
136.3
4.5
7.3
7.1
6.4
8
EUROINS
26.7
120.2
32.5
142.4
-17.8 -15.6
5.9
6.7
9
UNIQA Asigurări
25.9
116.7
31.4
137.6
-17.4 -15.2
5.7
6.5
10
GENERALI
24.8
111.8
24.5
107.5
1.3
4.0
5.4
5.1
Top 10
361.1
1,625.5
400.6
1,756.8 -9.9
-7.5
79.2
82.6
17.4
Restul companiilor
95.1
428.2
84.4
370.0
12.7
15.7
20.8
Total piaţă
456.2
2,053.7
485.0
2,126.7 -5.9
-3.4
100.0 100.0
Sursa datelor prezentate: Companiile de asigurare pentru INSURANCE Profile; Autoritatea de Supraveghere Financiară în
cazul ASTRA Asigurări
Nr.

T1 2014

Companie

Portofoliu de prime brute subscrise
(Trim. 1 2014)

6.1%

5.4%

T1 2013

Portofoliu de indemnizaţii brute plătite
(Trim. 1 2014)

18.6%

8.0%

3.4%

13.9%
5.1%

36.2%

2,05

mld. lei

13.2%

40.6%

1,32

mld. lei
28.9%

20.4%

Asigurări de viaţă
Asigurări property
CASCO
RCA
Răspundere civilă generală
Alte clase de asig. generale
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Asigurări de viaţă
Asigurări property
CASCO
RCA
Răspundere civilă generală
Alte clase de asig. generale

creştere cu 0,9% faţă de T1/2013, din care
1,13 miliarde lei – aferente segmentului
de asigurări generale. În acelaşi timp,
rata daunei pentru asigurări generale s-a
majorat de la 65,4 până la 73,1%.
Pe clase de asigurare, valoarea cea
mai mare a indemnizaţiilor brute plătite a
fost aferentă clasei B X (RCA), în sumă de
534,6 milioane lei (în creştere cu 4,4%),
reprezentând mai bine de 40% din total.
Demn de remarcat este faptul că mai
bine de 25% din totalul despăgubirilor
pe RCA a fost pentru vătămări corporale
şi deces (134 milioane lei, în creştere cu
71% faţă de T1/2013).
Totodată, dauna medie pe RCA
s-a majorat cu 19% până la 6.604 lei.
Conform ASF, suma medie plătită pentru
daune materiale a fost de 5.031 lei
(+5,3%), în vreme ce suma medie plătită
pentru vătămări corporale şi deces a fost
de 65.014 lei (+78,5%). Per total însă, în
trimestrul analizat, numărul dosarelor de
daună avizate pentru RCA a scăzut cu 9
procente, până la 70.344 dosare.
Din punctul de vedere al
plângerilor, în T1/2014 ASF a primit un
număr total de 4.692 de petiţii (-17,4%
faţă de T1/2013), dintre care au fost
înregistrate în mod unic pe petent,
analizate şi soluţionate, 3.128 de petiţii.
ASTRA Asigurări a înregistrat cel mai
mare număr de plângeri, respectiv 873,
un nivel similar cu primele trei luni din
2013, în timp ce petiţiile primite de
EUROINS s-au redus cu 39%, pana la 787.
De asemenea, 1.947 de petiţii (68,5% din
total) se referă la asigurări obligatorii RCA
şi Carte Verde, 635 de petiţii - asigurări
facultative CASCO (22,4%) şi 175 de
petiţii (6,2% din total) – poliţe property.

Punctual, pe companii de
asigurare …
Analizând punctual, pe
companii de asigurare, respectiv
linii de asigurare, se poate afirma că
declinul pieţei se datorează rezultatelor
în scădere pentru doi jucători: BCR
Asigurări de Viaţă VIG, respectiv ASTRA
Asigurări. În valoare absolută, cumulat,
7-8/2014

15

Asigurări
Top 5 subscrieri (mil. lei) & cote de piaţă (%) - asigurări de viaţă
5.6%

146.3

7.0%

28.3%

9.1%

62.0

382

34.8

mil. lei

ING Asigurări de Viaţă
METROPOLITAN Life
BCR Asig. de Viaţă VIG
ASIROM VIG
GENERALI România
Restul companiilor

26.9
21.6

16.2%

38.3%

Notă: Datele METROPOLITAN Life au fost calculate în baza raportului trimestrial al ASF
Datele BCR Asig. de Viaţă VIG au fost calculate în baza datelor publicate de VIG
Top 5 subscrieri (mil. lei) & cote de piaţă (%) - RCA
149.8
149.1

8.6%

744

110.6
CARPATICA ASIG
ASTRA Asigurări
EUROINS România
CITY Insurance
ASIROM VIG
Restul companiilor

71.4
64.1

9.6%

26.8%

14.9%

mil. lei
20.1%
20.0%

Notă: Datele ASTRA Asigurări au fost calculate în baza raportului trimestrial al ASF
Top 5 subscrieri (mil. lei) & cote de piaţă (%) - asigurări property*
48.8
39.7

12.1%
31.3%

272

33.0
OMNIASIG VIG
ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA Asigurări
GENERALI România
PAID
Restul companiilor

32.8
32.8

12.1%

mil. lei
17.8%

12.1%

14.6%

* clasa VIII (incendiu, calamităţi naturale) şi clasa IX (daune la properietăţi), însumate
Top 5 subscrieri (mil. lei) & cote de piaţă (%) - CASCO
113.7
21.5%

34.9
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De cealaltă parte, în cazul
ASTRA Asigurări, scăderea volumului
de subscrieri este – potrivit datelor
cunoscute la momentul publicării
acestui articol –, de peste 104 milioane
lei, până la un volum total de 217
milioane lei, realitate care a modificat
şi ierarhia companiilor de asigurare
la nivel naţional după patru ani. ASF
notează însă în Raportul de Analiză a
Pieţei că raportările aferente lunii martie
ale ASTRA, respectiv pentru T1/2014,
sunt provizorii, asigurătorul urmând a
depune raportări rectificative în urma
înregistrării rezultatelor inventarierii, ale
analizei diagnostic a administratorului
special şi a auditului statutar în curs de
desfăşurare.
În primele trei luni ale acestui an,
37 de societăţi de asigurare desfăşurau
activităţi în domeniu (20 de societăţi
practicau doar asigurări generale,
9 doar asigurări de viaţă, iar 8 au
practicat activităţi pe ambele categorii
de asigurări). Primele 10 societăţi de
asigurare au generat aproape 80% din
valoarea totală a primelor subscrise.

11.6%

419

59.0
48.5

În cazul BCR Asigurări de
Viaţă VIG, calculele INSURANCE Profile,
realizate în baza cifrelor comunicate
de VIENNA Insurance Group indică
o scădere în valoare absolută a
volumului de prime brute subscrise de
peste 42 milioane lei. Scăderea este
atribuită restructurării forţei de vânzări
şi schimbării modelului de business la
nivelul companiei.

8.3%

72.5

ALLIANZ-ŢIRIAC
GROUPAMA Asigurări
OMNIASIG VIG
UNIQA Asigurări
GENERALI România
Restul companiilor

cele două societăţi au scăzut cu circa
146 milioane lei faţă de martie 2013, în
vreme ce întreaga piaţă de asigurări a
scăzut per total cu doar 73 milioane lei.

mil. lei

14.1%

27.5%
17.3%
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Special

Pe 20 iunie 2014, UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare
din România a celebrat 20 de ani de la înfiinţare. Momentul a fost marcat în cadrul celei
de a treia ediţii a Conferinţei Asigurătorilor din România, eveniment ale cărui teme de
dezbatere au vizat recâştigarea încrederii consumatorilor, noile reglementări europene
şi tendinţe legislative în domeniu, precum şi soluţii pentru o creştere sănătoasă şi
profitabilă a industriei.

Conferinţa Asigurătorilor din România

20 de ani de UNSAR
Lucrările celei de a treia ediţii a
Conferinţei Asigurătorilor din România
au fost deschise de Remi VRIGNAUD,
Preşedintele UNSAR şi de către Mişu
NEGRIŢOIU, Preşedintele Autorităţii de
Supraveghere Financiară.

e cel mai important lucru după opt ani de

Vicepreşedinte, UNSAR, William VIDONJA

pierderi. Ne trebuie stabilitate, echilibru

– Head of Single Market & Social Affairs,

financiar şi profitabilitate, a punctat

Insurance Europe, Angela MANOLACHE –

Preşedintele UNSAR.

Director, Advisory, KPMG România, Viorel

A fi axat mai mult pe profitabilitate,
din punctul meu de vedere, este o
necesitate absolută de a da încredere
în sistemul de asigurări. Pentru mine,
o companie care administrează banii
clienţilor în mod ferm, corect şi profitabil,
reprezintă baza pe care putem supravieţui.
Desigur, în colaborare cu o autoritate de
supraveghere care trebuie să susţină acest
punct de vedere. Nu trebuie să ne fie jenă
să facem profit. Aceasta este baza pentru
succes şi pentru a asigura clienţilor o

acestei pieţe. Dacă ne uităm la ce era

calitate stabilă şi constantă. Cred că acesta

În ultimii 20 de ani, companiile
de asigurări au contribuit la construcţia
atunci în piaţa asigurărilor, comparativ
cu perioada actuală, este o foarte mare
diferenţă, o evoluţie extraordinară
din care reiese maturitatea pieţei, în
termeni comparativi istorici, a declarat
Preşedintele ASF.

Ce facem în continuare?
În cadrul sesiunii interactive,
alături de Remi VRIGNAUD, au
participat la discuţii Marius POPESCU –

VASILE – CEO, SAFETY Broker, Cristian
FUGACIU – CEO, MARSH România, Sorin
MIERLEA – Preşedinte, ANPCPPSR –
“o9atitudine!”.
Marius POPESCU şi-a exprimat
opinia că se poate recâştiga încrederea
în piaţa asigurărilor. Este mai uşor să
obţii încredere decât profit. Sunt necesare
investiţiile în educaţie, încredere şi imagine.
Această atitudine pro consumator ar trebui
să crească ponderea industriei de asigurări
în PIB, ceea ce va duce până la urmă la
profitabilitate.
Profitabilitatea, dar şi efectele celor
opt ani de pierderi care au marcat piaţa
românească de asigurări au reprezentat
subiecte analizate de participanții la
dezbatere. De asemenea, Sorin MIERLEA
a subliniat şi o lipsă de viziune pe termen
mediu şi lung a companiilor de asigurări,
punctând importanţa de a avea un
public informat şi educat în materie
de produse financiare. Discuţii au fost
purtate şi pe tema reglementărilor pieţei
de asigurări la nivel european, precum
şi în legătură cu adaptarea business-ului
de asigurări la condiţiile de risc în care
această piaţă funcţionează.
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Special
UNSAR – O istorie de 20
de ani
Conferinţa Asigurătorilor din
România a fost precedată, în acest an,
de un eveniment dedicat celebrării
a 20 de ani de la înfiinţarea UNSAR.
Organizat pe 19 iunie la Restaurantul
Modigliani, din cadrul Hotelului
Intercontinental, evenimentul a reunit
reprezentanţii asociaţiei şi partenerii
care au susţinut activitatea UNSAR de-a
lungul timpului.
Putem spune că istoria UNSAR se
suprapune peste cea mai importantă
parte a istoriei pieţei româneşti de
asigurări. Schimbări legislative, fuziuni,
criza financiară şi multe alte episoade
care au marcat cursul industriei
româneşti de profil au reprezentat
puncte de cotitură importante şi pentru
activitatea asociaţiei. Am reuşit să le
depăşim însă pe rând pe toate şi acum
privim cu încredere spre viitor. Faptul
că UNSAR a ajuns să aniverseze 20 de
ani de activitate este un semn clar că
rolul şi importanţa sa au crescut în piaţa
românească de asigurări, a declarat,
cu acest prilej, Remi VRIGNAUD,
Preşedintele UNSAR.

Recunoaşterea celor mai
importante proiecte ale
pieţei din anul 2013
În cadrul celei de a treia ediţii a
Conferinţei Asigurătorilor din România, au
fost acordate şi premii pentru cel mai bun
articol pe teme de asigurări, cele mai bune
volume de specialitate publicate, dar şi cele
mai bune campanii de educare şi de CSR în
domeniul asigurărilor din anul precedent.
Câştigătorii anului 2013 au fost:
• Cel mai bun articol de presă pe teme
de asigurări din anul 2013: Clienţii sunt
importanţi până când le scoţi banii din
buzunar sau ai profit de pe urma lor –
Cristian HOSTIUC, Director Editorial,
Ziarul Financiar;
• Cea mai bună carte pe teme de asigurări
din anul 2013: „Tratat de Asigurări
Comerciale – Economia Asigurărilor, Tehnica
Asigurărilor , de Lazăr CISTELECAN,
Rodica CISTELECAN, Nicuşor Marcel
UDREA, Decebal Manole BOGDAN, şi
Managementul Riscului în Asigurări de
Laura Elly NAGHI;
• Cea mai bună campanie de
responsabilitate socială în asigurări din
anul 2013: În pas cu Paul – ING Asigurări
de Viaţă;
• Cea mai bună campanie de educaţie din
asigurări din anul 2013: Luna asigurărilor
de locuinţe – APPA – Asociaţia Pentru
Promovarea Asigurărilor.

www.primm.ro
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Ne aflăm în plin sezon estival şi pentru ca vacanțele petrecute în afara
ţării, fie că vorbim de locaţii apropiate precum Bulgaria sau destinaţii
îndepărtate de pe continentul american, să fie lipsite de surprize neplăcute,
cei mai mulţi turişti îşi pun în bagaje şi o asigurare medicală de călătorie, cu
scopul de a fi protejaţi în caz de îmbolnăvire sau accident.
Andreea RADU
Senior Editor

Vara, anotimpul
asigurărilor de călătorie
Încă de la început trebuie reţinut
faptul că asigurarea poate fi cumpărată
doar pe teritoriul României şi este
valabilă doar în ţările menţionate
de turist la momentul achiziţionării.
Asigurarea de călătorie nu este
obligatorie, dar este recomandată!
Turiştii îşi încheie asigurări
medicale pentru ca în cazul unor
evenimente neplăcute – un accident
sau o problemă de sănătate – să poată
beneficia de o decontare simplă a
cheltuielilor pentru eventualele îngrijiri
medicale primite în străinătate.
Preţul unei asigurări este variabil
şi se situează între câteva zeci şi câteva
sute de lei, posibil chiar și peste 1.000 lei.
Calculul final al costului asigurării este
influenţat de mai mulţi factori, printre
care varianta de acoperire, perioada de
şedere, destinaţia, scopul plecării sau
vârsta.

O piaţă de 20 milioane
euro
Asigurările de călătorie au o
pondere foarte mică în totalul pieţei
de asigurări, însă acest segment este
în creştere de la an la an. Ponderea
asigurărilor de asistență turistică în total
prime brute subscrise la nivelul pieţei
este încă redusă. Vorbim de o linie de
asigurări care reprezintă doar 1% din total
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business, circa 17,5 milioane euro la finele
anului 2013, dar care înregistrează creşteri
de la an la an. Dacă se menţine acelaşi
trend ca şi anul trecut, când creşterea
înregistrată a fost de 26%, în 2014 putem
vorbi de o piaţă de asigurări de călătorie de
peste 20 milioane euro, a declarat Daniela
ION, Şef Serviciu Travel – interimar,
GENERALI România.
De asemenea, şi ceilalţi jucători
din piaţă estimează o creştere a acestui

segment de asigurări. Ne aşteptăm ca
anul acesta să existe o creştere a numărului
de persoane care aleg să-şi cumpere o
astfel de asigurare, dar cu siguranţă nu
vom asista la creşteri spectaculoase. Pentru
noi este important ca evoluţia acestui
segment de asigurări să urmeze un trend
ascendent continuu. Previziunile noastre
au la bază un scenariu pozitiv, creşterile
fiind dependente de evoluţia nivelului de
trai al clasei sociale de mijloc, au spus
oficialii OMNIASIG VIG.
www.primm.ro

Asigurări
În primele 5 luni din 2014, ALLIANZ-

vacanţe în Grecia, Turcia şi Bulgaria,

ȚIRIAC Asigurări a înregistrat o creştere

perioada frecventă pentru care se încheie

a numărului de poliţe de călătorie cu

asigurare fiind de 8 zile.

aproximativ 14% față de perioada similară
din 2013, într-o piaţă de circa 80 milioane
lei. În general, lunile de vară şi începutul
toamnei (perioada iulie-septembrie)
reprezintă vârful vânzărilor de asigurări
de călătorie, au explicat reprezentanţii
companiei.
Cristina TĂNASE, Şef Serviciu
Asigurări Persoane şi Travel, GOTHAER
Asigurări Reasigurări, se aşteaptă la
o creştere a numărului de poliţe de
călătorie încheiate în acest an față de
anul trecut, mai ales că acum Gothaer nu
mai este un nume atât de nou pe piaţă,
iar portofoliul pe segmentul travel a fost
îmbunătăţit şi i s-au adăugat noi produse.

Totodată, din analiza portofoliului
Travel OMNIASIG, cele mai multe poliţe
au fost emise pentru turişti cu vârsta
medie de 36 ani care călătoresc în Grecia,
timp de 9 zile.

Asigurările de călătorie tind
să devină din ce în ce mai
sofisticate
Reprezentanţii OMNIASIG

Reprezentanţii ALLIANZ au
menţionat că, în general, clienţii preferă
destinaţiile din Europa. Asigurări cu
acoperire peste tot în lume îşi fac în

Cele mai solicitate destinaţii
de vară sunt Grecia, Turcia,
Bulgaria.
Cristina TĂNASE, Şef Serviciu Asigurări
Persoane şi Travel, GOTHAER Asigurări

principal cei care doresc să plece în SUA
sau Canada. Din cele mai vizitate ţări
ale clienţilor companiei sunt: Germania,
Austria şi destinaţiile de vară (Spania,
Grecia, Turcia), precum şi cele apropiate
granițelor noastre: Ungaria şi Bulgaria.
De obicei, plecările în scop turistic se
limitează la o perioadă între 7-14 zile.

Destinaţiile preferate de
asiguraţi
Sunt mulţi români care preferă să
călătorească în străinătate, fie că aleg să
plece pentru un weekend, fie că aleg să
petreacă vacanţe în destinaţii exotice sau
în ţări mai apropiate. Aşadar, cele mai
solicitate destinaţii de vară, de către cei
care încheie asigurări de călătorie, sunt
Grecia, Turcia, Bulgaria şi, mai recent,
Croaţia, iar iarna mulţi aleg să meargă
la schi în Austria, Italia sau Franţa sau,
de asemenea, la vecinii bulgari. Avem
însă solicitări şi pentru Thailanda, Dubai,
Hurghada, precum şi croaziere efectuate
în jurul lumii pentru perioade medii de
3 luni, vacanţe pe Riviera Franceză ori
cu localizare într-un oraş precum SaintTropez sau Sainte-Maxime, a spus Cristina
TĂNASE.
În cazul GENERALI România,
cererea cea mai mare este pentru
www.primm.ro

Ce cheltuieli acoperă o
asigurare de călătorie
Companiile de asigurări au lansat
mai multe variante de poliţe, cu sume
asigurate şi acoperiri diferite, de la
consultaţii medicale şi până la pierderea
bagajelor.
Oficialii companiei OMNIASIG au

asigurarea oferită de OMNIASIG VIG
acoperă cheltuielile pentru acordarea
asistenţei de urgenţă, în principal
medicale, respectiv în ceea ce privește
costul serviciilor precum: consultaţia,
transportul medical de urgenţă, analizele
sau medicamentele, spitalizarea sau
intervenţiile chirurgicale, inclusiv
repatrierea.
Această asigurare este destinată
persoanelor cu vârsta până la 85 ani,
indiferent de scopul călătoriei şi ţara
de destinaţie. Turistul poate alege unul
din cele patru programe de asigurare
ce includ servicii de asistenţă medicală
din ce în ce mai acoperitoare, potrivit
OMNIASIG.
Indiferent dacă merge la shopping,
în vacanţă sau călătoreşte în interes de
serviciu, orice client poate să îşi ia o astfel
de poliţă care acoperă cheltuieli medicale
pentru orice destinaţie din lume. Fiecare tip
de poliţă acoperă anumite riscuri, turiştii
putând opta pentru cea care li se potriveşte
cel mai bine şi adaptată călătoriei pe care
urmează să o facă. GOTHAER Asigurări
Reasigurări oferă patru produse de
asigurare de călătorie, a declarat Cristina
TĂNASE.
Conform acesteia, clienţii au mai
multe variante de sume asigurate,
între 5.000 euro şi 50.000 euro, dar şi o
paletă largă de riscuri incluse. Printre
acestea sunt acoperite cheltuieli
medicale - transport de urgenţă, cu
salvarea sau la domiciliu, spitalizare,
tratament ambulatoriu, medicamente,
intervenţii chirurgicale de urgenţă,

subliniat că asigurările de călătorie tind

tratament stomatologic de urgenţă, dar

să devină din ce în ce mai sofisticate,

şi cheltuieli de repatriere şi cheltuieli de

pe măsură ce societatea evoluează,

înmormântare, în caz de deces.

ele transformându-se în programe de

De asemenea, GOTHAER oferă şi

asistență menite să răspundă unor

poliţa dedicată celor care obişnuiesc

nevoi din ce în ce mai complexe şi

să călătorească mai des în străinătate.

situaţii neprevăzute cu care persoana

Aşadar, se încheie o poliţă pe un an în

care călătoreşte în afara ţării s-ar putea

cadrul căreia este acoperit un număr

confrunta.

nelimitat de călătorii. Condiţia este însă

În cazul în care un accident

ca o călătorie să nu depăşească 45 de

sau o îmbolnăvire, având caracter de

zile, iar suma asigurată este de 30.000

urgenţă, apar pe durata călătoriei,

euro.
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În 2014 putem vorbi de o
piaţă de asigurări de călătorie
de peste 20 milioane euro.
Daniela ION, Şef Serviciu Travel – interimar
GENERALI România

răspunderea civilă în străinătate,
asistență rutieră, pierderea bagajelor,
falimentul companiei aeriene şi altele.
Şi ALLIANZ-ŢIRIAC are două tipuri
de poliţe prin care acoperă cheltuielile
medicale ca urmare a unei afecţiuni
acute sau a unui accident şi cheltuielile

Pe segmentul travel este inclusă
şi asigurarea storno. Asigurarea TravelStorno te acoperă din clipa în care ai luat
decizia de a pleca în vacanţă şi ai achitat
minim un avans, pe durata deplasării/
transportului şi pe durata şederii în

de repatriere.

Ce NU acoperă o asigurare
de călătorie
În general, asigurătorul nu
despăgubeşte dacă:

străinătate. Este aşadar o soluţie de

» poliţa a fost emisă sau plata primei a

asigurare completă, care te protejează

fost efectuată după părăsirea teritoriului

împotriva unei game largi de riscuri la

României, cu unele excepții;

care nici nu te gândeşti când plănuieşti

» dacă cererea de despăgubire este

o călătorie: falimentul liniei aeriene,
anularea unui eveniment, pierderea
bagajelor, pierderea documentelor sau
diverse tipuri de accidente, a arătat
Cristina TĂNASE.
Daniela ION a explicat că GENERALI
România oferă o poliţă cu acoperirile
de bază, dar are şi o variantă completă
de asigurare de călătorie, cu
acoperiri extinse,
precum

frauduloasă sau, în mod evident,

» au fost produse intenţionat de asigurat
ori au rezultat în urma comiterii unor
infracţiuni de către acesta;
» sunt suferite de asigurat ca urmare a
consumului de alcool, droguri, abuz de
medicamente;
» sunt cauzate de sinucidere sau
tentative de sinucidere;
» sunt produse prin nerespectarea de
către asigurat (în calitate de conducător
auto) a reglementărilor internaţionale
privind circulaţia pe drumurile publice;
» bolile venerice, infectarea cu HIV, SIDA
şi alte boli cu transmitere sexuală;
» achiziţionarea protezelor sau a altor
echipamente medicale, inclusiv repararea
acestora;
» controale medicale de rutină.

exagerată, ori are la bază declaraţii false.
De asemenea, sunt excluse din
asigurare evenimentele care:
» au legătură directă sau indirectă cu
acte de război, evenimente militare, acte
de terorism, revoluţii, greve, revolte, acte
de vandalism sau evenimente similare

Perioada iulie-septembrie
reprezintă vârful vânzărilor
de asigurări de călătorie.
Reprezentanţii ALLIANZ-ȚIRIAC

care s-au produs în țări pentru care
Ministerul de Externe a publicat alerte
de călătorie privind evitarea zonelor
afectate;

Totodată, poliţa de asigurare nu
acoperă practicarea sporturilor extreme
(raliuri, jet-ski, bungee jumping, alpinism,
scufundări, sporturi aeriene în general)
decât cu acordul companiei de asigurări
şi numai contra unei sume suplimentare.
Există şi poliţe specializate pentru
practicarea sporturilor extreme.
Este recomandat ca, în momentul
încheierii poliţei, să fie citite cu atenţie
riscurile acoperite, dar şi excluderile din
contract. De asemenea, este indicat ca
asiguratul să aibă mereu la îndemână
un număr de telefon al asigurătorului,
precum şi coordonatele firmei de
asigurări partenere din ţara de destinaţie.
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Advertorial

Când plecăm în vacanţă în străinătate ne-am obişnuit deja să încheiem rapid o poliţă de
asigurare medicală de călătorie. Rămâne însă de multe ori grija bunurilor lăsate acasă,
nesupravegheate. Există o soluţie la fel de simplă şi pentru protejarea lor!

Poliţa de asigurare
„DRUM BUN”

de la
Poliţa de asigurare „DRUM BUN”
a fost dezvoltată alături de providerul de asistenţă internaţională EUROP
Assistance şi acoperă riscuri precum
servicii medicale de urgenţă, repatriere,
pierderea sau întârzierea bagajelor.
Sumele asigurate pornesc de la 5.000 şi
merg până la 50.000 euro.
După emiterea electronică a poliţei
de asigurare, aceasta devine disponibilă
clientului atât prin intermediul unui
mesaj text transmis prin SMS, automat,

către numărul de telefon al acestuia, cât
şi pe adresa de e-mail declarată.

călătorie, produs cu care românii au
început treptat să se familiarizeze.

Sondajele arată că, în ciuda
efectelor crizei economice prelungite,
rămân destul de mulţi români care aleg
pentru concediul de vară destinaţii în
afara ţării. Conform unui studiu realizat
recent de Inscop Research, 23,6% dintre
cei care merg în concediu în această
vară au ales să treacă graniţele ţării. Din
bagajul fiecăruia dintre ei nu ar trebui
să lipsească o asigurare medicală de

Pentru clienţii care vor să îşi ştie
şi bunurile din locuinţă asigurate în
perioada concediului în străinătate,
FATA Asigurări are şi în acest an o ofertă
specială. Pe toată perioada verii, poliţa
„DRUM BUN” oferită de companie include
gratuit extra-opţiunea de asigurare
împotriva riscului de furt prin efracţie a
bunurilor din locuinţă, pe durata întregii
vacanţe, în limita a 1.000 euro.

Protecţia Consumatorului

Criza financiară globală a scos în evidenţă necesitatea unor măsuri mai
eficiente de protecţie a consumatorilor de servicii financiare, în contextul
în care aceştia se confruntă cu oferte din ce în ce mai sofisticate şi
cu riscuri din ce în ce mai mari. Informaţiile disponibile publicului în
domeniul financiar au evoluat nu doar în complexitate, ci şi în cantitate.
Dan ZĂVOIANU
Specialist în Protecţia Consumatorului
şi Educaţie Financiară

Protecţia consumatorilor români
de servicii financiare non-bancare

Sistemul românesc
VS Status quo european
Partea I: Puncte forte –
Puncte Slabe
În mod inerent, în contextul
asimetriei informaţionale, consumatorii
sunt dezavantajaţi în ecuaţia echilibrului
pieţei financiare, balanţa fiind înclinată
în favoarea furnizorilor. Aceştia din
urmă au acces mai bun la informaţie,

resurse şi competenţe pe măsură.
Inovaţia financiară este de multe ori
folosită pentru a departaja furnizorii de
concurenţă prin avantajul competitiv,
fără a ţine uneori seama de gradul limitat
de înţelegere al consumatorilor, de
prejudiciile potenţiale care pot apărea
din utilizarea incorectă a instrumentelor
şi serviciilor financiare. Astfel, perspectiva

profiturilor în creştere poate conduce
chiar la riscuri sistemice, fără o
reglementare şi supraveghere strictă a
activităţii sau fără implementarea unor
reguli de etică clare şi transparente la
nivelul furnizorilor.
În prezent, procesul de
reglementare şi supraveghere a pieţei
financiare este centrat în jurul protecţiei

Astăzi, se observă o
creştere continuă a
gradului de complexitate
al produselor financiare.
În contextul crizei
financiare a crescut
importanţa domeniilor
de expertiză în protecţia
consumatorului,
respectiv educaţia
financiară.
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consumatorilor, în condiţiile în care
companiile tind să transfere către
clienţi şi gospodării o gamă extinsă de
riscuri asociate noilor oportunităţi de
economisire şi investiţii. În acelaşi timp,
putem observa o creştere continuă a
gradului de complexitate al produselor
financiare şi dezvoltarea rapidă a
uneltelor tehnice aferente, în special a
celor IT.

Crearea şi menţinerea
unui nivel rezonabil
de încredere a
consumatorilor în
pieţele financiare
generează eficienţă
şi stabilitate la nivelul
întregului sistem
financiar.

Protecţia consumatorilor
reprezintă, de regulă, una dintre funcţiile
principale ale oricărei autorităţi de
reglementare şi supraveghere. Am
putea spune că aproape toate măsurile
întreprinse de autorităţi sunt, în esenţă,
făcute cu scopul final de protejare
a consumatorilor. Cu toate acestea,
termenul de protecţie a consumatorilor
este consacrat în cadrul autorităţilor
pentru a descrie măsurile directe
şi specifice domeniului, referitoare
la gestionarea petiţiilor, asigurarea
cadrului de transparenţă în activitatea
furnizorilor, compensarea păgubiţilor,
etica de business, supravegherea
şi controlul clauzelor abuzive şi a
modalităţilor de vânzare a produselor
financiare către piaţa de retail, emiterea
de comunicări publice, precum alertele
sau recomandările, analizarea impactului
produselor financiare de nişă.
Eşuând în a te pregăti, te pregăteşti
de eşec (Benjamin FRANKLIN).

www.primm.ro

În lumina contextului actual,
măsurile de protecţie a consumatorilor
de servicii financiare trebuie integrate
cu politici având caracter preventiv,
de incluziune şi educaţie financiară,
acest lucru contribuind la consolidarea
stabilităţii financiare.
Procesul de creare şi menţinere
a unui nivel rezonabil de încredere a
consumatorilor în pieţele financiare
generează totodată eficienţă şi
stabilitate la nivelul întregului sistem
financiar şi contribuie la obţinerea unor
rezultate pozitive atât pentru instituţiile
financiare, cât şi pentru clienţii acestora.
În contextul crizei financiare a crescut
importanţa domeniilor de expertiză
în protecţia consumatorului, respectiv
educaţia financiară, acestea începând
să fie alăturate principalelor direcţii
de acţiune ale autorităţilor, respectiv
reglementarea şi supravegherea
prudenţială.
În privinţa protecţiei
consumatorilor, sistemul financiar din
România este racordat la practicile şi
tendinţele internaţionale în domeniu
şi, în mod ombilical, dependent de
mecanismul european. Însă lucrurile
nu au fost aşa în trecut, mecanismul

Sectorul financiar
autohton a ajuns să fie
puternic reglementat,
ca urmare a
problemelor cu care s-a
confruntat societatea
românească în perioada
de tranziţie.

românesc de protecţie fiind rezultatul
unui proces de trial and error din
care nu au lipsit scandaluri financiare
răsunătoare. Şi în prezent domeniul
protecţiei consumatorilor din România
se mai confruntă cu anumite neajunsuri,

dar şi cu o serie de oportunităţi, relativ la
ceea ce este acum considerat status quo
în Europa.

Puncte forte:
 Legislaţie specifică protecţiei
consumatorilor cuprinzătoare,
armonizată în mare parte cu legislaţia
europeană, orientată spre siguranţă.
Chiar dacă supravegherea şi
controlul pe piaţa financiar non-bancară
din România au lăsat, în trecut, loc
de interpretări în privinţa calităţii şi a
caracterului prudenţial şi proactiv al
procesului, sectorul financiar autohton
a ajuns a fi puternic reglementat, ca
urmare a problemelor cu care s-a
confruntat societatea românească în
perioada de tranziţie. Supravegherea
este în principal bazată pe conformitate
şi nu pe risc, lucru care poate fi însă şi o
slăbiciune a sistemului.
Totodată, cadrul legislativ al
mecanismului financiar a beneficiat de
racordarea sa la mecanismul european,
un proces continuu de îmbunătăţire a
reglementărilor. Spre exemplu, legislaţia
asigurărilor a trebuit armonizată la
normele europene în domeniu şi va
continua să beneficieze de îmbunătăţiri
şi armonizare odată cu introducerea
Solvency II la nivel european. Prin forţe
proprii, în urma scandalului FNI, piaţa de
capital a fost puternic reglementată chiar
înainte de directiva MiFID (introdusă
în 2007, după apariţia crizei financiare
la nivel internaţional), iar arbitrul
pieţei a devenit mult mai implicat
în reglementare precum şi în toate
aspectele de piaţă, cum ar fi autorizări,
transparenţă, protecţia investitorilor.
Ca şi în asigurări, domeniul va beneficia
de noile îmbunătăţiri aduse la nivel
european, aici menţionând MiFID II şi
MiFIR cu puternic accent pe protecţia
investitorilor. În privinţa pensiilor private
din România, sectorul a fost de la bun
început construit pe modelul robust şi
strict promovat de Banca Mondială, de
tip multipilon, fiind din punct de vedere
al reglementării mai avansat chiar decât
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multe sisteme de pensii din statele
dezvoltate. Un mecanism simplu, cu
contribuţii definite, sistemul de pensii
private din România a beneficiat de
experienţa celorlalte state când a fost
implementat, cu întârziere pe plan local,
în 2008.

Cadrul de bază
în protecţia
consumatorului
din România este
bine reglementat,
reprezentat prin legi
şi prin instituţii cu
caracter predominant
reactiv.

Cadrul de bază în protecţia
consumatorului este, de asemenea, bine
reglementat, reprezentat preponderent
prin legi şi regulamente, precum OG
nr. 21/1992 sau Codul Consumului, şi
prin instituţii cu caracter predominant
reactiv, în detrimentul codurilor de etică
şi al parteneriatelor publice-private cu
caracter preventiv şi strategic. Instituţia
centrală în domeniu, ANPC, este
completată de diversele asociaţii de
consumatori, peisajul fiind unul destul de
animat.
 Mecanism financiar simplu şi
robust (prin simplitate) care nu
comportă riscurile către consumatori
asociate de regulă cu produsele
financiare complexe din statele
dezvoltate.
Un sistem financiar slab dezvoltat,
fără adâncime a pieţei şi fără un grad
foarte mare de penetrare în societate
are câteva părţi bune, în ciuda tuturor
vulnerabilităţilor de ordin sistemic.
Partea bună este că, în cazul oricărei crize
financiare de proporţii, deşi aceasta se
resimte amplificat pe piaţa financiară
locală, efectul său pentru consumatorul
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de rând nu este unul însemnat, atât
timp cât criza respectivă rămâne în
aria financiară şi nu contaminează grav
întreaga economie. Oricât de cinic ar
putea părea, este puţin probabil ca
o persoană din cele 9,25 milioane de
români care trăiesc în mediul rural
(46% din populaţie) să fie preocupată
de riscurile certificatelor turbo
tranzacţionate pe BVB, de falimentul
platformei japoneze de Bitcoin MtGox,
sau chiar de scăderea principalului index
bursier ori de impozitarea suplimentară
a depozitelor de peste 100.000 euro.
Sigur, incultura financiară şi penuria de
capital în rândul gospodăriilor nu este de
dorit, însă atâta timp cât este, comportă
anumite avantaje de robusteţe în faţa
crizelor. Cu toate acestea, nicio instituţie
de credit locală nu a avut nevoie de
fonduri publice pentru redresare, ca
în multe ţări din zona euro. La fel şi în
celelalte sectoare ale sistemului financiar
autohton.
Totodată, este puţin probabil ca
un scandal să îşi facă apariţia în România
din cauza complexităţii produselor
financiare vândute maselor. Deşi inovaţia
financiară merită toată atenţia autorităţii
de supraveghere şi reglementare, grosul
problemelor cu care s-au confruntat
consumatorii români se referă la
acordarea despăgubirilor în cazul
poliţelor RCA, abuzuri în contracte şi pe
alocuri furturi grosiere (mai ales în cazul
pieţei de capital).

Puncte slabe:
 Gradul redus de cultură de ordin
financiar şi lipsa programelor eficace
de educaţie financiară.
Pe plan mondial, pentru a evita
viitoare probleme asemănătoare crizei
datoriilor, experţii şi instituţiile de prim
rang în redactarea politicilor globale
consideră educaţia financiară ca fiind
celălalt pilon al prevenţiei, alături de
pilonii supravegherii prudenţiale şi ai
reglementării stricte.
Chiar şi statele dezvoltate
ale lumii se confruntă cu problema

educaţiei financiare. În România,
educaţia financiară în rândul populaţiei
este scăzută, lucru care generează
neîncredere şi poate conduce la
evaluarea eronată a riscurilor şi
generarea de pagube.
Mai multe studii efectuate asupra
populaţiei României au demonstrat
faptul că românii au un grad scăzut de
alfabetizare financiară, ceea ce se traduce
printr-un nivel redus de înţelegere a
problematicilor legate de bani, situaţie
întâlnită de altfel şi în state dezvoltate
din Europa. Cu toate acestea, situaţia
din România este mult mai proastă,
tinerii români punctând slab nu numai
în privinţa conceptelor financiare de
bază, dar şi la capitolul aritmetică, având
totodată dificultăţi în a trage concluzii
şi în a lega, în general, efectul de cauză.
Testele PISA scot în evidenţă această
realitate care, fără a intra în detalii, îşi
are rădăcinile într-un sistem educaţional
ineficace, axat mai mult pe memorare
brută şi nu pe dezvoltarea abilităţilor.

Românii au un grad
scăzut de alfabetizare
financiară, ceea ce se
traduce printr-un nivel
redus de înţelegere a
problematicilor legate
de bani.
Nivelul de încredere al
românilor în sistemul
financiar se situa la 29%,
în 2011, cu mult sub
media europeană.

Un studiu Financial Literacy
Survey în România (mai 2010), realizat
în baza datelor culese de Institutul de
Economie Mondială, arată că 14% din
populaţie este practic analfabetă din
punct de vedere financiar. Aproape 40%
dintre români nu consultă mai multe
www.primm.ro
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oferte înainte de a achiziţiona produse/
servicii financiare. Mai mult, aproape
jumătate dintre români nu ştiu ce este
dobânda variabilă, iar 47% au declarat
că nu economisesc pentru că nu câştigă
suficient.
De asemenea, potrivit unui studiu
comandat de una dintre cele mai
cunoscute bănci autohtone, aproape
90% dintre români au un nivel redus de
înţelegere a problematicilor legate de
bani sau întâmpină dificultăţi în a utiliza
concepte financiare esenţiale. Există, de
asemenea, o diferenţă între cunoştinţele
acumulate şi acţiunile întreprinse.
Recent, un studiu realizat de
două cercetătoare americane de la
Universitatea George Washington şi
University of Pennsylvania plasează
România pe ultimele locuri în lume
la nivelul de educaţie financiară. La
întrebări precum „Câţi bani vei avea
în cont după cinci ani de economisire
la o dobândă de 2%”, „Ce impact are

inflaţia asupra dobânzii bancare?” sau
„Unde e mai sigur să investeşti: într-un
fond mutual sau într-o acţiune?”, doar
3,8% din români ştiu să răspundă, spre
deosebire de 53% dintre germani, arată
studiul celor două cercetătoare, preluat şi
de către Ziarul Financiar.
Deşi în România sunt programe
care îşi setează drept obiect
îmbunătăţirea gradului de educaţie
financiară, resursele alocate acestora
şi gradul lor de eficacitate este redus.
Pentru companii, aceste programe sunt,
nu de puţine ori, elaborate în scopuri
pure de marketing, responsabilitatea
socială fiind momeala din undiţă.
Îmbunătăţirea imaginii instituţionale
sau atragerea de fonduri europene
primează uneori în faţa responsabilităţii
sociale reale şi pentru unele ONG-uri sau
instituţii publice. În ciuda mai multor
campanii şi programe, nu s-au înregistrat
progrese efective în îmbunătăţirea
permanentă a gradului de cultură
financiară.

Spre exemplu, campania de
educaţie financiară derulată de către
fosta autoritate de supraveghere din
domeniul pensiilor private, atât prin
organizarea de seminarii în rândul
studenţilor, cât şi prin clipurile TV, a
înregistrat un succes cuantificabil încă
din primele luni de lansare. Însă din lipsa
alocării resurselor necesare distribuirii
mesajului pe scară largă către populaţie,
pentru o perioadă suficientă de timp,
acest succes nu s-a permanentizat. În
octombrie 2010, odată cu difuzarea
în regim non-comercial a unor clipuri
de conştientizare aferente campaniei,
s-a putut remarca scăderea numărului
persoanelor repartizate aleatoriu (mai
mic cu aproape 7 puncte procentuale, la
circa 84%) concomitent cu o implicare
mai mare a consumatorilor în procesul
decizional de alegere a unui fond de
pensii (în sistemul fondurilor de pensii
obligatorii Pilon II, cine nu alege un fond
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de pensii în 4 luni de la angajare
este repartizat în mod aleatoriu). Cu
toate acestea, ulterior, cifrele au revenit
la starea de facto: ianuarie 2014, 24,3 mii
persoane au fost repartizate aleatoriu,
reprezentând 91% din total.
În sistemul de pensii private
obligatorii, Pilon II, alocarea automată
a noilor angajaţi către unul dintre cele
8 fonduri de pe piaţă a avut drept
efect diminuarea până aproape de
zero a eforturilor administratorilor în
privinţa publicităţii şi a campaniilor de
informare suplimentare celor prevăzute
prin legislaţie. Într-o astfel de piață,
jucătorii nu pun accent pe vânzări și
marketing, pe informarea participanților
și pe diferențiere față de competiție.

În România, o strategie
naţională de educaţie
financiară a fost lansată
în 2007, abandonată
şi apoi reluată de la
zero în 2011, fără a fi
finalizată nici în ziua de
azi.

Obligativitatea aderării la Pilonul II
pentru categoria angajaților de până
în 35 de ani a fost o măsură necesară
startului sistemului în România în
contextul lipsei de încredere a românilor
în sectorul financiar. Fără o astfel de
măsură probabil nu am fi avut un sistem
de pensii private cum avem astăzi, ci
unul anemic, fără rezultate. Însă această
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măsură a fost gândită pentru a fi scânteia
economisirii pe termen lung în România
şi nu combustibilul menţinerii acesteia.

sunt cei care au răspuns că au încredere),

Concluziile acestor date converg
către un grad redus de informare pentru
consumatorii români şi, de asemenea,
către o capacitate scăzută în a lua
decizii de ordin financiar, în comparaţie
cu indicatorii calculaţi în celelalte
state europene. Se poate observa,
de asemenea, un decalaj ridicat în
transformarea acestor cunoştinţe într-un
comportament financiar sănătos prin
utilizarea instrumentelor de planificare
financiară pe termen lung.

grave probleme ale datoriilor suverane.

 Încredere scăzută a consumatorilor
în sistemul financiar.

finalizată nici în ziua de azi.

În contextul unei culturi financiare
scăzute a populaţiei, problemele
sistemului financiar din perioada
de tranziţie au generat neîncredere
în piaţa financiară. Criza mondială
actuală a accentuat această stare de
fapt. Neîncrederea afectează întreaga
stabilitate a sistemului financiar şi este
alimentată de cazurile de fraudă care,
chiar dacă au fost limitate ca anvergură
în ultimii ani, au avut totuşi un impact
mediatic important.
Din 2008 încoace, criza a erodat
suplimentar încrederea publicului în
sistemul financiar, atât în economiile
dezvoltate, cât şi în statele emergente.
Mai mult, ritmul lent de recuperare a
încrederii arată că dimensiunea efectelor
crizei asupra percepţiei populaţiei a fost
chiar mai amplă decât efectele asupra
veniturilor.
Potrivit informaţiilor prezentate în
cadrul unui studiu Gallup (Gallup StudyConfidence Deficit in the EU), nivelul
de încredere al românilor în sistemul
financiar se situa la 29%, în 2011 (29%

cu mult sub media europeană, la un nivel
apropiat de Grecia sau Irlanda, state cu
 Lipsa strategiilor şi a programelor
coordonate în domeniul protecţiei
consumatorilor şi educaţiei financiare.
Deşi România abundă în idei
şi proiecte în domeniu, eficacitatea,
coordonarea şi ducerea până la sfârşit
a acestora reprezintă o problemă. Fără
a da detalii aici, o strategie naţională
de educaţie financiară a fost, spre
exemplu, lansată în 2007, abandonată şi
apoi reluată de la zero în 2011, fără a fi
 De asemenea, se poate observa
un grad scăzut de dedicare pentru
atingerea obiectivelor reale ale
programelor în domeniu.
Nu există studii de piaţă actualizate
şi nici finanţare pentru cercetări şi
sondaje de opinie la nivel naţional care
să formeze baza solidă a programelor în
domeniu. Din lipsa resurselor şi a unui
interes real pentru efectuarea de sondaje
de opinie privind abilităţile, percepţia
sau încrederea consumatorilor români,
autorii diverselor analize, inclusiv cea
prezentată acum, se descurcă cu ceea ce
este disponibil, conţinând astfel referiri
la studii mai vechi sau la date cuprinse în
sondaje efectuate cu alte ocazii şi nu în
scop dedicat.
Totodată, de cele mai multe ori
este ignorată componenta de evaluare
a eficienţei şi eficacităţii programelor
întreprinse.
În continuarea celor prezentate
în această ediţie, în numărul următor
vom pune accent pe prezentarea
oportunităţilor şi ameninţărilor.
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Una dintre măsurile luate împotriva şoferilor englezi care conduc fără
asigurare este confiscarea, de către poliţie, a maşinilor neasigurate. Mai
mult decât atât, poliţia are dreptul să distrugă maşina sau să o scoată la
licitaţie.
Mihai CRĂCEA
Editor

Şofatul fără asigurare:
Lecţia britanică
Şofatul fără asigurare în Marea
Britanie reprezintă un subiect foarte
sensibil pentru conducătorii auto, din
moment ce patru din cinci susţineau,
anul trecut, înăsprirea pedepselor pentru
cei care sunt surprinşi circulând fără o
poliţă de răspundere civilă auto.
Reacţia lor pare pe deplin
justificată, având în vedere că, în
perioada 2010-2011, diverse rapoarte
indicau că, în anumite regiuni ale ţării,
unul din trei şoferi circula neasigurat.
De asemenea, studiile derulate recent
de autorităţi demonstrează că, la
nivel naţional, 1 din 25 de şoferi nu
are asigurare, spre deosebire de alte
state cu pretenţii, precum Germania
(1 din 500) sau Suedia (1 din 1.000).
Mai mult decât atât, în fiecare an, circa
23.000 de persoane sunt rănite şi alte
160 ucise în accidente provocate de
şoferi neasiguraţi, iar costul daunelor
provocate de aceştia se cifrează la circa
380 milioane lire sterline pe an.

1 din 25

de şoferi britanici nu are asigurare

Şi ignoranţa a avut rolul ei.
Un raport al Motor Insurers Bureau
(biroul britanic al asigurătorilor auto) a
descoperit că 10% dintre şoferii cu vârste
cuprinse între 18 şi 34 de ani nici măcar
nu ştiau că asigurarea de răspundere
civilă auto este obligatorie.
Nu în ultimul rând, cifrele oferite
de asigurători arată că un şofer plăteşte,
în medie, circa 35 lire sterline în plus
pe an pentru a compensa costurile
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celor neasiguraţi. Aşadar, într-o ţară
recunoscută pentru preţul ridicat al
asigurărilor auto, erau necesare măsuri
adecvate.

1.573
daune avizate de FPVS pentru
accidentele produse de autovehicule
neasigurate RCA în 2013

Ce au făcut autorităţile?
La mijlocul anului trecut,
autorităţile britanice au luat decizia
să majoreze amenzile pentru cei care
circulă fără asigurare auto de la 200, la
300 lire sterline. La prima vedere, cifra
nu pare mare, însă dacă speţa ajunge
în tribunal, instanţa poate dispune o
amendă de până la 5.000 lire sterline, în
funcţie de gravitatea daunelor produse,
veniturile vinovatului şi de antecedentele
rutiere. Se poate ajunge chiar la anularea
definitivă a dreptului de a conduce.
De asemenea, deţinerea unui vehicul
neasigurat a fost încadrată la secţiunea
contravenţiilor, astfel încât proprietarii se
pot trezi cu amenzi substanţiale.
Aceasta a fost însă cea mai recentă
modificare a sancţiunilor pentru şoferii
neasiguraţi. Anterior, autorităţile
www.primm.ro
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implementaseră un sistem automat
de verificare a poliţelor de răspundere
civilă auto prin scanarea numărului de
înmatriculare şi verificarea simultană a
acestuia în baza de date a asigurătorilor.
Cea mai interesantă măsură
adoptată și pusă în practică a fost însă
confiscarea de către poliţie a vehiculelor
neasigurate, iar rezultatele au fost cel
puţin surprinzătoare.
Într-un interval de aproape
trei ani (din octombrie 2011), Poliţia
Metropolitană din Londra a sechestrat

380 mil.
lire sterline pe an costurile pagubelor
provocate de şoferii neasiguraţi în
Marea Britanie

circa 100.000 de autovehicule
neasigurate sau care nu aveau o poliţă
corespunzătoare.
Şi mai interesant este faptul că
poliţia are dreptul să distrugă maşina
sau să o scoată la licitaţie dacă întrun interval de 14 zile proprietarul nu
vine cu dovada achitării amenzii şi cu
o poliţă de asigurare validă. La aceste
cheltuieli se adăugă şi taxa de depozitare
a vehiculului, care pleacă de la 150
lire sterline, plus 20 lire sterline pentru
fiecare zi în care maşina a stat în custodia
poliţiei.

100.000
de autovehicule neasigurate au
fost sechestrate în 3 ani de poliţia
britanică

Printre aceste vehicule s-au aflat şi
unele dintre cele mai scumpe şi râvnite
modele de maşini din lume, precum
Bentley Continental GTC, Aston Martin
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DB5, Jaguar, McLaren, Porsche sau BMW.
Cea mai scumpă maşină sechestrată
până în prezent a fost un Lamborghini
Aventador personalizat, estimat la circa
400.000 lire sterline.

218.000
lire sterline - cea mai mare sumă
încasată în urma vânzării unei maşini
neasigurate

Decizia de a scoate vehiculul la
licitaţie se ia, evident, în funcţie de
valoarea maşinii, iar, în aceşti aproape
3 ani, circa 25.000 de maşini au fost fie
vândute, fie distruse. De altfel, poliţia
a încasat circa 5,5 milioane lire sterline
în acest interval. Cea mai mare sumă
încasată, de 218.000 lire sterline, a fost
în urma vânzării unui Lamborghini
Aventador.

5,5 mil.
lire sterline - obţinute după vânzarea
maşinilor neasigurate

Banii obţinuţi sunt folosiţi ulterior
pentru finanţarea unor proiecte similare
destinate creşterii siguranţei în trafic.
Reprezentanţii poliţiei au afirmat că,
totuşi, majoritatea vehiculelor scumpe
sunt recuperate de proprietari.

şi cauzat prejudicii terţilor. În cazul în
care acesta a fost vinovat de producerea
unui accident, va fi nevoit să achite
contravaloarea daunelor.
De asemenea, în România nu există
însă o statistică clară a numărului de
vehicule neasigurate şi nici metode de
a le depista în trafic, dacă nu sunt oprite
pentru verificare de către poliţiştii rutieri.
Prin urmare, comparând numărul de
poliţe RCA active cu cel al vehiculelor
înmatriculate, specialiştii din piaţa
asigurărilor estimează că, în România,
circa 5% din maşinile de pe străzi nu sunt
asigurate RCA.
De altfel, Fondul de Protecţie a
Victimelor Străzii (FPVS), organismul care

1.000 - 2.000
de lei amendă - pentru conducerea
unui vehicul neasigurat RCA în
România

intervine în cazul daunelor provocate
de şoferi neidentificaţi sau neasiguraţi,
a avizat, pe parcursul anului 2013, 1.592
de cazuri de daună, din care 19 pentru
accidente produse de autovehicule
neidentificate şi 1.573 pentru accidente
produse de autovehicule neasigurate
RCA. Plăţile efectuate de FPVS în 2013 au
avut o valoare totală de 30,27 milioane
lei.

Ce sancţiuni există în
România?
În România, circulaţia fără a avea
o poliţă RCA valabilă se sancţionează
cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei,
reţinerea certificatului de înmatriculare
sau înregistrare, alături de retragerea
plăcuţelor cu numărul de înmatriculare
sau înregistrare. Sancţiunile se opresc
însă aici, dacă şoferul neasigurat nu a
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Sorin RÎMBU
Executive Neuro-Coach
neuroasigurari.ro

Eforturile managerilor din industria asigurărilor, uneori disperate,
de a menține pe linia de plutire vânzările sunt sabotate aproape în
fiecare zi de tot felul de știri „de senzație”. Clienți care reclamă că nu
și-au încasat despăgubirile auto, rețele de clienți care înscenează
accidente pentru a încasa polițe CASCO, agenți care vând polițefantomă, manageri sau funcționari suspectați de încălcarea legii,
toate acestea creează o imagine de coșmar a industriei noastre.

Experientia docet:
Homo Economicus
nu există!
Recesiunea economică
nu a reușit să afecteze
atât de mult clienții pe
cât a făcut-o goana după
senzațional

făcut-o „breaking news”-urile noastre. Iar

acest moment) 12 Cabinete Individuale

asta se întâmplă nu în Congo, Somalia

de Psihologie în România ai căror

sau Cecenia. Se întâmplă în România,

specialiști acordă oricărui client din piață

țară membră a Uniunii Europene.

care deține o poliță de asigurare valabilă

Tăvălugul acestor inconștiente
„breaking news” în care sunt aruncați la
întâmplare clienți, vânzători și manageri
sapă adânc în conștiința oamenilor
creând o stare depresivă, și de o parte,
și de cealaltă, a cărei profunzime doar
psihologii-psihoterapeuți o pot măsura.
Consecința acestor „senzații” este că
oamenii încep din ce în ce mai mult
să nu mai spere în nimic, să nu mai
vrea nimic și să nu mai creadă în nimic,
renunțând și lăsând aproape totul la voia
întâmplării. O industrie care produce
miliarde de euro și este extrem de
importantă pentru protejarea populației,
industria asigurărilor, nu a reușit să fie
atât de grav afectată de recesiunea
economică mondială pe cât de mult au

minunate cu implicații sociale benefice
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Câte proiecte și programe
și profunde, cum ar fi „Bătrânețe fără
bătrânețe” inițiat de GRAWE Asigurări
de Viață sau MyING al companiei ING
Asigurări de Viață, sunt pe „breaking

auto, de locuință sau de viață, indiferent
de la ce companie a achiziționat-o,
până la 3 ședințe gratuite de asistență
psihologică post-traumă în cazul în care
a suferit un eveniment asigurat?
Nimic senzațional într-o țară

news”? Sau ce este senzațional în faptul

care ocupă locul 5 în Europa pe harta

că în proiectul NeuroAsigurări sunt (în

incidenței bolilor psihice, conform
rapoartelor OMS. Nimic senzațional
într-o țară în care mulți încă mai scuipă

Industria asigurărilor nu
a reușit să fie atât de grav
afectată de recesiunea
economică mondială pe cât
de mult au făcut-o „breaking
news”-urile noastre.

în sân și se închină sau, și mai rău, merg
pe la vrăjitori. Fiecare proiect pentru
care se depun eforturi în implementare
are costurile lui care pot fi mai mici
decât cele ale orgoliilor personale. Ne
putem uni în această industrie și putem
genera schimbarea împreună sau putem
rămâne ca și acum, dispersați și pierzând
fiecare pe proiectul lui.
www.primm.ro
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îi credeam personaje raționale de acest
tip. Consumatorii iau rar decizii raționale
atunci când cumpără, bazându-se mai
mult pe decizii intuitive.

A înțelege lucrurile în profunzimea
lor pentru a le putea schimba prin
decizii benefice care se pot materializa
este o necesitate în zilele noastre. Iar
neuroștiințele ne oferă tuturor celor din
vânzări, sau măcar celor care suntem în
piața asigurărilor și avem acces la ele,
acest privilegiu.

Creierul uman ne
controlează deciziile prin
două mecanisme: unul
intuitiv și unul rațional

Pentru că, așa cum veți vedea în
cele ce urmează, majoritatea deciziilor
pe care le luăm nu sunt atât de raționale
cum ne place să credem sau să spunem.

Evident că acest aspect generează
o întrebare foarte interesantă: Câte
decizii intuitive luați pe zi și câte
raționale când vorbiți în termeni de
câștig sau pierdere? Faceți un simplu
exercițiu de imaginație și veți putea afla
ușor răspunsul.

Să ne luăm rămas-bun de
la Homo Economicus
Una dintre întrebările care au
fascinat de-a lungul istoriei milioane de
oameni a fost, este și va mai fi una foarte
simplă: Cum putem lua cele mai bune
decizii ?
Homo Economicus sau Omul
Economic, așa cum este definit, este
un concept conform căruia omul
în individualitatea lui ia decizii și
acționează pentru a obține bunăstare
maximă pentru el însuși, cu costuri cât
mai reduse. Astfel, dacă are la dispoziție
informațiile necesare se presupune că
are și abilitatea de a lua decizii raționale
pentru a obține bunăstarea maximă.

Majoritatea deciziilor pe
care le luăm nu sunt atât de
raționale cum ne place să
credem sau să spunem.
nu sunt chiar așa de simple cum par la
prima vedere.
Un laureat al Premiului Nobel
pentru Economie, singurul dintr-un alt

Dacă facem o referire la domeniul
vânzărilor de asigurări în general și,
mai ales, a celor de viață, în particular,
lucrurile în procesul decizional vânzarecumpărare par destul de simple
atunci când prospectul pare a fi un
Homo Economicus. Ca să ia o decizie
inteligentă (căci a fi protejat împotriva
riscurilor chiar este o decizie rațională)
nu trebuie decât să îi pun la dispoziție
informațiile necesare și opțiunile. El va
estima prin comparație câștigul pe care
i-l oferă fiecare opțiune și o va alege, în
mod rațional, pe cea care îi aduce cel
mai mare câștig. Iar eu mai am un client.
Simplu, ar spune economiștii clasici, nu-i
așa?

domeniu decât economia care a obținut

Neurocercetătorii, în speță
neuroeconomiștii și neuropsihologii
sunt, însă, de altă părere. Aceste lucruri

Învățătura pe care o putem trage noi, cei
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un astfel de premiu, demonstrează
că Homo Economicus nu prea există
în viața reală. Psihologul israelian
Daniel KAHNEMAN, unul dintre cei
mai cunoscuți specialiști în cogniție și
pionier al economiei comportamentale,
în lucrarea sa, Gândire rapidă, gândire
lentă, demonstrează că omul nu este
un personaj rațional, adică un Homo
Economicus cum susțineau majoritatea
economiștilor ci, mai degrabă, un
personaj supus, în fiecare zi de
existență, unor numeroase capcane
ale intuiției. Aceasta este o veste puțin
tristă, cel puțin pentru economiștii clasici
care susțin teoria lui Homo Economicus.
din vânzări, este că în realitate trebuie
să ne luăm adio de la prospecții pe care

În 1738, matematicianul olandez
Daniel BERNOULLI a oferit omenirii
prima formulă matematică de evaluare a
valorii câștigului estimat :
Valoarea estimată = (Șansa de
a câștiga) x (Valoarea Câștigului). S-a
crezut mult timp că această formulă va
schimba lumea pentru că vom cunoaște
cu precizie cum să ne comportăm
pentru a câștiga.
Cu toate că formula lui BERNOULLI
este considerată de către specialiști ca
fiind un dar pentru omenire, la aproape
300 de ani distanță de la apariția ei nu
a reușit să schimbe nimic, susține Dan
GILBERT, profesor de psihologie la
Harward, care ne propune și un scurt
exercițiu demonstrativ.
Imaginați-vă o mică loterie cu 10
bilete a câte un dolar bucata și un câștig
de 20 de dolari pentru biletul câștigător.
9 bilete au fost cumpărate de către 9
persoane. Conform lui BERNOULLI (1:10)
x (20) = 2 dolari, deci este o oportunitate
bună să vă dublați investiția. Majoritatea
oamenilor spun ok și joacă, deci e
probabil ca și dumneavoastră să jucați.
Acum, într-o variantă ușor
modificată, tocmai ați aflat că celelalte
9 bilete au fost cumpărate de un tip
gras, pe nume X. Acesta are 9 bilete și a
mai rămas doar unul. Ați mai juca? Cu
siguranță că veți proceda ca majoritatea:
adică NU.
7-8/2014
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Deși în niciuna dintre cele două
situații șansele dumneavoastră de câștig
nu s-au modificat, vă aflați în fața unui
paradox: când v-ați gândit la câștig
ați luat decizia să jucați, iar dacă v-ați
imaginat cine ar putea fi câștigătorul ați
refuzat să jucați.
Psihologul israelian Daniel
KAHNEMAN a reușit să demonstreze că
omul folosește două sisteme de gândire
care sunt implicate în luarea deciziilor:
Sistemul 1 – rapid, intuitiv și
emoțional
Sistemul 2 – lent, deliberativ și logic
Aceste două sisteme ne modelează
judecățile evaluative și au o influență
crucială asupra deciziilor pe care le luăm
zilnic.
Așa cum spuneam în articolele
precedente, arătând că studiile
neurocercetătorilor susțin că peste 95%
din decizii le luăm din subconștient și
asociind cu faptul că factorul decizional
principal este creierul primar (reptilian)
care ia decizia rapid și intuitiv, teoria
profesorului KAHNEMAN - conform
căreia multe dintre deciziile pe care le
luăm sunt iraționale deoarece folosim
Sistemul 1 - își găsește locul perfect în

Oamenii își privesc propriile
decizii nu din perspectiva
fericirii lor, în general, ci în
termenii Câștig vs. Pierdere
și le raportează la un punct
de referință temporal – de
regulă „aici și acum”.
această ecuație.
Gândiți la modul cel mai simplu:
Sistemul 1 ne face să luăm rapid decizii,
în vreme ce Sistemul 2 presupune să
alocăm un timp oarecare. În timpul unei
zile suntem obligați să luăm multe și
diverse decizii. Câte dintre acestea se
bazează pe logică și rațiune? Cât ar dura
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să luăm toate deciziile folosind doar
Sistemul 2? Am putea, probabil, dacă
ziua ar avea 100 de ore.

Depunem eforturi de
două ori mai intense ca să
nu pierdem decât pentru
a găsi soluții de a rămâne
pe profit

ori mai intense ca să nu pierdem decât
să găsim oportunități pentru a câștiga și
a rămâne pe profit.
Iar acest lucru se vede clar în
modul în care majoritatea managerilor
din piața noastră s-au concentrat
în ultimii ani pe tăierea cheltuielilor
cu instruirea, training-ul, recrutarea,
consumul etc. și mult mai puțin pe

De ce o schimbare simplă
în combinarea cuvintelor sau a
informațiilor ne influențează atât de
dramatic deciziile?

investirea în programe noi (cum ar fi

Psihologii Daniel KAHNEMAN și
Amos TVERSKY susțin că de vină ar fi
două înclinații psihologice și anume :
dependența față de punctul de referință
și aversiunea față de pierdere.

eficientă, însă pe termen mediu și lung

Cea dintâi reprezintă tendința
umană de a vedea lucrurile printr-o
comparație cu un punct de referință
și nu în termeni absoluți. De cele mai
multe ori, oamenii își privesc propriile
decizii nu din perspectiva fericirii lor,
în general, sau a valorii nete totale. Ei
privesc deciziile în termenii Câștig vs.
Pierdere și le raportează la un punct de
referință temporal – de regulă „aici și
acum”.
O poliță de asigurare cu o primă
de 80 lei pe lună nu are un efect
semnificativ asupra banilor pe termen
lung ai prospectului, însă față de
nivelul lui actual de venit reprezintă
o schimbare negativă. El consideră și
percepe acest lucru ca fiind deranjant.
Iese în evidență astfel și implicarea
celei de-a doua tendințe: aversiunea
sa față de pierdere. Oamenii evită în
general situațiile în care ar putea să
sufere o pierdere.

și programul de NeuroVânzări Q-Life).
Pe termen scurt, „aici și acum”, tăierea
cheltuielilor cu instruirea pare o soluție
este toxică, iar revenirea la parametri
normali mult mai costisitoare financiar.
Dependența față de punctul de
referință și aversiunea față de pierdere
produc pierderi financiare importante

Dependența față de punctul
de referință și aversiunea față
de pierdere produc pierderi
financiare importante în
multe situații din lumea
reală.
în multe situații din lumea reală. Spre
exemplu, în vânzarea bunurilor sau a
capitalului valoarea nu este privită în
termeni absoluți, ci în raport cu cel
mai evident punct de referință: costul
de la momentul achiziției. Și astfel, din
aversiunea față de pierdere în cazul în
care ar vinde sub prețul de achiziție,
mulți țin „cu dinții” de capital, în mod
irațional, și îi scad continuu valoarea.

În cadrul programului de
perfecționare în vânzări Q-Life, în cele
6 luni îi învățăm pe participanți cum să
deplaseze în viitor punctul de referință al
prospecților și să transforme aversiunea
pentru pierdere în dorința de a câștiga
(cel puțin protecție financiară).

Riscul de a lua decizii
eronate pe baza unor
erori cognitive este
prezent atât la manageri,
cât și la clienți

Studiile lui KAHNEMAN și TVERSKY
au arătat că depunem eforturi de două

intervine doar dacă primul nu face față,

Spre deosebire de Sistemul 2 care
Sistemul 1 este activ în permanență,
www.primm.ro

NeuroProfil
însă produce erori cognitive care de
multe ori conduc către adoptarea unor
decizii eronate.
Erorile cognitive individuale
care afectează în aceeași măsură atât
managerii în vânzări, cât și potențialii

În vânzarea bunurilor sau a
capitalului valoarea nu este
privită în termeni absoluți, ci
în raport cu cel mai evident
punct de referință: costul de
la momentul achiziției.
clienți se fac pe fondul unui climat de
încredere erodat deja în mod constant
și continuu. Spre exemplu, tendința
de a avea încredere excesivă în forțele
proprii – „the overconfidence bias”
este una dintre cele mai răspândite. În
SUA, statisticile arată că șansele ca o
companie nou fondată să funcționeze
în următorii 5 ani sunt de 35%, în
timp ce antreprenorii întrebați tind să
estimeze șansele de succes la 60% și
pentru propria firmă la 81%. Probabil
că într-o astfel de eroare cognitivă
s-a aflat și una dintre marile companii
de asigurări care a închis recent
operațiunile în România dezamăgind
propriii clienți. O altă eroare cognitivă
răspândită identificată de KAHNEMAN
este eroarea de estimare în planificare –
„the planning fallacy”. Când vine vorba
de a face planuri realiste cu privire la
încadrarea în timp a obiectivelor în
vânzări, încep problemele. Câte dintre
țintele prognozate sunt atinse în timpul
planificat?
Însă una dintre cele mai nocive
probleme în piața asigurărilor care
afectează încrederea și decizia nu
numai a clienților, dar și a celor care
lucrează în sistemul asigurărilor o
reprezintă modul în care mass-media,
în goana după senzație, influențează
felul în care oamenii percep riscurile.
KAHNEMAN denumește această eroare
www.primm.ro

„the availability bias” – adică tendința
de judeca pe baza a ceea ce ne vine mai
ușor în minte. Consecințele negative
asupra vieții noastre pot fi imense.
Spre exemplu, un studiu efectuat după
atacurile din 11 septembrie 2001 a arătat
că mulți americani au preferat în acel
an să șofeze pe distanțe mari în loc să ia
avionul. Subestimând riscul unei călătorii
cu mașina și supraestimând datorită
mass-media riscul terorist, peste 1.500
de oameni în plus (adică jumătate din
numărul victimelor de la WTC) și-au
pierdut viața în accidente rutiere în
câteva luni.
Câte „breaking news” ați văzut
cu zecile de mii de clienți mulțumiți că
au fost despăgubiți după ce au trecut
prin situații dramatice și își reiau viața
normală, câte cu manageri ale căror
proiecte extraordinare ajută oamenii
să fie mai protejați, mai liniștiți, mai
mulțumiți?
Iată de ce nu trebuie să judecăm
consumatorii, nici să aruncăm vina pe
criză, pe piață etc. Pentru că oamenii
iau decizia pe care o pot judeca cel mai
ușor: de a evita cât mai mult asigurarea.
Și atunci, dacă într-adevăr dorim să
aducem de mâine o schimbare în
industrie, va depinde foarte mult de noi.

Ca popor, nu ducem deloc
lipsă de creativitate. Dar
cum o folosim?
Oamenii se împart în trei categorii:
cei care fac lucrurile să se întâmple, cei
care se uită la cum se întâmplă lucrurile
și cei care se întreabă ce se întâmplă.
Dacă vom conștientiza și înțelege
că există proiecte particulare, care
oferă beneficii clienților unei companii,
și proiecte generale, care pot aduce
beneficii întregii piețe, pe care le putem
sprijini, atunci am putea face un pas
înainte spre recâștigarea încrederii
consumatorilor.

creșterea performanțelor în vânzări a
consultanților și managerilor. Ca proiect
general, avem această colaborare
unică în piață cu specialiști din zona
psihologiei dispuși să lucreze în
beneficiul clienților asigurați.
Suntem conștienți că dacă cei 12
psihologi-psihoterapeuți din cele 12
orașe despre care spuneam la începutul
articolului ar fi să își câștige existența de
pe urma clienților asigurați care le-au
călcat pragul, într-un an ar fi, la rândul
lor, puși în situația de a judeca pe baza
a ceea ce le vine mai ușor: să renunțe la
a mai acorda astfel de beneficii clienților
asigurați. Și totuși, ei încă mai așteaptă o
reacție a profesioniștilor din asigurări, a
celor care cel puțin au un tablou general
al pieței și puterea decizională de a
schimba ceva.
Iar despre idei frumoase
și deștepte pornite dintr-o genă
creativă pe care o avem ca români, nu
ducem lipsă. Economistul Howard
KUNREUTHER, specialist în teoria
riscurilor în asigurări, are un studiu în
care arată că atunci când într-un loc
se produce un eveniment, victimele și
persoanele din preajma lor, pentru o
anumită perioadă de timp, sunt mult
mai motivate să cumpere polițe de
asigurare având în vedere că amintirile
evenimentului petrecut sunt proaspete.
Câte companii au un mic birou de
monitorizare și analiză a evenimentelor,
dar și disponibilitatea de a trimite în
zonă, cum se duc reporterii, agenți cu
oferte de asigurare adecvate?
Și totuși, „breaking news” are și
părți bune, nu-i așa?

Proiectul NeuroAsigurări este un proiect
elaborat de către Competitive Intelligence
RA în parteneriat cu Risc Total Asig –
broker de asigurare.
(www.neuroasigurari.ro)

Programul Q-Life de perfecționare
în NeuroVânzări este un proiect
particular pe care l-am creat pentru
7-8/2014
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Românii nu au o cultură dezvoltată a protecţiei oferite de asigurări. În condiţiile în care
rata de penetrare a asigurărilor este la un nivel redus, asigurătorii ar trebui să contribuie
la informarea corectă a clienţilor în ceea ce priveşte rolul şi beneficiile produselor de
asigurare.

(Ne)Educaţia Financiară
din piaţa asigurărilor
Un public informat şi educat este
unul care înţelege nevoia de protecţie.
Nu sunt multe companii de asigurări care
au lansat diverse campanii de educaţie în
asigurări. Totuşi, cele care au făcut acest
pas au cuprins atât asigurările generale,
în special cele auto şi property, cât şi pe
cele de viaţă.
Educaţia va conduce către un client
mai informat, mai atent la nevoile sale şi
mai mulţumit de compania şi produsele
de asigurare alese. De asemenea, piaţa va
cunoaşte o evoluţie stabilă şi sănătoasă.
Cu siguranţă o creştere a nivelului
de educare în asigurări aduce cu sine şi
o creştere a pieţei şi a companiilor care o
formează. Un client educat înţelege mai
bine de ce îi este utilă o poliţă de asigurare,
ştie exact ce să întrebe agentul sau
brokerul de asigurare, face alegerea care îl

Cred că aşa cum le citim
povești copiilor, iar mai
apoi îi învăţăm să scrie şi să
citească, la fel ar trebui să
facem şi cu asigurările.
Bogdan ANDRIESCU,
Preşedinte, UNSICAR
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avantajează şi devine un client mulţumit al
unei societăţi de profil. Dacă înţelege bine
rolul unei asigurări, acoperirile acesteia,
excluderile şi, de ce nu, cum să compare
ofertele primite astfel încât să aleagă ce
e mai bun pentru el, şansele ca un client
să fie nemulţumit şi să ajungă să facă
reclamaţii scade semnificativ, a declarat
Florentina ALMĂJANU, Director General,
UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor
de Asigurare şi Reasigurare din România.
La rândul său, Alexandru CIUNCAN,
Secretar General al APPA – Asociaţia
Pentru Promovarea Asigurărilor, este
de părere că o piaţă care îşi doreşte să
crească sănătos nu îşi permite să nu
investească în această componentă a
educaţiei publicului vizat, pentru că un
client mulţumit va fi întotdeauna cel
care înţelege ce cumpără, înţelege de
ce are nevoie şi ştie cum îşi primeşte
despăgubirea în cazul producerii riscului.
Iar clienţii mulţumiţi reprezintă pilonii de
creştere sustenabilă a unei companii.

Poveşti cu asigurări
Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele
UNSICAR - Uniunea Naţională a
Societăţilor de Intermediere şi
Consultanță în Asigurări din România
a declarat că, la nivelul întregii pieţe,

programele de educaţie financiară au
fost sporadice şi lipsite de consistenţă.
Ţinta noastră ar trebui să fie tinerii,
iar pentru ca ei să aibă încredere în
industrie şi în ceea ce pot oferi asigurările,
atât consumatorilor cât şi potenţialilor
angajaţi sau antreprenori, ar trebui ca şi
noi, ca piaţă, să ne concentrăm eforturile
de formare a unei culturi durabile şi
sănătoase în asigurări. Cred că aşa cum
le citim povești copiilor, iar mai apoi îi
învăţăm să scrie şi să citească, la fel ar
trebui să facem şi cu asigurările. Dacă vrem
ca elevii de liceu sau studenţii să privească
cu încredere spre asigurări, atunci şi noi
trebuie să îi pregătim în acest sens încă de
când încep să înveţe abecedarul, a spus
ANDRIESCU.
Potrivit acestuia, educaţia
financiară va duce la un câştig
pentru piaţă, dacă şi reputaţia ei s-ar
îmbunătăţi. Şi un lucru sigur ar ajuta
la creşterea gradului de conştientizare
în ceea ce priveşte asigurările, şi anume
calitatea serviciilor. Percepţia despre
piaţa asigurărilor este, în acest moment,
preponderent negativă, ceea ce nu prea
ajută nici procesul de educaţie financiară.
Dacă demersurile pieţei se vor concentra, în
primul rând, pe creşterea calităţii serviciilor
oferite, pe grija faţă de consumator, atunci
www.primm.ro
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probabil că şi rezultatele programelor de
educaţie financiară vor fi mult mai vizibile
şi mai consistente, a arătat Preşedintele
UNSICAR.
Este adevărat că mai avem mult
de lucru la capitolul educaţiei financiare
în materie de asigurări în România, dar
ar fi nedrept să spunem că nu s-au făcut
paşi în această direcţie. Sunt companii
care, în mod tradiţional deja, investesc
în diverse campanii menite să ridice
gradul de educaţie în materie de asigurări
din România, a subliniat Florentina
ALMĂJANU.
Georgiana MIRON, Director de
Comunicare şi Marketing GROUPAMA
Asigurări, a explicat că rata de penetrare
a asigurărilor este încă scăzută în
România. Credem că ține şi de noi,
principalii asigurători, să contribuim
la informarea corectă a clienţilor şi a
potenţialilor clienţi în ceea ce priveşte
rolul şi beneficiile produselor de asigurare.
Contribuţia noastră în termeni de
informare a publicului vizează două mari
direcţii asupra cărora ne îndreptăm în mod
susţinut şi constant atenţia: campaniile
de prevenire şi informare şi experienţa
pozitivă a clienţilor noştri în toate zonele
de contact cu compania, a spus ea.
Şi Raluca MARCU, Head
of Communication & Branding,
METROPOLITAN Life, este de părere că
dezvoltarea pieţei de asigurări de viaţă
din România trebuie susţinută prin
implementarea reformei în sănătate, prin
introducerea unor stimulente financiare
la momentul încheierii unei asigurări de
viaţă, prin crearea unui cadru legislativ
care să oprească volatilitatea (mutarea)
clienţilor, precum şi prin campanii de
educare şi informare a populaţiei în
privinţa utilităţii asigurării de viaţă şi
sănătate.

12 campanii, sute de mii
de broşuri informative
Printre cele mai cunoscute
campanii de educaţie sunt cele
promovate de APPA – Asociaţia Pentru
Promovarea Asigurărilor, care a apărut
www.primm.ro

tocmai ca urmare a identificării unei
nevoi stringente de creştere a gradului
de educaţie în materie de asigurări
în România. Astfel, pentru a promova
conceptul de asigurare la nivel naţional
şi pentru a încuraja totodată informarea
şi educarea cu privire la asigurări, APPA,
cu sprijinul partenerilor săi (autorităţi şi
asociaţii din domeniu) şi cu susţinerea
principalelor societăţi de profil din
România, a derulat până acum 12
campanii informative în întreaga ţară.

Asigurătorii îşi pot reuni
eforturile pentru un
scop comun important:
să educe publicul din
România.
Alexandru CIUNCAN
Secretar General, APPA

Aşadar, din 2010 şi până în prezent,
sute de mii de broşuri informative au
ajuns la românii din marile oraşe ale
ţării, oferindu-le informaţiile esenţiale
despre principalele clase de asigurări.
Recunoaşterile nu au întârziat să apară,
proiectele APPA fiind votate atât în
2012, cât şi în 2014, în cadrul Conferinţei
Asigurătorilor din România organizate de
UNSAR, drept „cele mai bune campanii
de educaţie în asigurări”.
În plus, pentru cei care vor să
se informeze cu privire la asigurări,
APPA a construit o serie de platforme
online care oferă în cel mai scurt timp
principalele informaţii de care ai nevoie
înainte de a încheia o asigurare, în cazul
în care ai o daună şi vrei să ştii cum îţi
obţii despăgubirea sau alte situaţii pe
care le poţi întâmpina în legătură cu
acest domeniu: www.constatulamiabil.
ro, www.asigurarealocuintelor.ro,
www.asigurareamasinilor.ro, www.
asigurariledeviata.ro, a spus Alexandru
CIUNCAN.
În acest context, trebuie să
remarcăm faptul că sunt câţiva ani de
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când UNSAR colaborează cu APPA pentru
realizarea unor campanii comune, ale
pieţei de asigurări în ansamblu, al căror
obiectiv este să reunească eforturile
a cât mai multor actori implicaţi în
acest sistem (companii de asigurări, de
brokeraj, autorităţi și instituții publice,
asociaţii etc. ) pentru derularea unor
campanii de talie naţională, care să
aducă ideea de asigurare – fie ea auto, de
locuinţe, de viaţă sau de alt tip – cât mai
aproape de români.
În continuare este esenţial ca această
componentă a educaţiei în asigurări
să reprezinte o prioritate pentru toţi cei
implicaţi în piaţa de profil. Trebuie să nu
uităm nicio clipă că un public informat
şi educat este unul care înţelege nevoia
de asigurare şi care apelează la această
formă de protecţie financiară aducând, în
definitiv, câştiguri companiilor de profil, a
spus Directorul General al UNSAR.

Campanii la nivelul pieţei
UNSICAR şi Junior Achievement
România (JAR) au prezentat un studiu
de caz despre intermedierea în asigurări,
pentru familiarizarea tinerilor cu
domeniul brokerajului în asigurări şi
meseriile specifice. Programul pilot a
fost derulat în 10 licee din Bucureşti în
perioada mai - iunie, în cadrul acestuia
participând 330 de liceeni.
Atât elevii, cât şi profesorii de la
clasele în care s-a derulat programul de
educaţie financiară susţinut de UNSICAR
au oferit un feedback foarte bun. Elevii
au fost interesaţi să afle informaţii despre
industria de asigurări în mod direct,
de la persoane care le-au putut oferi
exemplificări concrete, nu doar teorie.
UNSICAR şi-a propus ca, începând cu anul
şcolar 2014/2015, să extindă programul
derulat în parteneriat cu JAR la nivelul
întregii ţări. Discuţiile iniţiale au luat în
calcul 1.400 de elevi, ceea ce înseamnă 47
de școli, a precizat Bogdan ANDRIESCU.
METROPOLITAN Life şi-a construit
întreaga strategie de business pe ideea
propunerii de produse personalizate.
Unul dintre acestea este Dr. KID.
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Component de responsabilitate socială
corporatistă a asigurării de sănătate
Dr. KID este programul, „Ne jucăm,
învăţăm, creştem sănătos”, dezvoltat
în parteneriat cu Junior Achievement
România prin care METROPOLITAN Life
susţine dezvoltarea sănătoasă a copiilor.
În cadrul programului, în perioada mai
2014 - decembrie 2014, peste 1.500 de
elevi din clasele 0, I şi II vor beneficia
de o experiență unică şi interactivă
la clasă, fiind implicaţi în activităţi
educaţionale. De asemenea, în ultimul
trimestru din 2013, METROPOLITAN Life
a desfăşurat, în parteneriat cu Fundaţia
pentru Educaţie şi Dezvoltare Media
Pro, o campanie extinsă de educare
şi informare, „Sănătatea-i cel mai bun
prieten”.
Susţinem iniţiativele de informare
şi educare a populaţiei pentru a dezvolta
la români o cultură a protecţiei oferite de
asigurările de viaţă şi de sănătate. Aceasta
este una dintre cauzele principale pentru
care piaţa de asigurări de viaţă este puţin
dezvoltată în România, a declarat Raluca
MARCU.

Un client educat
înţelege mai bine de ce
îi este utilă o poliţă de
asigurare.
Florentina ALMĂJANU,
Director General, UNSAR

În ceea ce priveşte GROUPAMA
Asigurări, în urmă cu patru ani, a pus
bazele unui parteneriat cu Poliţia
Română, alături de care derulează
campanii naţionale de informare cu
privire la riscurile la care suntem cu toţii
expuşi. În 2014, GROUPAMA a iniţiat
campania „Infractorii te pot cunoaşte
mai bine decât crezi!”, prin intermediul
căreia prezintă modalităţile de prevenire
a infracţiunilor frecvente (furturi de şi
din autoturisme, furturi din locuinţe
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şi tâlhării). Campania este promovată
prin mai multe canale de comunicare,
printre care: platforma prevenire.
groupama.ro (care găzduieşte informaţii
şi recomandări de prevenire prezentate
într-o manieră creativă), conţinut
multimedia şi imagini pentru principalele
reţele de socializare, distribuţia de
materiale informative şi întâlniri ale
Poliţiei cu grupuri țintă (elevi, asociaţii de
proprietari, asociaţii profesionale etc.).

Educaţia financiară,
disciplină opţională în
şcoli
Un proiect de introducere a
educaţiei financiare ca disciplină
opţională în şcoala primară a fost
lansat în anul şcolar 2012 – 2013, în
Bucureşti şi 10 judeţe, incluzând 1.173
copii şi 44 cadre didactice, la iniţiativa
Ligiei GEORGESCU–GOLOŞOIU, Doctor
în economie şi Consilier în Direcţia
Patrimoniu şi Investiţii din cadrul Băncii
Naţionale a României (BNR).
Ulterior, începând cu anul şcolar
2013 – 2014, Banca Naţională a României
a demarat, în colaborare cu Ministerul
Educaţiei Naţionale, un proiect de
implementare la nivelul învăţământului
primar a disciplinei opţionale „Educaţie
financiară”, adresat elevilor din clasele
a III–a şi/sau a IV–a. Astfel, s-au înscris
în proiect 12.502 elevi, 674 dascăli din
Municipiul Bucureşti şi 32 judeţe (Arad,
Argeş, Bacău, Bihor, Braşov, Botoşani,
Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Călăraşi,
Caraş-Severin, Cluj, Constanța, Covasna,
Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Harghita,
Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş,
Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava,
Tulcea, Vâlcea, Vrancea şi Vaslui).

Numărul elevilor care au optat
pentru disciplina „Educaţie financiară”
a crescut de la an la an. Astfel, pentru
anul şcolar 2014 – 2015, s-au înscris în
proiect peste 42.000 elevi şi 1.800 dascăli
din cele 41 judeţe ale ţării şi Municipiul
Bucureşti.
Ligia GEORGESCU–GOLOŞOIU
a explicat că este necesară educaţia
financiară pentru a avea consumatori
informaţi de produse şi servicii bancare;
pentru a schimba mentalitatea noii
generaţii, respectiv pentru punerea
bazelor unui stil de viaţă nou, chibzuit,
care nu încurajează consumul, nici
creditarea, ci economisirea; pentru
creşterea încrederii populaţiei în bănci
şi serviciile bancare; pentru a se realiza
o transparență a serviciilor bancare
(încheierea contractelor cu banca,
afişarea cursului de schimb, dobânzii
etc.).
Aceasta a concluzionat că aceşti
copii reprezintă generaţia de mâine
a viitorilor funcţionari bancari cărora
le va fi predată ştafeta, de aceea este
important ca, astăzi, societatea să
investească în această generaţie, chiar
dacă nu este o investiţie ale cărei
rezultate se văd imediat, ci este o
investiţie pe termen mijlociu şi lung. În
predarea acestei noi discipline şcolare

s-a pus accent pe îmbinarea teoriei
cu practica, a elementelor formale
(școala), cu cele non-formale (activităţi
practice, efectuarea unor proiecte, afişe,
desene, vizite documentare la bancă,
BNR, Monetăria Statului etc.). Această
materie interdisciplinară se predă
după o programă şcolară aprobată de
Ministerul Educaţiei şi îmbină noţiuni
de ştiinţe exacte (calcul matematic),
istorie, literatură, geografie, comunicare,
compunere etc.
La noi în ţară, piaţa financiară
include piaţa bancară, piaţa de capital,
piaţa asigurărilor şi piaţa fondurilor private
de pensii. Ca atare, pentru realizarea
unei discipline complete de educaţie
financiară, ar trebui ca toate autorităţile
de reglementare şi supraveghere de pe
această piaţă (din sistemul financiarbancar, respectiv ASF şi BNR) să colaboreze,
a declarat Ligia GEORGESCU–GOLOŞOIU,
adăugând că până în prezent nu s-a
realizat un astfel de proiect, chiar
dacă sunt multe alte ţări în care toate
segmentele pieţei financiare sunt
studiate în cadrul acestei discipline.
Andreea RADU

Acum suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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Importanţa datei de valabilitate
înscrisă pe poliţa RCA
De multe ori
în practică, durata
de valabilitate
a poliţei RCA şi
efectele începerii
valabilităţii
acestei poliţe au
născut probleme

Av. Claudiu
GIAMBAŞU

de interpretare
la momentul

producerii evenimentului asigurat,
respectiv momentul întocmirii dosarului
de despăgubire.
Este bine-cunoscut faptul că,
în cazul asigurărilor succesive ale
aceluiaşi autovehicul, pentru asigurarea
continuităţii efectelor poliţei de
asigurare, deci a asigurării protecţiei
pe care aceasta o oferă, atât persoana
care încheie poliţa de asigurare, cât şi
asigurătorul trebuie să manifeste atenţie
în ceea ce priveşte menţiunile cuprinse
în poliţa de asigurare, pentru ca aceasta
să fie întocmită în conformitate cu
prevederile legale. Astfel, în conformitate
cu dispoziţiile art. 29 din Ordinul CSA nr.
14/2011, răspunderea asigurătorului RCA
începe din ziua următoare celei în care
expiră valabilitatea poliţei de asigurare
anterioare, pentru asiguratul care îşi
îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării
cel mai târziu în ultima zi de valabilitate
a acesteia. Pentru persoanele care
nu aveau o asigurare obligatorie RCA
valabilă la momentul încheierii asigurării,
răspunderea asigurătorului RCA va
începe din ziua următoare celei în care
s-a încheiat documentul de asigurare,
aşa cum este aceasta consemnată în
conţinutul poliţei.
Pentru vehiculele comercializate
care urmează să fie înmatriculate/
înregistrate, răspunderea asigurătorului
va începe din momentul eliberării

40

7-8/2014

documentului de asigurare, dar nu
mai devreme de data în vigoare a
autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a
înmatriculării/ înregistrării vehiculului.

de asigurare RCA şi Vigneta aplicată pe
parbrizul autovehicului în loc vizibil din
exterior, pentru vehiculele înmatriculate
sau înregistrate în România.

Important de menţionat este faptul
că, în cazul înstrăinării unui vehicul în
baza unor acte civile sub semnătură
privată (contract de vânzare-format
tipizat, act de donaţie etc.), dacă pentru
vehiculul înstrăinat a existat încheiată
o asigurare obligatorie RCA valabilă,
asigurarea va rămâne în vigoare până
la data dobândirii calităţii de titular al
înmatriculării/ înregistrării vehiculului pe
numele noului proprietar.

Conform celor prezentate anterior,
în practică apar probleme cu privire
la perioada de valabilitate înscrisă în
poliţă, în special dacă aceasta nu este
completată în conformitate cu art. 29
din Ordinul CSA nr. 14/2011, respectiv
atunci când durata începerii răspunderii
asigurătorului RCA este stabilită la o dată
la care asigurătorul nu are răspundere
în conformitate cu dispoziţiile legale,
de exemplu atunci când în ziua imediat
următoare expirării valabilităţii poliţei
asigurătorul emite o nouă poliţă de
asigurare cu valabilitate începând chiar
din ziua emiterii. În această situaţie, terţul
beneficiar al drepturilor de despăgubire,
în baza poliţei de asigurare, se confruntă
cu o problemă de interpretare a textelor
de lege care reglementează existenţa
asigurării şi, respectiv, valabilitatea poliţei
de asigurare.

O importanţă deosebită o are
faptul că acestea reprezintă regulile
obligatorii aplicabile atât asiguratului,
dar mai cu seamă asigurătorului care
este emitentul poliţei de asigurare RCA
pentru autovehicule.
Problemele de ordin juridic apar,
însă, atunci când în poliţa de asigurare
RCA este consemnată o dată de începere
a valabilităţii efectelor poliţei întrun mod defectuos, care nu respectă
dispoziţiile legale mai sus amintite.
Dezlegarea acestei probleme
suscită interes în special pentru terţii
beneficiari ai efectelor de despăgubire pe
care poliţa RCA trebuie să le producă. În
acest context, menţionăm că legiuitorul,
în vederea protejării interesului terţului
îndreptăţit la despăgubire, a reglementat
o altă perioadă de valabilitate a poliţei,
aceasta producându-şi efectele conform
perioadei de valabilitate înscrisă în poliţă,
atunci când evenimentele asigurate
sunt constatate de către personalul
Poliţiei, în conformitate cu art. 64 din
Legea nr. 136/1995. Aşadar, dovada
existenţei asigurării obligatorii RCA, în
cazul controalelor efectuate de către
autorităţile abilitate, se face cu poliţa

În opinia noastră, în cazul
evenimentelor asigurate constatate
de personalul Poliţiei, perioada de
valabilitate a poliţei opozabilă terţilor
beneficiari ai drepturilor de despăgubire
va fi cea înscrisă în poliţă, întrucât aceste
drepturi nu ar putea fi afectate de
excluderea răspunderii asigurătorului
pentru motive neimputabile acestor
terţi. Prin urmare, în această situaţie,
asigurătorul nu ar putea invoca în
favoarea lui faptul că poliţa a fost
completată în mod greşit în ceea ce
priveşte începerea valabilităţii. Aceasta
este o aplicare concretă a principiului
conform căruia nimeni nu poate invoca
propria culpă în favoarea sa.
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Pensii

Daniela GHEȚU
Editorial Director

De-a lungul secolului trecut atât guvernele, cât şi sectorul public şi
furnizorii de pensii private s-au concentrat asupra extinderii sistemelor
existente şi a introducerii unora noi, acordând cea mai mare atenţie
plăţii beneficiilor. Solidele performanţe investiţionale anterioare crizei
financiare au pus în umbră nevoia excelenţei operaţionale, astfel că, la
nivel mondial, soluţiile de guvernanţă incomplet aliniate naturii critice a
pensiilor şi dimensiunii asociate a sistemelor de pensii nu sunt deloc rar
întâlnite. În acest context, încrederea publicului în industria financiară a
pensiilor, şubrezită de criza financiară, pare să aibă nevoie de un imbold
puternic pentru a renaşte. Josef PILGER, Asia-Pacific Pension Practice
Leader, Ernst&Young, propune:

Industrializarea pensiilor,
o soluţie pentru creşterea
încrederii publice
Industrializarea serviciilor în
pensii înseamnă ca pensiile şi celelalte
soluţii de economisire pentru pensie să
micșoreze decalajul faţă de celelalte
sectoare ale serviciilor financiare,
îmbunătăţind guvernanţa şi ducând
excelenţa operaţională la un nivel superior.
Principalele elemente a ceea ce numim
aici industrializare sunt: o abordare
care să pună în centrul preocupărilor
clientul, modernizarea sistemelor şi
soluţiilor tehnice, ca şi o implicare efectivă
şi comunicarea performantă. Practic,
rezultatul ar trebui să fie un accent pus
pe eficienţă şi operativitate, spune Josef
PILGER.
În susţinerea teoriei sale, PILGER,
profesionist care a fost implicat în
designul multor sisteme de pensii
din regiunea Asia - Pacific, lucrând
îndeaproape cu guvernele locale, dar
şi cu numeroase alte entităţi implicate
în aceste procese, argumentează prin
prisma vastei experienţe acumulate: în
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prezent, interacțiunea furnizorilor de
pensii private cu angajatorii şi membrii
schemelor de pensii sau alţi beneficiari
este centrată în special pe operaţiunile
de plată şi schimb de informaţii. Într-o
eră în care ATM-urile se găsesc la fiecare
colţ de stradă şi în care aproape orice fel
de operaţiune financiară se poate face de
pe telefonul mobil sau din faţa ecranului
unui computer, în domeniul pensiilor
predomină încă o „cultură a hârtiei”.
Procesele automatizate dedicate, plăţile
electronice, transferurile electronice de
fonduri sau facilităţi informatice care

Multe sisteme de
pensii din lume caută
o cale de restabilire a
încrederii publicului.
Industrializarea ajută.

să permită angajatorilor administrarea
directă a opţiunilor lor sunt numai
câteva exemple de mecanisme care ar
aduce o contribuţie fundamentală la
industrializare.
Am participat la un grup de lucru
organizat de guvernul australian în scopul
creării unor astfel de soluţii şi experienţa
acumulată cu această ocazie arată că
există beneficii importante. Punerea
la dispoziţia membrilor de platforme
interactive sau integrarea serviciilor legate
de pensii în platformele de online banking
sunt exemple bune de soluţii care plasează
clientul în centrul preocupărilor şi care
vor conduce, în ultimă instanţă, chiar la
reducerea costurilor pentru operatori şi
diminuarea comisioanelor pentru clienţi,
spune Josef PILGER.
De ce nevoia de schimbare
a devenit acută acum? În opinia
specialistului E&Y, principala mutaţie
a fost produsă de criza financiară
mondială, care a pus în evidenţă o
www.primm.ro
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sustenabilităţii s-ar putea dovedi un
proces de durată, un set de îmbunătăţiri
considerabile aduse serviciilor legate
de pensii poate aduce un nivel sporit de
confort membrilor schemelor de pensii şi,
implicit, îmbunătăţi percepția cu privire la
aceste servicii financiare, într-un orizont de

proprii şi procesarea contribuţiilor curente.

timp sensibil mai scurt. Persistenţa pe scară

Rezumând concluziile experienţei
sale internaţionale, Josef PILGER constată
că atunci când activele acumulate
în conturile participanţilor cresc, se
întâmplă de regulă trei lucruri:

largă, în prezent, a unor sisteme greoaie şi
îmbătrânite din punct de vedere tehnologic
poate fi privită ca oportunitatea de a oferi
relativ rapid participanţilor la sistemele de
pensii, prin progres tehnologic, o reducere
vizibilă de costuri şi un control mai extins
asupra propriilor economii, contribuind
astfel la restaurarea încrederii publicului.
În plus, mai arată PILGER, asistăm
post criză la o popularitate în rapidă
ascensiune a soluţiilor care depind
Josef PILGER |
Asia-Pacific Pension
Practice Leader, EY
Josef PILGER lucrează în
departamentul de servicii financiare
Ernst & Young şi are o experienţă
de 20 de ani de activitate strategică
şi operaţională pe pieţele din AsiaPacific, Europa şi SUA. El a asistat
guvernele unor ţări din aceste
regiuni în implementarea unor
proiecte strategice şi a condus mai
multe entităţi publice sau private
din domeniile asigurărilor de viaţă,
administrării de active, pensiilor etc.

de interesul, decizia şi acţiunea
angajatorilor şi membrilor schemelor
pentru membrii actualelor sisteme
obligatorii, al noilor sisteme facultative
sau a unor schimbări majore cu privire
la portabilitatea activelor în cadrul
soluţiilor deja existente depind de acţiunile
angajatorilor şi membrilor. Dacă aceştia

adaptare a sistemului, pe termen lung
înseamnă o flexibilitate crescută, inclusiv
în scăderea comisioanelor percepute şi, ca
atare, un avantaj competitiv clar.

 clienţii acordă mai multă importanţă
subiectului şi devin mai pretenţioşi,
cum a demonstrat evoluţia industriei de
pensii din Australia;
 competiţia creşte, iar furnizorii de
servicii financiare devin mai creativi,
fenomen foarte vizibil pe pieţele din SUA
şi Marea Britanie;

Pentru administratori,
industrializarea înseamnă
participanţi la fond mai
bine informaţi şi mai
mulţumiţi.

nu se simt informaţi corespunzător
sau dispunând de suficientă putere de
decizie, nu se vor implica, iar lipsa lor de
acţiune va afecta atât înrolarea, cât şi
toate părţile interesate. În acest context,
„industrializarea” poate juca un rol
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în pofida efortului iniţial de reformare/

de pensii. Succesul introducerii de opţiuni

retenţia în fondul de pensii şi, implicit,

mulţime de provocări care stau în faţa
sectorului pensiilor, incluzând aici
atât chestiunea sustenabilităţii, cât
şi subiectul pierderilor din investiţii
care a suscitat de fapt cel mai înalt
interes. În acest context s-a intensificat
şi dezbaterea cu privire la puterea de
decizie a membrilor schemelor de
pensii, guvernanţa şi dimensiunea
comisioanelor de administrare
percepute. Această dezbatere a pus în
discuţie însăşi încrederea în sistemele
de pensii, iar încrederea este un factor
critic în orice sistem de economisire pe
termen lung. În timp ce obţinerea unor
rezultate palpabile privind subiectul

Cât despre furnizorii serviciilor financiare,

esenţial. Am remarcat beneficii calitative şi
cantitative pentru toate părţile implicate:
membrii schemelor de pensii, angajatori,
administratori. Acordarea unei puteri
de decizie crescute participanţilor şi
angajatorilor este de natură să ducă la
creşterea încrederii. Pentru participanţi,
aceasta înseamnă oportunitatea de
a lua decizii mai bune şi de a selecta
opţiuni mai bine adaptate situaţiei lor
personale şi propriului profil de risc, ceea
ce poate conduce şi la o îmbunătăţire a
performanţei investiţionale pe termen
lung. Pentru angajatori înseamnă un efort
mai redus pentru îndeplinirea obligaţiilor

 industria devine mai transparentă, iar
publicul este mai atent la costuri, ceea ce
pune o presiune mai mare pe furnizori
în efortul de a se diferenţia pe piaţă, aşa
cum s-a întâmplat pe piaţa din Hong
Kong.

Toate aceste evoluţii
conduc către două
concluzii principale.
Sistemele cu contribuţii definite
(DC) implementate în multe dintre ţările
emergente, care nu au o „moştenire”
semnificativă în materie de sisteme de
economisire pentru pensie, par să fie
mai bine pregătite şi orientate către
industrializare decât pieţele mature,
dominate încă de sistemele cu beneficii
definite (DB). Un motiv al acestei
situaţii ar putea fi caracterul mult mai
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„paternalist” al sistemelor de beneficii
pentru angajaţi şi de pensii private în
sistem DB.
A doua concluzie s-ar putea rezuma
astfel: concentraţi-vă şi ascultaţi clienţii.

Generaţiile tinere preferă
să ia decizii informate
şi să deţină controlul
„în palmă”. Pentru a-i
determina să fie mai
interesaţi, să se implice,
progresul tehnologic este
obligatoriu.
Într-o lume în care din ce în ce mai
multe activităţi se digitalizează şi pun
clienţii în centrul proceselor, aceştia sunt
mult mai puţin dispuşi să aibă răbdare
pentru procesele învechite din sistemele
tradiţionale de pensii. Generaţiile tinere
nu au experienţa „confortului” oferit de
schemele DB autopilotate. Ei preferă în
schimb să ia decizii informate şi să deţină,
la propriu, controlul „în palmă”, la distanţă
de un click efectuat pe dispozitivele
mobile pe care aproape toată lumea le
are la îndemână. Pentru a-i determina să
fie mai interesaţi, să se implice - mai ales
în sistemele cu participare facultativă -,
progresul tehnologic, generic numit aici
industrializare, este obligatoriu.

„Industrializarea”, o
soluţie şi pentru Pilonul III
românesc?
Sistemul românesc de pensii
private se înscrie în galeria celor mai
tinere pieţe de specialitate, create
după modelul cu trei piloni al Băncii
Mondiale, cu mai puţin de un deceniu
în urmă. Fondurile de pensii - obligatorii
sau facultative -, oferă participanţilor o
platformă de comunicare web prin care
aceştia îşi pot verifica situaţia contului
de economisire pentru pensie sau pot
afla detalii despre starea financiară a
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fondului, plasamente financiare etc.
Ţinând cont de caracterul „de masă”
al participării la fondurile de pensii
obligatorii, este evident că platformele
web nu au putut substitui integral
„hârtia”, astfel încât, pentru a se asigura
că participanţii beneficiază cel puţin
de un nivel de informare „de bază”,
legiuitorul a impus administratorilor de
pensii private să realizeze o informare
anuală, în scris, printr-o scrisoare
individualizată transmisă prin poştă,
cu privire la situaţia contului fiecărui
participant.
Dincolo de posibilitatea de a
constata starea contului propriu de
acumulare pentru pensie, aproape orice
altă operaţiune legată de participarea la
un fond de pensii - de la aderare până
la părăsirea acestuia -, se desfăşoară în
mod tradiţional, pe hârtie, necesitând
un contact direct cu administratorul.
Dacă pentru fondurile obligatorii, unde
participarea este impusă prin lege, iar
colectarea se realizează centralizat şi la
un nivel de contribuţie uniform stabilit
prin lege, acest mod de operare nu
reprezintă neapărat un inconvenient, pe
segmentul facultativ „industrializarea”
– în sensul folosit de PILGER -, asociată
unei mai mari elasticităţi structurale
a sistemului, ar putea aduce beneficii
importante.

Când activele acumulate
cresc, clienţii acordă
mai multă importanţă
subiectului şi devin mai
pretenţioşi.

Este un adevăr recunoscut pe
scară largă acela că segmentul de pensii
private facultative din România nu
s-a dezvoltat nici pe departe conform
aşteptărilor iniţiale. Criza financiară a
avut un cuvânt greu de spus în această

privinţă, dar nu este nicidecum singurul
motiv pentru care participarea la Pilonul
III este redusă. Sistemului i se reproşează
o anumită rigiditate procedurală care,
prin comparaţie cu alte produse de
economisire pe termen lung, cum ar fi, de
exemplu, asigurările de viaţă, fac pensiile
facultative să devină un produs mai puţin
atrăgător chiar dacă este mai avantajos
din punct de vedere al raportului cost/
randament şi, în plus, beneficiază şi
de o anumită deductibilitate fiscală.
Astfel, operatorii din domeniu susţin
că participarea la un fond de Pilon
III ar putea fi mult mai atractivă dacă
participantul sau angajatorul său ar
avea – dincolo de facilităţile curente
pentru plata contribuţiei online –, şi
posibilitatea de a-şi alege sau modifica
frecvenţa de plată după cum doreşte, ar
putea efectua depuneri suplimentare,
şi-ar putea alege/modifica parametri
de bază ai contractului său „la distanţă”,
printr-o aplicaţie informatică online etc.
Cu alte cuvinte, modificarea legislaţiei,
în sensul „elasticizării” sistemului, ar
adăuga fondurilor de pensii de Pilon
III flexibilitatea întâlnită pe segmentul
asigurărilor de viaţă, conferindu-le
un plus de competitivitate pe piaţa
instrumentelor de economisire pe
termen lung. Cu siguranţă, tehnologia
permite implementare unor astfel
de modificări fără a pierde nimic
din rigoarea controlului şi siguranţa
sistemului, iar generaţia de clienţi tineri –
în fapt, cei cărora sistemul li se adresează
în principal – , ar aprecia la justa valoare
un sistem mai flexibil şi în care ar putea
deţine un nivel de control mai ridicat.
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ReadersTopNews
Administratorul special şi acţionarul majoritar al ASTRA
Asigurări au agreat vânzarea companiei
Potrivit Preşedintelui ASF, Mişu NEGRIŢOIU, vânzarea ASTRA Asigurări este singura soluţie
pentru salvarea companiei. KPMG, administratorul special al companiei, şi acţionarul majoritar al
ASTRA Asigurări au agreat să identifice investitori potenţiali care să poată aduce diferenţa de capital necesară pentru a reveni la
standardele de funcţionare normale. Potrivit afirmaţiilor Preşedintelui ASF, există investitori care şi-au manifestat deja interesul.
http://mxp.ro/43
3.242 vizualizări

ALLIANZ-ŢIRIAC a redevenit liderul pieţei după
primul trimestru. Afacerile ASTRA au scăzut cu o
treime
Afacerile ASTRA Asigurări au scăzut cu peste 100 milioane lei în primele
trei luni ale anului curent: de la 321 milioane lei în T1/2013, la 217 milioane lei
(48 milioane euro) la finalul lunii martie a.c., conform cifrelor comunicate de
ASF. Astfel, ALLIANZ-ŢIRIAC devine noul lider al pieţei de asigurări din România subscrieri de 257 milioane lei - echivalentul unei cote de piaţă de circa 12,5%.
http://mxp.ro/44
2.972 vizualizări

Peste jumătate din petiţiile
primite de ASF în T1 au
fost la adresa ASTRA şi
EUROINS
În primul trimestru al acestui an ASF
a primit un număr total de 4.692 de petiţii,
dintre care au fost înregistrate în mod unic
pe petent, analizate şi soluţionate, 3.128 de
petiţii. ASTRA Asigurări a înregistrat 873, în
timp ce petiţiile primite de EUROINS au fost
în număr de 787.
http://mxp.ro/45
2.072 vizualizări
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O cafea pe gustul tau...

Eveniment Internaţional

Forumul Internaţional de Asigurări din Azerbaidjan – AIIF 2014 –, ajuns în acest an la
cea de a cincea ediţie, reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente de profil
din regiune. Tendinţele pieței de asigurări din Caucaz, precum şi o serie de subiecte de
actualitate pentru piaţa regională s-au numărat printre temele principale de dezbateri.

AIIF 2014 – Cel mai

important eveniment de
asigurări-reasigurări din Caucaz

Peste 250 de lideri și specialiști ai
companiilor de asigurare, reasigurare
și brokeraj, IT și audit, precum
și reprezentanții autorităților de
supraveghere și ai asociațiilor din
Regiunea Caucaz, Asia Centrală, Europa,
Turcia, Rusia și țările din spaţiul CSI au
participat la Forumul Internaţional de
Asigurări din Azerbaidjan – AIIF 2014 –,
ajuns la cea de a cincea ediţie.

Evenimentul, desfășurat în mod
tradiţional la Baku, a fost dedicat piețelor
de asigurări și reasigurări din regiune și
a fost organizat de către asociația locală
a asigurătorilor, cu sprijinul oficial al
Ministerului de Finanțe din Azerbaidjan
și al companiei Media XPRIMM.
În cadrul conferinţelor organizate
în cele două zile ale evenimentului
s-au dezbătut aspecte privind cele mai

importante tendinţe ale pieței de profil
din Caucaz şi au fost abordate subiecte
actuale, precum riscurile de catastrofă
naturală, asigurările de sănătate etc.
De asemenea, în cea de a doua zi a
evenimentului au fost organizate
workshop-uri tematice dedicate
asigurărilor auto şi risk-managementului
și un master-class pe tema asigurărilor
de viaţă.
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Partea pozitivă a crizei
În pofida crizei economice,
care timp de cinci ani a dobândit un
„caracter internațional”, piața de asigurări
din Azerbaidjan, precum și întreaga
economie a țării, a înregistrat o creștere
constantă. Indicatorii economici de ţară
au crescut în ultimii zece ani de trei ori,
potrivit datelor furnizate de autorităţile
locale. Astfel, potrivit declaraţiei făcute
de Samir SHARIFOV, Ministrul de Finanțe
al Azerbaidjanului, în deschiderea
lucrărilor forumului AIIF 2014, piața de
asigurări din Azerbaidjan a crescut de
șase ori în ultimii opt ani, iar în ultimii doi
ani s-a dublat, ajungând la 543 milioane
dolari.
În 2013, au fost active pe piața
locală 28 de companii de asigurare,
dintre care trei specializate pe segmentul
de asigurări de viață (PASHA Hayat,
ATESGAH Hayat și QALA Hayat). Gradul
de concentrare al pieței s-a ridicat la 34%
(cota deţinută de primele trei societăți),
în vreme ce Top 10 a generat 74% din
totalul pieței de profil.
În perioada 2004-2013, ponderea
primelor de asigurare în PIB-ul țării a
crescut de la 0,41% la 0,71%. Profitul net
al asigurătorilor a crescut de peste 9 ori –
până la 84 milioane dolari, iar valoarea
totală a capitalului – de 8,9 ori, de la 52
milioane USD, la 463 milioane USD, a
adăugat Samir SHARIFOV.

www.primm.ro

În acelaşi context, Președintele

populației, Azerbaidjanul se află pe locul

Comisiei Parlamentare pentru

șase, iar în funcție de Produsul Intern

Politici Economice din Parlamentul

Brut, pe poziţia a patra (53,53 miliarde

Azerbaidjanului, Ziyad SEMEDZADE, a

euro), după Rusia, Ucraina și Kazakhstan.

subliniat faptul că aceste progrese s-au

De asemenea, Azerbaidjanul ocupă locul

datorat în bună măsură alinierii legislației

trei în CSI după PIB-ul pe cap de locuitor

locale în asigurări la standardele

(5.751 euro).

internaționale.
Este de menționat şi faptul
că, în ultimul an, în Azerbaidjan au
fost adoptate mai multe modificări
legislative, referitor la majorarea
capitalului minim pentru companiile
de asigurare și reasigurare, precum și în
ceea ce privește obținerea licențelor de
reasigurare de către companii pentru
care principalul obiect de activitate
este asigurarea. Mai mult, Ministerul
Finanțelor din Azerbaidjan a aprobat
graficul de creștere a limitei maxime a
capitalului străin în capitalul social al

Pool-ul de Asigurare
Împotriva Riscurilor de
Catastrofă Naturală – un
parteneriat public-privat
În prezent, Asociația Asigurătorilor
din Azerbaidjan şi Ministerul
Finanțelor, în parteneriat cu companiile
internaționale de reasigurare, lucrează
la înfiinţarea unui Pool de Asigurare
Împotriva Riscurilor de Catastrofă
Naturală în Azerbaidjan.
De subliniat faptul că, în iunie 2011,

companiilor de asigurări locale. Prin

a intrat în vigoare legea asigurărilor

urmare, până la 1 ianuarie 2015, limita

obligatorii de locuințe pe piaţa locală

superioară a capitalului străin în capitalul

de profil. De la momentul introducerii

asigurătorilor locali va fi de 50%, la 1

acestui tip de asigurare, gradul de

ianuarie 2015 - 70%, de la 1 ianuarie 2016

cuprindere pe acest segment a rămas la

- 85%, iar de la 1 ianuarie 2017 - la 100%.

circa 3%.

În cadrul lucrărilor forumului,

Potrivit oficialilor locali, aceste

Fuad KULIYEV, Președintele Consiliului

poliţe nu sunt foarte „populare”, prin

de Administrație al AzRe, a făcut o

urmare se are în vedere posibilitatea

comparație între evoluția pieței de

elaborării unui mecanism mult mai

asigurare din Azerbaidjan și celelalte

eficient pentru a creşte gradul de

piețe de profil din țările CIS. Astfel,

penetrare a asigurărilor de locuințe. În

în raport de suprafața și numărul

prezentarea sa, Jurgen BRUCKER, Client
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Fuad KULIYEV
Preşedinte
Consiliul Director
Az Re

Namik KHALILOV
Şef Departament
Supraveghere
a Pieţelor
Financiare
Azerbaidjan

Samir SHARIFOV, Ministru
Ministerul de Finanţe
Azerbaidjan

Jurgen BRUCKER, Client
Manager, MUNICH Re
Manager, MUNICH Re, a menționat
faptul că cea mai mare parte a populației
din Azerbaidjan locuiește în peninsula
Absheron, situată pe teritoriul riveran
Mării Caspice. În această zonă există un
risc ridicat de dezastre naturale, cum ar fi
rafale de vânt puternic și inundații. Pentru
o mai bună protecție a populației de aceste
riscuri este necesară crearea unui pool de
asigurare, un exemplu bun în acest sens
fiind țări precum Germania, Turcia, Mexic
și Chile.

Florina VIZINTEANU
Managing Partner, CREST CM

Alternative pentru
introducerea asigurărilor
private de sănătate
Asigurătorii azeri sunt pregătiți
pentru introducerea asigurărilor obligatorii
de sănătate, chiar dacă se vor confrunta
cu o serie de dificultăți. În același timp, noi
știm căror probleme trebuie să le facem
față, și aici menţionez finanțarea sectorului
medical, acreditarea companiilor şi
încheierea protocoalelor medicale, a

precizat în cadrul evenimentului Rena
MAMMADOVA, Director Departament
Asigurări de Sănătate, PASHA Sigorta.
Experienţa germană în acest tip
de asigurări a fost prezentată de către
Marc-Pierre MÖLL, Directorul Asociației
de Asigurări Private de Sănătate din
Germania. Acesta a relevat faptul că
în Germania funcţionează în paralel
asigurările în sistem public și cele în
sistem privat de sănătate. Potrivit legii,

Piața de reasigurări din regiunea
Caucaz de Sud

PBS în 2013, millioane euro
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Adriana PANCIU, CEO
Media XPRIMM
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Evoluţia subscrierilor în ţările CIS, 2011-2013 (mil. euro)
Țară

Rusia
Kazakhstan
Ucraina
Azerbaidjan
Belarus
Uzbekistan
Georgia
Armenia
Moldova
Kârgâztan

PIB, miliarde
euro
1 495.68
158.74
133.71
53.53
46.77
39.02
11.43
7.67
5.97
5.17

PIB-ul per
locuitor, euro
10 465
9 252
2 898
5 751
5 144
1 290
2 232
2 324
1 678
916

Evoluția PIBului, % (2012)
3.4
5
0.2
2.2
1.5
8.2
6
4.7
-0.8
-0.9

Inflația prețurilor
de consum, %
(2013)
6.8
5.8
-0.3
5.4
18.3
14.80 (2012)
-0.5
5.8
4.6
6.6

Dr. Marc-Pierre
MOLL, Director
Asociaţia
Asiguratorilor
Privaţi de Sănătate
Germania

Paul COSTEA
Business
Development
Manager, PRODINF
Software, România
Razvan TUDOR
Expert Risk
Management
România

toţi cetăţenii au obligaţia de a plăti o
asigurare de sănătate. Totodată, potrivit
plafonului de venit stabilit pentru 2014,
cei care încasează peste 53.550 euro pe
an se pot asigura în sistemul privat. În
prezent, 87,3% dintre cetățenii germani
contribuie la finanțarea sistemului
asigurărilor de sănătate de stat și 11,4%
la finanțarea celui de asigurări private,
în condițiile în care, în Germania,
funcționează aproximativ 150 de
companii care oferă servicii de asigurări
de sănătate.
Vorbind de experienţa Georgiei,
Shota SVANADZE, Director al
Departamentului de Riscuri Facultative,
ALDAGI, a subliniat că în 2012, în Georgia,
asigurările medicale reprezentau 74%,
iar la sfârșitul anului 2013 ponderea a
scăzut la 72,46%, înregistrând un volum
de prime de 341,3 milioane lari (-18%).
Principala cauză a scăderii a fost faptul că
societăţile private de asigurări urmează a
fi eliminate din programele de asigurare
guvernamentale.
În Azerbaidjan, aproximativ 99%
din piața de asigurări facultative de
sănătate revine clienților corporate.

www.primm.ro

În 2013, cota de piață a segmentului
de asigurări facultative de sănătate
s-a ridicat la 16,13%, populația
Azerbaidjanului ridicându-se la un total
de circa 9,5 milioane de persoane.

În 2013, piaţa de
reasigurare a crescut cu
peste 26%
Piața de asigurare din Azerbaidjan
este cea mai mare din regiunea Caucazului
de Sud, reprezentând 59% (Armenia – 10%
și Georgia – 31%). În plus, deţine poziţia
de lider în termeni de capitalizare. În ceea
ce privește reasigurarea, aceasta este
desfăşurată de către un reasigurător local
– AzRE – și zece companii de asigurare,
care au obţinut licența de a practica
activitatea de reasigurare. Există peste
100 de companii străine de asigurare și
reasigurare care colaborează cu operatorii
locali, precum și 60 de brokeri străini de
reasigurare, a declarat Tural ALIYEV,
Membru al Consiliului de Administrație,
PASHA Sigorta. Potrivit acestuia, în
anul precedent, volumul primelor
de reasigurare a depășit 26 puncte
procentuale.

Pe aceeași temă au susţinut
prezentări şi oficialii unor importante
companii de reasigurare de talie
internaţională, printre care s-au numărat
HANNOVER Re, EVEREST Re, MILLIE Re,
TRUST Re etc.
Workshop-urile tematice,
desfășurate în cea de a doua zi a
evenimentului, au fost dedicate
asigurărilor auto şi risk-managementului,
fapt care a constituit o platformă
eficientă de discuţii interactive şi un
schimb de experienţă între participanţi.
În cadrul lucrărilor AIIF 2014 a
fost lansat și un nou număr al Revistei
de Specialitate INSURANCE Profile,
INSURANCE Profile Azerbaijan, care
prezintă indicatorii pieței locale de
asigurare pentru anul 2013, dar şi cele
mai importante tendinţe existente în
domeniu.

Olesea ADONEV
Oleg DORONCEANU
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Industria de asigurări trebuie să accepte şi să depăşească provocările pe care le are
de înfruntat, au arătat specialiştii participanţi la cea de a şasea ediţie a Conferinţei
Internaţionale organizate de Insurance Europe. Reunind speakeri de renume şi
profesionişti de nivel internaţional, Conferința reprezintă un eveniment anual cheie
pentru asigurătorii şi autorităţile de profil din întreaga lume.

Conferinţa Internaţională a Insurance Europe

Esenţa reglementării:
echilibru şi consecvenţă
a asigurătorilor români, în timp ce

Cea de a VI-a Conferinţă
Internaţională a Asigurărilor, organizată

publicaţiile XPRIMM au fost reprezentate

de Insurance Europe pe 12 iunie a.c., în

la Conferință de către Adriana PANCIU,

Malta, s-a desfăşurat sub genericul „The

CEO, şi Alexandru CIUNCAN, Managing

challenge of change: global insurance

Partner.

trends”. Cu acest prilej, profesioniştii,
specialiştii şi reprezentanţii autorităţilor
de supraveghere care au participat la
eveniment au analizat tendinţele globale
înregistrate la nivelul asigurărilor, precum
şi impactul schimbărilor continue cu care
acest domeniu se confruntă în momentul
de faţă. Astfel, teme precum rata
scăzută a dobânzilor, reglementările din
asigurări şi necesitatea de a ţine pasul
cu tehnologia au fost punctul central al
discuţiilor în cadrul sesiunilor de lucru şi
al dezbaterilor interactive.

O reglementare
echilibrată: esenţială
pentru protecţia
consumatorilor
Suntem cu toţii conştienţi de faptul
că traversăm o perioadă importantă, în
care încercăm să consolidăm stabilitatea
economică pe un fundal aflat în continuă
schimbare. Într-un astfel de mediu,
prezervarea rolului fundamental al
industriei de asigurări, cel de investitor pe
termen lung, ar trebui să devină un scop

Florentina ALMĂJANU, Director

comun. Iar pentru a obţine acest rezultat,

General, UNSAR, a participat în calitate

este nevoie de o reglementare echilibrată,

de reprezentant al asociaţiei profesionale

clară şi consecventă, a declarat Sergio
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Corectitudinea, claritatea şi
eficienţa trebuie încurajate
la toate nivelurile, pentru a
ajuta companiile de asigurări
să protejeze cu adevărat
consumatorul.
BALBINOT, Preşedintele Insurance
Europe, în deschiderea conferinţei.
Am promovat întotdeauna un
principiu în ceea ce priveşte calitatea
serviciilor: corectitudinea, claritatea
şi eficienţa trebuie încurajate la toate
nivelurile, pentru a ajuta companiile
de asigurări să protejeze cu adevărat
consumatorul, precum şi întregul mediu
economic, a adăugat Sergio BALBINOT.
Preşedintele Insurance Europe a
www.primm.ro
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atras, de asemenea, atenţia că, în cazul
în care nu sunt dezvoltate cu atenţie,
reglementările care vizează domeniul
asigurărilor pot avea consecinţe
neprevăzute şi nefaste. Autorităţile
trebuie să fie foarte atente pentru a evita
consecinţele nedorite: reglementări
construite greşit sau necalibrate se pot
transforma într-un obstacol pentru
performanţa economică a companiilor
financiare şi de asigurări, a precizat acesta.

asigurări nu au motive să nu fie pregătite,
conform lui Michel BARNIER, Comisar
European pentru Piețe Interne şi Servicii.
Dacă acum un an aveam dubii
legate de Solvency II - şi dacă directiva
urma să existe vreodată -, acum avem, prin
Omnibus II, un acord politic între instituţiile
europene competente şi ştim sigur că
Directiva Solvency II se va aplica începând
cu 1 ianuarie 2016. În acest context, nu
există nici un motiv pentru care companiile
de asigurări să nu fie pregătite pentru a
implementa această directivă, a declarat

Directiva Solvency II se
va aplica începând cu 1
ianuarie 2016. Companiile
nu au motive să nu fie
pregătite.

Asigurătorii trebuie să
accepte noi provocări
Vom vedea schimbări la nivelul
industriei, în ceea ce priveşte modelele
de business şi, în viitor, vom avea o
piaţă de asigurări diferită. Va exista o
standardizare a produselor şi vor apărea
mai multe parteneriate în industrie, sub
influenţa noilor tehnologii şi a utilizării
„datelor mari” - dar, pe de altă parte, vor fi
dezvoltate produse mai complexe pentru
acei clienţi care au nevoie de ele, a declarat
Gabriel BERNARDINO, Preşedintele
EIOPA.

Michel BARNIER.
De asemenea, acesta a mai
subliniat că asigurătorii sunt printre cei
mai importanţi investitori pe termen
lung, ceea ce este esenţial pentru
crearea de locuri de muncă în Europa.
Ca supraveghetori, avem datoria de a
facilita acest rol, respectând principiile
prudenţiale.

Schimbarea, oricât de
dificilă, poate fi un lucru
bun
Schimbarea poate fi un lucru
bun pentru industria asigurărilor,
indiferent de cât de multe provocări ar
aduce, a subliniat Peter BRAUMULLER,
Preşedintele IAIS - Asociaţia
Internaţională a Supraveghetorilor în
Asigurări, arătând că mediul global, aflat

într-o rapidă transformare, impune deja
modificări la nivelul modului în care
autorităţile financiare trebuie să dezvolte
noi reglementări.
Astfel, industria de asigurări va
deveni mai globală, mai consolidată şi
mai interconectată, nemaifiind dominată
de două pieţe tradiţionale, a explicat
Peter BRAUMULLER. Conform cifrelor
SWISS Re, în 2007, aproape 75% din piaţa
globală de asigurări era deţinută de două
regiuni: America de Nord şi Europa. Peste
doar 5 ani, în 2012, peisajul s-a schimbat
dramatic: deşi Europa şi America de Nord
au rămas cele mai mari pieţe, acestea
au pierdut, împreună, peste 11,5 puncte
procentuale din cota de piaţă deţinută
anterior.
Astfel, companiile de asigurări mari
s-au îndreptat spre pieţele emergente
pentru a dezvolta creşterea. Pe măsură ce
sectorul de asigurări devine din ce în ce mai
globalizat, autorităţile de supraveghere
trebuie să ţină pasul cu această tendinţă,
personalizând măsurile de supraveghere
pentru a face faţă acestor firme mari.
Atunci când au în vizor astfel de companii
de asigurare foarte mari şi astfel de pieţe
de asigurări puternic interconectate, nu
este suficient ca autorităţile să dezvolte
reglementări punctuale la nivel de ţară, a
adăugat Peter BRAUMULLER.
Adina TUDOR
Alexandru CIUNCAN

Trebuie să acceptăm provocările
pe care industria le are de înfruntat şi să
le depăşim - de exemplu, conflictele de
interese, o situaţie întâlnită în industrie.
Transparenţa este cheia, a adăugat
Gabriel BERNARDINO.

Companiile de asigurări
nu au motive să nu fie
pregătite pentru
Solvency II
Noul regim de reglementare
Solvency II va intra în vigoare începând
cu 1 ianuarie 2016, iar companiile de
www.primm.ro

Gabriel BERNARDINO (stânga sus)
Preşedinte, EIOPA
Peter BRAUMULLER (stânga jos)
Preşedinte IAIS - Asociaţia Internaţională
a Supraveghetorilor în Asigurări
Sergio BALBINOT (dreapta)
Preşedinte Insurance Europe
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A 12-a ediţie a
Conferinţei Russian
Insurance Summit,
organizată cu
sprijinul autorităţii de
supraveghere din Rusia
şi asociaţiei locale a
asigurătorilor, a reunit
reprezentanţi ai pieţei
locale de profil şi
membri ai autorităţilor
de supraveghere.
Cele mai noi tendinţe existente

Piaţa de asigurări
din Rusia în 2014:
Între aşteptările
asigurătorilor şi
reglementările
autorităţilor
YURGENS, care a punctat realizările

pe piaţa de profil din Rusia şi ţările din

industriei de profil în ultimii 20 de ani,

spaţiul CSI, cât şi problemele cu care

dar şi cele mai importante proiecte

se confruntă asigurătorii şi autorităţile

adoptate de către autoritatea de

din această regiune au fost dezbătute în

supraveghere, instituţie care, în acest

cadrul celei de a 12-a ediţii a Conferinţei

an, a împlinit 120 de ani de la înfiinţare.

Russian Insurance Summit, organizată cu

De menţionat este faptul că, în 2013, în

sprijinul autorităţii de supraveghere din

Rusia a fost înfiinţată o nouă autoritate

Rusia şi asociaţiei locale a asigurătorilor.

de reglementare şi supraveghere în

Evenimentul s-a desfăşurat în
perioada 5-6 iunie la Moscova, fiind
susţinut de publicaţiile XPRIMM în
calitate de Partener Media.
Lucrările conferinţei au fost
deschise de către Preşedintele Asociaţiei
Asigurătorilor din Rusia (ARIA), Igor

în anul precedent asigurătorii ruşi au
înregistrat prime brute subscrise în

Naţionale. Totodată, oficialul ARIA

valoare de 20,12 miliarde euro (+11,84%

a prezentat rezultatele înregistrate

faţă de 2012), în timp ce daunele plătite

de asigurători în anul precedent şi
problemele cu care se confruntă piaţa de
profil în acest an. Ponderea asigurărilor

s-au cifrat la 9,36 miliarde euro.
Cele mai importante declaraţii

în PIB a scăzut faţă de nivelul de acum

făcute de către liderii şi reprezentanţii

10 ani, deşi valoarea absolută a primelor

autorităţii de supraveghere din Rusia

este în continuă creştere, a conchis Igor

în cadrul Conferinţei Russian Insurance

YURGENS.

Summit – ediția din 2014:

Industria de asigurări poate fi considerată drept una
dezvoltată, dar care încă urmează să-şi atingă potenţialul
maxim. Autoritatea de supraveghere trebuie să aibă ca scop
exploatarea potenţialului pieţei şi accelerarea dezvoltării
acesteia. Jumătate din problemele industriei sunt asociate
cu poliţele RCA, iar acestea pot fi rezolvate doar într-un
mod complex: prin reglementare, supraveghere şi creşterea
tarifelor.
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Vorbind despre rezultatele pieţei,

domeniul financiar, în cadrul Băncii

Vladimir CISTIUHIN
Vice-preşedinte
Banca Centrală a
Federaţiei Ruse
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Igor YURGENS
Preşedinte
ARIA

Andrey YURIEV
Președinte
Uniunea Națională
a Asigurătorilor de
Răspundere Civilă
(NSSO)
Piaţa de asigurări trebuie dezvoltată în strânsă cooperare
între industrie și Guvern. Totodată, educarea populaţiei privind
asigurările obligatorii este un element foarte important, astfel ca
oamenii să înţeleagă faptul că industria de asigurări este cel mai
ieftin mod de a-şi proteja interesele.

www.primm.ro

Eveniment Internaţional

Nikolay GALUSHIN
Prim-vicepreşedinte
SOGAZ
Deşi sondajele de opinie arată că
90% din asigurători sunt mulțumiţi de
serviciile pe care le oferă, în realitate,
pe piaţă este resimţită o criză gravă
a încrederii clienţilor, astfel încât
majoritatea contractelor de asigurare
încheiate de cetăţeni sunt cele obligatorii
sau pseudo-asigurările. Totodată,
anunţarea ajutorului din partea statului
în caz de dezastre naturale este cel mai
rău lucru care poate fi făcut pentru
dezvoltarea pieţei asigurărilor de
locuinţe. În acelaşi timp, piaţa are nevoie
să fie susținută de un număr de noi
iniţiative legislative (amendamentele
în cazul RCA, proiectul legislativ pentru
legea asigurării obligatorii a locuinţelor,
accesul asigurătorilor de viaţă la pensii şi
anuităţi), dar şi de împiedicarea aplicării
unor măsuri propuse deja.

Igor ZHUK
Director
Departament
Asigurări, Banca
Centrală a Rusiei
Toţi participanţii pieţei sunt
responsabili pentru crearea acestei
situaţii negative. Circa 700 de amenzi au
fost date în una dintre regiunile Rusiei
din cauza lipsei poliţelor RCA. S-a făcut
propunerea ca mai multe companii
împreună cu Uniunea Asigurătorilor Auto
(RAMI) să fie obligate să vândă poliţe de
răspundere civilă auto în toate regiunile
cu probleme, însă aceste schimbări nu au
fost realizate încă şi nu se ştie când vor
intra în vigoare.

La Conferinţa Russian Insurance
Summit 2014 au participat peste
200 de lideri şi reprezentanţi ai
pieţei de asigurare şi reasigurare
din Rusia, dar şi din spaţiul CSI,
asociaţii ale asigurătorilor, experţi
şi analişti din domeniul de
asigurări şi cele conexe.

Korney BIZHDOV
Președinte, Uniunea
Națională a
Asigurătorilor Agricoli
din Rusia
Primele efecte după utilizarea
fondului de compensare a uniunii sunt
despăgubirea a trei ferme și primirea
altor șase cereri. În general, legea cu
privire la asigurările agricole poate
fi apreciată ca fiind funcţională, în
special în regiunile în care primarii
consideră asigurarea agricolă drept o
cerință obligatorie pentru primirea altor
forme de asistență guvernamentală.
Printre principalele probleme pe
piaţa asigurărilor agricole se numără
neplata valorii integrale a subvenţiilor şi
necesitatea de a colabora cu autorităţile
regionale.
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Mihail VOLKOV
CEO
INGOSSTRAKH
Vreau să atrag atenţia asupra
tendințelor negative de pe piață,
inclusiv asupra rezultatelor financiare
negative obţinute de asigurătorii
importanţi străini care îşi desfăşoară
activitatea în Rusia. Este revoltător
faptul că jucătorii strategici
înregistrează pierderi care depășesc în
mod semnificativ investițiile.

Pavel BUNIN
Președinte, Uniunea
Asigurătorilor Auto
(RAMI)

Vreau să atrag atenția asupra
problemelor de expertiză tehnică,
pentru care, până de curând, nu existau
norme uniforme. Acest lucru a creat o
bază pentru litigiile legate de asigurarea
auto, astfel încât, în prezent, 25%
din despăgubiri trec prin instanțele
de judecată. Pentru îmbunătățirea
sistemului de asigurare auto obligatorie,
asiguraţii ar trebui să fie obligaţi să
se adreseze companiei de asigurări
înainte de a merge la tribunal, de
asemenea, despăgubirea directă să fie
necontestabilă, tarifele RCA să crească și
coeficienţii regionali să fie ajustaţi.

Dmitry MARKAROV
Director General
ROSGOSSTRAH
Urmare a discuţiilor avute în
cadrul Conferinţei, s-ar putea deduce
că problema tarifării pe segmentul de
RCA nu deranjează autoritățile. Încă
din 2012 a existat o justificare pentru
majorarea tarifelor, primul factor fiind
chiar creşterea cerinţelor de capitalizare
în conformitate cu noua lege, dar în cele
din urmă a fost respinsă din cauza unor
„reticenţe” din partea asigurătorilor.
Ulterior, Banca Centrală din Rusia, care
în prezent este responsabilă pentru
reglementarea tarifelor, a căzut de
acord că acei coeficienţi trebuie să fie
modificaţi, dar a contestat valoarea
creșterii necesare. În ceea ce privește
introducerea polițelor electronice de
asigurare, asigurătorii sunt pregătiţi, însă
se aşteaptă şi anumite acţiuni din partea
autorităţilor în acest sens.
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Având ca obiectiv principal o mai bună protecţie a consumatorului european şi
urmărind, totodată, întărirea cooperării şi a colaborării între sectoarele supravegheate,
cele trei autorităţi europene de reglementare în domeniul serviciilor financiare, EBA,
ESMA şi EIOPA, au organizat, în acest an, a doua ediţie a celui mai mare eveniment de
profil - „The Joint ESAs Consumer Protection Day".

Opiniile consumatorilor,

tot mai importante
Suntem cu toţii consumatori
de produse financiare şi
practicile ce afectează
drepturile consumatorilor
fac în primul rând rău
companiilor care le
promovează.

Peste 300 de specialişti din toată
Europa, inclusiv 35 de reprezentanţi ai
consumatorilor, dar şi academicieni,
consultanţi financiari, experţi ai Uniunii
Europene şi membri ai autorităţilor de
supraveghere naţionale s-au reunit pe 4
iunie 2014, la Londra, pentru a discuta
despre tendinţele specifice fiecărei pieţe,
dar mai ales despre factorii comuni în

De la stânga la dreapta: Anneli TUOMINEN, Director General of the Financial Supervisory
Authority in Finland (FIN-FSA); Andrea ENRIA, Chairman of the European Banking Authority
(EBA); Gabriel BERNARDINO, Chairman of the European Insurance and Occupational
Pensions Authority (EIOPA); Steven MAIJOOR, Chair of the European Securities and Markets
Authority (ESMA)

domeniul protecţiei consumatorului, cu
prilejul „Joint ESAs Consumer Protection
Day”, cel mai mare eveniment european

Pensions Authority, reunite sub umbrela

europene. Scopul acesteia este de a reuni

dedicat protecţiei consumatorilor.

unui Joint Committee ESA - European

consumatori, instituţii de reglementare

Supervisory Authorities.

şi reprezentanţi ai industriei pentru a

Conferinţa a fost organizată de
către cele trei autorităţi europene de
supraveghere în domeniul serviciilor
financiare – EBA - European Banking

Iniţiativa „The Joint ESAs Consumer
Protection Day”, ajunsă în acest an la

discuta probleme legate de protecţia
consumatorilor în zona serviciilor
financiare. Temele principale dezbătute

Authority, ESMA - European Securities

cea de a doua ediţie, are ca obiectiv

and Markets Authority şi EIOPA -

întărirea cooperării şi a colaborării între

produsului, comportamentul

European Insurance and Occupational

sectoarele supravegheate de autorităţile

consumatorului în domeniul financiar
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şi economic, tehnici de cross-selling şi
inovaţii financiare.
Suntem cu toţii consumatori de
produse financiare şi practicile ce afectează
drepturile consumatorilor fac în primul
rând rău companiilor care le promovează,
a declarat Andrea ENRIA, Chairperson
al EBA şi Şef al Joint Committee
ESA, în deschiderea evenimentului,
referindu-se la faptul că, nu de puţine
ori, consumatorii devin din ce în ce mai
vocali cu privire la neregulile sesizate.

Responsabilitatea privind
produsele nu trebuie să se
afle la reglementator, ci la
companii.

Un subiect important care a marcat
dezbaterile a fost legat de principiile care
vizează responsabilitatea pentru situaţiile
ce aduc atingere drepturilor clienţilor.
Structurarea produselor financiare
este fundamentală pentru minimizarea
dificultăţilor aduse consumatorului,
căci pune responsabilitatea acolo unde
trebuie - asupra board-urilor companiilor,
a afirmat Gabriel BERNARDINO, Chairman
al EIOPA.
Nu sunt de acord cu aprobarea de
către reglementator a tuturor produselor
financiare şi nu cred că se va ajunge acolo,
căci responsabilitatea nu trebuie să fie la
reglementator, ci la companii. Vrem să
vedem fapte, decizii, nu sute de pagini de
legislaţie, a precizat Gabriel BERNARDINO.

indiferent de tipul lor, a subliniat Gabriel
BERNARDINO.
Distribuitorii trebuie să îşi asume
la rândul lor responsabilitatea pentru
produsele vândute, la fel ca în industria
alimentară, a adăugat Steven MAIJOOR.
Conflictul de interese (aplicat
tuturor distributorilor de asigurări) este,
de altfel, un subiect foarte important
pentru EIOPA, care a lansat recent o
consultare legată de acest subiect,
pornind de la faptul că MIFID II introduce
acest concept aplicat asupra asigurărilor
de viaţă cu componentă investiţională,
amendând practic IMD I până la apariţia
IMD II, însă nu dă detalii specifice asupra
acestui concept. Problema apare însă
şi în cazul altor tipuri de asigurări, fiind
determinată şi generată de comisioanele
disproporţionale acordate distribuitorilor
în anumite cazuri. Soluţia pentru această
situaţie nu este numai transparenţa
comisionării, ci corectitudinea în
stabilirea valorilor acesteia încă de la
început.
Toate acestea pornind de la
faptul că un studiu recent al Comisiei
Europene indică faptul că peste 50%
dintre consumatori îşi doresc produse
financiare mai simple, care să le permită
să compare avantajele fiecăruia şi să
decidă în cunoştinţă de cauză. Spre

Orice produs trebuie
dezvoltat cu gândul la
consumatori.

Pe de altă parte, orice produs trebuie
dezvoltat cu gândul la consumatori, a
punctat şi Steven MAIJOOR, Chairperson
al ESMA.

exemplu, în acest moment, doar 30%
din consumatorii europeni analizează
mai multe produse similare înainte de
achiziţie şi foarte puţini înţeleg riscul
asociat unei investiţii.

Sperăm ca principiile de product
oversight & governance se vor regăsi
în IMD II şi că responsabilităţile vor fi
clar determinate între managementul
companiilor şi reţelele de distribuţie,

În cadrul evenimentului, Verena
ROSS, Directorul Executiv al ESMA,
a prezentat iniţiativele autorităţilor
europene de reglementare în ceea
ce priveşte practicile de cross-selling.
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De asemenea, Directorul Executiv al
ESMA a punctat recomandările pe care
autorităţile de reglementare le pot
face firmelor pentru ca acestea să le
permită consumatorilor să înţeleagă
informaţiile detaliate legate de produsele
pe care le cumpără şi, în general, să
îmbunătăţească protecţia consumatorilor
în acele cazuri în care anumite produse
secundare sau „auxiliare” sunt vândute
împreună cu un produs de bază. Printre
soluţiile indicate în acest sens se numără
oferirea unor informaţii simple în ceea

Distribuitorii trebuie să
îşi asume la rândul lor
responsabilitatea pentru
produsele vândute.

ce priveşte preţurile, precum şi setarea
unor opţiuni de bază în mediul online,
care să le permită consumatorilor să
selecteze activ acel produs secundar,
pentru a-l putea achiziţiona în cunoştinţă
de cauză, în loc să existe deja o opţiune
preselectată.
Panelul interactiv de dezbateri
dedicat comportamentelor financiare
a explorat modalităţile prin care o
mai bună înţelegere a atitudinilor
consumatorilor a condus la
îmbunătăţirea proceselor de decizie ale
acestora. Nu în ultimul rând, în cadrul
panelului dedicat inovaţiilor financiare,
specialiştii au analizat modalităţile prin
care companiile pot beneficia de inovaţii,
controlând, în acelaşi timp, acele riscuri
care pot afecta consumatorii şi sistemul
financiar.
Adina TUDOR
Alexandru CIUNCAN
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Dincolo de peisaje extraordinare, o călătorie reuşită înseamnă şi planificare.
Iar aplicaţiile pentru smartphone-uri asigură, într-un mod simplu şi rapid,
accesul la informaţiile de care poate avea nevoie un turist.
Adina TUDOR
Editor

10 aplicatii
pentru calatorii
Booking.com
Cazarea reprezintă unul din
primele lucruri la care te gândeşti de
îndată ce ţi-ai ales destinaţia de vacanţă
– un loc uşor accesibil, convenabil,
despre care ţi-ai dori să ştii că este exact
ceea ce cauţi. Aplicaţia pentru Android
şi iOS, dezvoltată de cei de la cunoscutul
site Booking.com, îţi oferă posibilitatea
de a face rezervări direct de pe telefon în
peste 500.000 de hoteluri din peste 200
de ţări. Utilizatorii au la dispoziţie criterii
de selecţie precum cel mai bun preţ,
cele mai bune scoruri ale review-urilor
realizate de utilizatori, distanţa faţă de
locaţia curentă sau facilităţile dorite.

Kayak

Alternative: Hostelworld, iCampsites

Alternative: Orbitz Flights, Hotels, Cars

După rezervarea unei camere la
hotel, următorul pas pe lista de vacanţă
este planificarea drumului. Aplicaţia
Kayak, un adevărat „motor de căutare”
pentru turişti, îţi permite să cauţi cele
mai avantajoase zboruri către diverse
destinaţii, precum şi cele mai bune
preţuri la care poţi închiria maşini şi
face rezervări la hotel. Kayak este, de
fapt, extrem de utilă pentru planificarea
întregii călătorii, singurul dezavantaj
al acesteia fiind că nu permite, decât
ocazional, realizarea de rezervări direct.

TripIt
Dacă îţi e greu să ţii pasul cu toate
rezervările, orele de zbor şi celelalte
detalii de călătorie, încearcă TripIt.
Aplicaţia, disponibilă pentru Android
şi iPhone, se conectează la contul
de e-mail pentru a compila automat
toate informaţiile de călătorie, de la
confirmările pentru camera de hotel până
la rezervările de restaurant. Pe scurt, TripIt
este un organizator eficient care îţi poate
aduna toate detaliile călătoriei într-un
singur loc.

Packing Pro
Să împachetezi toate lucrurile de care ai nevoie în bagaje cât mai mici şi să nu uiţi nimic acasă poate
fi o provocare, mai ales dacă trebuie să împachetezi pentru mai multe persoane. Dacă introduci destinaţia
şi durata călătoriei, Packing Pro îşi face o listă de lucruri de care ai putea avea nevoie, împărţită pe categorii
(documente esenţiale, haine, gadget-uri), cu liste adiţionale pentru ceilalţi membri ai familiei. Evident, îţi poţi
personaliza lista în funcţie de toate necesităţile tale. Şi, la nevoie, poţi seta câteva alerte cu ce trebuie să nu
uiţi înainte de plecare.
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Travel Journal
Talking Translator Pro

Gogobot
Ai plecat în grabă în vacanţă şi
n-ai apucat să îţi faci planuri sau să
cercetezi mai mult destinaţia? Ţi-ar
prinde bine un ghid de călătorie digital,
precum Gogobot Travel Guide. Bazânduse pe recomandările utilizatorilor,
aplicaţia oferă sugestii privind activităţi,
restaurante şi localuri sau chiar hoteluri.
Utilizatorii primesc recomandări
în funcţie de locaţia unde se află şi
preferinţele selectate.

Destinaţii exotice, limbi străine
complet necunoscute... câteodată limba
engleză nu îţi este de niciun ajutor când
vrei să comunici cu localnicii. Ca să nu
te „pierzi în traduceri” sau să gesticulezi
neajutorat încercând să cumperi o cafea
şi primind o supă, poţi apela la o aplicaţie
de traducere, precum Talking Translator
Pro pentru Android. O alternativă este
şi Word Lens Translator (Android şi iOS),
aplicaţie care traduce semne, afişe,
meniuri şi alte texte scrise folosind
camera telefonului.

JetLag Genie

Alternative: Tripomatic, TripAdvisor
Offline City Guides

Touchnote

XE Currency
Ai nevoie de un convertor rapid
de monedă din dolari în leva sau din
rupii în lire? XE Currency promite să
fie un ajutor de nădejde în calcularea
preţurilor şi actualizarea constantă a
ratelor de schimb. Mai mult, aplicaţia
stochează ultimele rate înregistrate
şi poate funcţiona şi offline, în lipsa
accesului la Internet. Utilizatorii pot
monitoriza până la 10 rate de schimb
în acelaşi timp şi pot seta frecvenţa
update-urilor.

Vrei să arăţi mătuşilor, unchilor şi
verişorilor pe unde ai călătorit şi ce locuri
ai văzut în vacanţă, dar nu îţi doreşti să iei
cu tine albumul de fotografii şi cele o mie
de suveniruri? Încearcă Travel Journal,
un jurnal digital în care poţi aduna poze,
notiţie şi videoclip-uri, ba chiar şi hărţi
cu itinerariile parcurse, înregistrate prin
intermediul GPS-ului.

Cei care se gândesc cu nostalgie
la cărţile poştale cumpărate în grabă
şi trimise din tabără au un motiv de
bucurie: aplicaţia Touchnote, sau, cu alte
cuvinte, un serviciu de creat cărţi poştale
direct de pe telefonul mobil. După ce
îţi creezi cartea poştală, cu textul şi
fotografia selectate de tine, compania
din spatele aplicaţiei o printează şi o
expediază, contra cost, persoanelor
indicate. Timpul de expediere este de 1
până la 5 zile în SUA, Europa, Australia
şi Marea Britanie, respectiv de până la 3
săptămâni în alte zone.

Fusurile orare pot fi o bătaie
de cap pentru cei care călătoresc pe
distanţe mari, iar adaptarea la orele
locale poate dura, uneori, câteva zile
bune. Aplicaţia JetLag Genie nu promite
leacuri miraculoase pentru cei care
suferă efectele decalajului de fus orar, ci
porneşte de la o premisă simplă: dacă
îţi modifici gradual programul de somn
cu suficient timp înainte, poţi face faţă
mai uşor schimbărilor. Utilizatorii pot
introduce data plecării, destinaţia şi
programul de somn obişnuit, iar JetLag
Genie va stabili un orar personalizat, cu
notificări şi recomandări zilnice.
Alternative: Perfect World Clock – un
simplu ceas care calculează ora locală în
sute de oraşe de peste glob.

Rubrică susţinută de

Alternative: Currency Converter
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Cariere
Cornel COCACONSTANTINESCU
Membru Neexecutiv
Consiliul ASF

Plenul reunit al Parlamentului României l-a
votat, la jumătatea lunii iunie, pe Cornel COCACONSTANTINESCU pentru funcţia de Membru
Neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere
Financiară.
Cornel COCA-CONSTANTINESCU a mai făcut
parte din Consiliul ASF după înfiinţarea acestei
instituții, în iunie 2013 şi, anterior, a fost Membru al
Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
De asemenea, a ocupat funcţiile de Director
General al MKB ROMEXTERRA Leasing, Preşedinte al
Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România (ASLR),
Administrator al brokerului de asigurări al grupului
ROMEXTERRA din 2008, precum şi Membru în CA al
MKB ROMEXTERRA Bank.

Ovidiu VĂDEAN
Preşedinte
Biroul Asigurătorilor
Auto din România
(B.A.A.R.)

Ovidiu VĂDEAN, Directorul Diviziei de
Combatere a Fraudelor, ASIROM VIG, a fost ales în
funcţia de Preşedinte al Biroului Asigurătorilor Auto
din România. Acesta beneficiază de o foarte bună
cunoaştere a modului de funcţionare al instituţiei,
ca urmare a experienţei de 8 ani dobândite în cadrul
B.A.A.R., ca reprezentant al ASIROM în Consiliul
Director şi Adunarea Generală.
Absolvent al Facultăţii de Transporturi din
cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti (1994)
şi al unui program de masterat în Produse Financiare
în Asigurări organizat de ASE Bucureşti (2005),
Ovidiu VĂDEAN şi-a început activitatea în domeniul
asigurărilor în anul 1995, în cadrul ASIROM. Între
1998 şi 2005, a deţinut poziţia de Şef Serviciu Daune
şi Relaţii cu Publicul şi, ulterior, a condus Divizia
Operaţiuni privind Daune - Asigurări Generale
(2005 – 2012).

Cariere
Emilia BUNEA
Chief Executive
Officer
METROPOLITAN Life

Emilia BUNEA a fost numită în funcţia de Chief Executive Officer
al companiei de asigurări de viaţă METROPOLITAN Life. Sunt onorată
să preiau această provocare de a continua creşterea şi dezvoltarea
METROPOLITAN Life prin consolidarea poziţiei sale de lider în piaţa locală şi
orientarea către nevoile clienţilor, a declarat Emilia BUNEA.
Anterior acestei numiri, Emilia BUNEA a deţinut funcţia de Chief
Financial Officer la ING Group, segmentul ING Asigurări Europa, în sediul
central din Amsterdam. Cariera sa la ING a început în anul 2007, în poziţia
de CFO pentru operaţiunile de asigurări de viaţă şi pensii private, ulterior
fiind desemnată Chief Executive Officer al ING Pensii.
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Cariere
Theodor
ALEXANDRESCU
CEO
MetLife Golf

Theodor ALEXANDRESCU va ocupa funcţia de CEO al MetLife Golf, cu
sediul în Dubai. Cariera sa la METROPOLITAN Life a început în anul 1999,
când s-a alăturat echipei în funcţia de Sales Manager, continuând cu poziţii
în diferite arii, ca Chief Marketing Officer şi Deputy Chief Executive Officer.

Simona DEAK
Manager de
Operaţiuni
GrECo JLT România

Începând cu luna iunie 2014, Simona DEAK s-a alăturat echipei
GrECo JLT România în poziţia de Manager de Operaţiuni.

Mugurel Cosmin
MĂLUREANU
Director de Vânzări
ASIROM VIG Sucursala Vrancea

Mugurel Cosmin MĂLUREANU va prelua conducerea sucursalei
Vrancea a companiei ASIROM VIG, înlocuindu-l în funcţie pe Dumitru
MARICA, care se retrage din activitatea profesională ca urmare a
pensionării.

Dragoş CIOCAN
Director General
ZOOM Broker

Dragoş CIOCAN, cunoscut specialist în reasigurări, ocupă, începând
din luna iunie, poziţia de Director General al ZOOM Insurance Reinsurance
Broker. Chiar dacă suntem la început de drum, ne vom concentra pe o
dezvoltare sănătoasă alături de şi în interesul partenerilor noştri, atât la nivel
naţional, cât şi la nivel internaţional. Abordarea noastră, calitativă, creativă şi
dinamică, axată pe client, va avea cu siguranţă un impact pozitiv, a declarat
Dragoş CIOCAN.

Sunt încântat să preiau un nou rol în cariera mea - provocarea şi
oportunitatea de a conduce operaţiunile MetLife din zona Golf. Am încredere
că Emilia BUNEA va continua cu succes planurile strategice de creştere ale
METROPOLITAN Life, în direcţia atingerii obiectivului nostru de a deveni liderul
pieţei de asigurări de viaţă, a declarat Theodor ALEXANDRESCU.

Sunt încrezător că, prin venirea Simonei DEAK, care are o vastă
experienţă în asigurări inclusiv pe poziţii manageriale, vom creşte gradul
de satisfacţie şi încrederea clienţilor noştri în serviciile GrECo. Noi credem că
performanţa se obţine dacă reţii şi cultivi portofoliul, relaţiile existente, iar
pentru a realiza acest lucru am decis că avem nevoie de un coleg nou, cu
experienţă, care să monitorizeze activ portofoliul şi să ofere suport colegilor
brokeri sau clienţilor noştri, a declarat Eduard SIMIONESCU, Director
General, GrECo JLT România.

Mugurel Cosmin MĂLUREANU are o experienţă vastă în domeniul
financiar, ocupând funcţia de Director Coordonator al Gărzii Financiare
Vrancea, Şef Serviciu Coordonare, Programare, Analiză şi Îndrumare pentru
Activitatea de Inspecţie Fiscală a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Vrancea, precum şi funcţii de management în companii private.

Dragoş CIOCAN are o experienţă de 15 ani acumulată în domeniul
asigurărilor şi reasigurărilor, ocupând, de-a lungul carierei, poziţii cheie în
companii cunoscute din piaţă.
www.primm.ro
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GLOBAL ASSURANCE a
organizat primul team building
din acest an
30 mai – 1 iunie 2014

Conferinţă de presă ASF:
Piaţa asigurărilor scade cu 3,43% în primele
3 luni
12 iunie 2014

Timp de trei zile, GLOBAL ASSURANCE Broker
de Asigurare a organizat primul team building din
acest an, la Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud. Cu
acest prilej, conducerea companiei a prezentat noii
membri ai echipei şi a trecut în revistă strategiile
de business pentru acest an. Astfel, dezvoltarea
echipei reprezintă pentru brokerul de asigurare
unul dintre obiectivele majore din viitorul apropiat.

În cadrul unei conferinţe de presă privind rezultatele pieţei
româneşti de asigurări în primul trimestru al anului, Mişu NEGRIŢOIU,
Preşedinte ASF, a declarat: "Piaţa asigurărilor la începutul anului 2014
este relativ stabilă, deşi continuă să existe problemele structurale
din anii anteriori. Remarcăm unele îmbunătăţiri, mai ales ca urmare
a intervenţiei Autorităţii de Supraveghere, în ceea ce priveşte
constituirea rezervelor pentru plata daunelor, care au crescut de la
65% la 73%, în linie cu practica europeană".

Dezvoltarea şi fidelizarea echipei reprezintă,
pentru GLOBAL ASSURANCE, una dintre strategiile
de dezvoltare pe care compania mizează în această
perioadă, a declarat Cornel LOGIGAN, Director
Executiv, GLOBAL ASSURANCE.

Piaţa asigurărilor din România (primele brute subscrise) a atins,
în primul trimestru al anului 2014, un nivel de 2,05 miliarde lei, în
scădere cu 3,43% faţă de intervalul similar al anului trecut. Valoarea
primelor brute subscrise (PBS), în perioada ianuarie-martie 2014,
reprezintă 1,26% din Produsul Intern Brut (PIB) estimat de INS pentru
primul trimestru al acestui an.

AON România a sărbătorit Ziua Mondială a Voluntariatului
12 iunie 2014
AON România a lansat un proiect
de sprijinire al asociaţiei caritabile
MERCI Charity Boutique, alăturânduse, astfel, iniţiativei internaţionale AON
Global Service Day (Ziua Mondială a
Voluntariatului). De asemenea, tot cu acest
prilej, angajaţii companiei au efectuat
activităţi de voluntariat sub coordonarea Administraţiei Domeniului Public din Sectorul 3.
Nucleul uman al oricărei companii este dat de modul în care firma respectivă sprijină societatea şi comunitatea în care angajaţii săi
lucrează şi trăiesc. Astăzi, toţi angajaţii AON îşi pun timpul şi energia la dispoziţia comunităţii, oferindu-le suport celor care au nevoie, a
declarat Greg CASE, Preşedinte și CEO al grupului AON.

60

7-8/2014

www.primm.ro

Evenimente

OTTO Broker a câştigat cea
de-a IV-a ediţie a Skoda
Velo Challenge, la Categoria
Asigurări
14 iunie 2014

GRAWE a iniţiat şi a susţinut două
evenimente muzicale
11 - 14 iunie 2014

OTTO Broker de Asigurare a câştigat două
locuri pe podiumul celei de-a patra ediţii a Skoda
Velo Challenge, la Categoria Asigurări. Compania
a participat la această competiţie cu trei echipe a
câte patru membri, iar două dintre acestea s-au
clasat pe locurile I şi III.

În data de 11 iunie, GRAWE România a invitat iubitorii muzicii
clasice la Concertul Extraordinar „Muzica - Un alt Anotimp”. Concertul
a avut loc la Ateneul Român şi a continuat tradiţia manifestărilor
muzicale pe care GRAWE, începând cu 2002, le oferă anual iubitorilor
muzicilor clasice.

Skoda Velo Challenge a avut loc în pădurea
Băneasa şi a aliniat la start peste 100 de echipe.
Participanţii au fost repartizaţi în una din
categoriile de concurs, în funcţie de industria în
care activează - auto, bănci, telecom, construcţii,
asigurări - şi de tipul de echipă - mixt, feminin,
masculin.

Ziua de 14 iunie a fost rezervată pentru Concursul Naţional de
Violoncel „Alexandru Moroşanu” - ediţia I. Structurat pe două categorii
de vârstă: 10 -14 ani şi 15-19 ani, concursul s-a desfăşurat la Centrul
Naţional de Artă „Tinerimea Română”.
Numitorul comun al celor două evenimente a fost promovarea
actului artistic de excelenţă, domeniu în care compania GRAWE s-a
implicat consecvent în cei aproape 14 ani de existenţă pe piaţa din
România.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat un program dedicat studenţilor cu
rezultate deosebite
17 iunie 2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Academia de Studii Economice
Bucureşti (ASE) au semnat marţi, 17 iunie, la sediul ASE, un protocol pentru
identificarea şi selectarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor cu rezultate
deosebite, în vederea recrutării în cadrul ASF.
Astfel, conform protocolului, reprezentanţii autorităţii şi ai mediului academic
vor identifica şi selecta pentru angajare până la 20 de tineri talentaţi, atât din cadrul
facultăţilor de profil - Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, respectiv Facultatea de
Relaţii Economice Internaţionale -, cât şi din rândul angajaţilor tineri ai ASE.
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CFA România a premiat cele
mai bune lucrări de cercetare şi
articole economice
17 iunie 2014

UNSICAR şi JAR au derulat un program de
educaţie financiară
Iunie 2014

Ediţia a III-a a Premiilor CFA România,
asociaţia profesională a analiştilor financiari, a
fost organizată în parteneriat cu Facultatea de
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în cadrul
Aulei Magna a Academiei de Studii Economice
Bucureşti. Cu această ocazie s-au decernat trei
premii, pentru cele mai bune lucrări elaborate
în domeniul macroeconomic, finanţe şi cea mai
bună contribuţie media din domeniul economic şi
financiar.

Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în
Asigurări din România (UNSICAR) şi Junior Achievement România (JAR)
au prezentat un studiu de caz despre intermedierea în asigurări, pentru
familiarizarea tinerilor cu domeniul brokerajului în asigurări şi meseriile
specifice.
Am remarcat un interes general al elevilor faţă de domeniul asigurărilor.
Întrebările lor au fost interesante, pertinente şi au arătat că informaţia
apărută în mass - media despre asigurări are o mare influenţă asupra lor, a
declarat Rodica FUICU, Director General ASIG MANAGEMENT Broker de
Asigurare.

Criteriile de bază după care s-a făcut
evaluarea se referă la originalitate, creativitate,
impact şi avans în domeniul de cunoaştere
economic.

Programul pilot a fost derulat în 10 licee din Bucureşti în perioada
mai - iunie, în cadrul acestuia participând 330 de liceeni.

Consolidarea echipei, element de importanţă strategică în dezvoltarea INTER Broker
Iunie 2014
Timp de 8 zile, INTER Broker a mizat pe consolidarea echipei, organizând un
team building în cadrul căruia reprezentanţii companiei au discutat atât despre
obiectivele vizate în acest an, cât şi despre procedurile şi oportunităţile companiei
de brokeraj de a-şi dezvolta business-ul.
Totodată, in data de 14 iunie a.c., cu prilejul Conferinţei Naţionale de Vânzări
în cadrul căreia a fost dezbătută tema: „Cum îmi motivez echipa să performeze?”,
asistenţii care s-au alăturat recent companiei şi-au întărit relaţia profesională cu
ceilalţi membri ai echipei.
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Proiectul „Succes în 5 pAŞI” continuă
Iunie 2014

Cu trei evenimente organizate până în prezent, proiectul de
dezvoltare personală a profesioniştilor care activează în vânzări, „Succes
în 5 pAŞI”, continuă cu organizarea conferinţelor şi grupurilor de training
dedicate angajaţilor companiilor. Cu excepţia evenimentelor, care
abordează programele la nivel de principii de bază, trening-urile din
cadrul proiectului sunt particularizate după profilul şi necesităţile fiecărei
organizaţii.
Proiectul pune accentul pe eliminarea convingerilor limitative, stabilirea
unor ţinte clare şi ambiţioase, iniţiativă, acţiune susţinută, monitorizarea
rezultatelor şi aplicarea îmbunătăţirilor. Astfel, principiul fundamental din
spatele conceptului „Succes în 5 pAŞI” este acela că trebuie dezvoltată întâi
atitudinea unei persoane şi după aceea abilităţile, a explicat Daniel SĂVESCU,
Coach şi Trainer Certificat şi Independent, John Maxwell TEAM.

95% din subscrierile CertAsig, generate de brokeri
26 iunie 2014

Compania de asigurări CertAsig a organizat un eveniment dedicat
partenerilor săi din piaţa de intermediere, companiile de brokeraj
reprezentând o parte foarte importantă a strategiei asigurătorului, căci, la
sfârşitul lunii mai, afacerile CertAsig erau generate, în proporţie de 95%, de
brokerii de asigurare.
"Anul trecut am realizat aproximativ 90% din primele brute subscrise
cu ajutorul brokerilor. La sfârşitul lunii mai aveam 95%. Această creştere este
normală, pentru că acesta este targetul nostru", a declarat James GRINDLEY,
CEO, CertAsig, în cadrul evenimentului. Acesta a explicat, de asemenea, ca
obiectivul companiei pentru 2014 în ceea ce priveşte subscrierile este de
13-14 milioane euro, însă accentul va fi pus în continuare pe profitabilitate.
"Suntem profitabili, avem rezerve bune şi acest lucru este foarte important
pentru partenerii şi clienţii noştri", a subliniat CEO-ul CertAsig.
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FESTIVAL

Summer Well

Anul XVI - Numărul 7-8/2014
După ediţia sold-out de anul trecut, Summer Well se
întoarce la începutul lunii august pentru două zile de muzică,
performance-uri şi tehnologii noi, pe Domeniul Ştirbey din
Buftea. Şi în 2014, evenimentul păstrează structura deja
cunoscută, aducând pe scena principală 10 dintre cele mai
importante trupe ale momentului: Placebo, Bastille, The
National, John Newman, Miles Kane, The 1975, Tom Odell,
Chlöe Howl, Reptile Youth şi Prides.
Buftea, Domeniul Stirbey, august 2014

CARTE

TEATRU

Cei care schimbă jocul

Rinocerii

„Cei care
schimbă jocul.
Cum gândesc,
decid și acționează
antreprenorii
români care se bat
cu multinaționale”
este unul dintre primele volume care
tratează aspecte privind mecanismele și
procesele de decizie ale primei generații
de antreprenori români. Sunt traiectoriile
de viață ale câtorva tineri care, la un
anume moment al existenței lor, au ales
să meargă pe propriul drum: fără mentori
care să-i ferească de decizii greșite, fără
MBA-uri, fără cărți de afaceri pe noptieră.
Și niciunul nu a știut exact, când a pornit
construcția propriului joc, cum va arăta
toată povestea peste 10-15-20 de ani.
Mona DÎRȚU, Andreea ROȘCA, Editura
Publica

Cel mai important
proiect teatral derulat în
ultimii ani în România,
„Rinocerii”, de Eugène
IONESCO, în regia lui
Robert WILSON, va avea
premiera în iulie, la
Craiova. Robert WILSON,
personalitate marcantă
în lumea teatrului mondial, montează
pentru prima dată în România un
spectacol, capodopera dramaturgiei
ionesciene „Rinocerii”, la Teatrul Național
„Marin Sorescu”. WILSON este regizorul
pe care Eugène IONESCO l-a apreciat
cândva ca fiind cel mai important regizor
american.
Craiova, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”,
iulie 2014
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EXPOZIŢIE

Călători prin manuscris. Expoziţie în cadrul
programului Brâncoveanu@MNaR
MNAR invită publicul la expoziţia „Călători prin manuscris”,
eveniment înscris în programul „Brâncoveanu@MNaR”, derulat de
muzeu pe parcursul „Anului Brâncoveanu”. Aceasta aduce în prim-plan
Liturghierul lui Constantin Brâncoveanu, redactat şi miniat în urmă cu
peste 300 de ani, despre care se presupune că a aparţinut voievodului martir și care este
considerat unul dintre cele mai valoroase manuscrise păstrate în România.
Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al României, mai 2014 - august 2014
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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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