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Editorial

Faptul că în România este nevoie de investiții semnificative 
în creșterea gradului de educare în materie de servicii financiare, 
inclusiv asigurări, nu este o noutate pentru nimeni. Partea bună 
este însă că au trecut deja câțiva ani de când inițiativele în 
această direcție au prins contur și ele continuă.

Cu toate tăierile de bugete, cu toate schimbările de 
priorități în strategiile companiilor, informarea și educarea 
publicului au rămas o componenta importantă în dezvoltarea 
societăților din piața de asigurări. Așa se face că luna octombrie 
a găzduit cea de-a treia ediție anuală a Campaniei "Luna 
Asigurărilor de Locuințe".

Lipsa de informare este cu atât mai grava când vine vorba 
de protecția locuințelor din Romania cu cât țara noastră este 
expusă unor numeroase riscuri catastrofale și nu numai. Vorbim 
despre 9.273 de locuințe afectate de inundații, 29.925 de furturi 
din case, 5.999 de incendii izbucnite în locuințe și toate acestea 
numai la nivelul anului 2014. În plus, în primele 7 luni ale acestui 
an au avut loc 197 de cutremure, ceea ce înseamnă că, în 
Romania, are loc un cutremur la fiecare 2 zile, medie înregistrată 
și în anul precedent.

Așadar, cele 500.000 de broșuri care ajung în luna 
octombrie în întreaga țară prin promoteri dedicați și prin 
partenerii de distribuție ai campaniei au rolul clar de a crește 
gradul de conștientizare a românilor cu privire la necesitatea de 
a-și proteja locuințele prin asigurare.

Și, pentru că suntem în era comunicării online, rețelele 
de socializare vor fi și de această dată piloni principali în 
diseminarea mesajului campaniei. "Casa fără Griji" este mascota 
acestei ediții și va avea multe de spus despre formele în care 
fiecare poate sa își protejeze locuința.

Va așteptăm pe www.asigurarealocuintelor.ro si pe 
Facebook! 

Pentru cât mai multe 
"Case fără Griji"
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The International 
CAtastrophic Risks
Forum

Impactul modificărilor legislative 
asupra asigurărilor de locuinţe

Forumul Internațional 
al Riscurilor Catastrofale 
- ICAR 2015, ajuns la 
cea de a XII-a ediție, s-a 
desfășurat în ziua de 
1 octombrie la Hotel 
Athene Palace HILTON din 
Bucureşti. Tema principală 
a evenimentului a fost 
efectul schimbărilor 
climatice asupra 
industriei de asigurări şi 
managementul riscurilor 
catastrofale.

Andreea RADU
Editor

ICAR 2015 a reunit specialişti 

importanţi din domeniul re/asigurărilor, 

profesionişti care activează pe segmentul 

modelarii riscurilor catastrofale, 

precum şi reprezentanţi ai autorităţilor 

şi asociaţiilor regionale şi naţionale 

de profil. Întâlnirea a fost organizată 

în colaborare cu Banca Mondială şi 

Ministerul Afacerilor Interne.

Discuţiile privind riscurile 

catastrofale în România sunt esenţiale în 

contextul expunerii ţării noastre la riscuri 

precum cutremurele şi inundaţiile. Printre 

măsurile implementate pentru acoperirea 

riscului de catastrofă pe teritoriul României 

se numără înfiinţarea Pool-ului de 

Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, 

cedarea acestui risc în reasigurare, dar 

există şi soluţii alternative, a punctat 

Cornel COCA-CONSTANTINESCU, Prim-

vicepreședinte, ASF – Autoritatea de 

Supraveghere Financiară. Una dintre 

acestea, transferul riscului prin produse 

alternative - CAT-bonds - reprezintă 

un subiect relativ nou pentru piaţa de 

asigurări locală.

Vorbind despre asigurarea 

obligatorie a locuinţei, Cornel COCA-

CONSTANTINESCU a vorbit despre 

necesitații de a impulsiona dezvoltarea 
acestui segment în cooperare cu 
autorităţile locale sau centrale. Avem un 
nivel scăzut de încredere a oamenilor în 
asigurări. În momentul de faţă, populaţia 
încă percepe această primă de asigurare 
PAD ca pe o taxă plătită. Trebuie să 
comunicăm mult mai mult cu oamenii 
şi să le explicăm avantajele încheierii 
unei asigurări PAD, a precizat Prim-
vicepreședintele ASF.

O altă măsură necesară pentru 
dezvoltarea sistemului asigurărilor 
obligatorii de locuinţe îl reprezintă 
analizarea oportunităţii elaborării unui 
model intern pentru Solvency Capital 
Requirements de către PAID, pentru a 
reflecta caracteristica de prim risc a PAD.

Cornel COCA-
CONSTANTINESCU 
Prim-vicepreşedinte 
ASF
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Cornel COCA–CONSTANTINESCU 
a subliniat că riscul de catastrofă pentru 
asigurările generale este al treilea 
cel mai important risc (după riscul 
de prime şi rezerve şi riscul de piaţă) 
din cadrul sectorului asigurărilor din 
România, citând rezultatele agregate ale 
exerciţiului BSR - Balance Sheet Review. 
Astfel, cerinţa de capital de solvabilitate 
(SCR) pentru riscul de catastrofă este 
de 802 milioane lei (45,1%), comparativ 
cu riscul de prime şi de rezerve, de 1,16 
miliarde lei (65,4%), respectiv riscul de 
piaţă, de 836 milioane lei (29,8%).

În ţara noastră, riscul de catastrofă 
îmbracă două forme: riscul de catastrofă 
naturală (cutremur şi inundaţie) şi riscul 
de catastrofă antropică (risc de incendiu, 
de răspundere civilă auto, maritim, de 
credit şi garanţii, de răspundere civilă şi 
aviatic). Dintre acestea, cel mai important 
risc de catastrofă naturală în România 
este riscul de cutremur, a adăugat Cornel 
COCA-CONSTANTINESCU.

Potenţial semnificativ de 
creştere a asigurărilor de 
locuinţe

La finele primului semestru din 
acest an erau în vigoare 3,3 milioane 
de contracte de asigurări de locuinţe - 
obligatorii şi facultative, România având 
un potenţial semnificativ de creştere pe 
acest segment de asigurări, a declarat 
Marius VORNICEANU, Vicepreşedinte 
Sector Asigurări - Reasigurări, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară.

Din totalul contractelor, 
aproximativ 1,8 milioane sunt facultative 

şi 1,5 milioane sunt obligatorii, în 
condiţiile în care în România există circa 
8,5 milioane de locuinţe. Astfel, mai puţin 
de un sfert dintre locuinţe sunt asigurate 
împotriva unor dezastre naturale (prin 
poliţa obligatorie sau facultativă), ceea 
ce arată potenţialul mare de creştere a 
acestor poliţe.

Marius VORNICEANU a subliniat 
faptul că se remarcă o creştere a 
numărului de contracte obligatorii 
din 2011-2015, în timp ce asigurările 
facultative au avut un trend de scădere. 
Vicepreşedintele ASF a menţionat 
că modificările aduse prin Legea nr. 
243/2013 din 17.07.2013, au repus PAID 
în poziţia de unic furnizor de asigurare 
în caz de catastrofă pentru sumele 
prevăzute în lege, ceea ce a avut ca efect 
o creştere substanţială a numărului de 
contracte PAD. Acesta a mai atras atenţia 
asupra faptului că asigurarea locuinţelor 
cetăţenilor reprezintă un obiectiv de 
interes strategic naţional. Cetăţeanul 
trebuie să conştientizeze că,  pentru 
cazuri de dezastre naturale, asigurarea 
locuinţei reprezintă cea mai bună soluţie, 
a spus oficialul ASF. Asigurarea locuinţei 
reprezintă o problemă de educaţie, ce ţine 
chiar de cultura unui popor - cetăţeanul 
trebuie să fie capabil să înţeleagă cât de 
importantă este protecţia obţinută prin 
asigurarea propriei locuinţe, a adăugat el. 

2015, un pas înainte 
pentru PAID

Noi considerăm că în 2015 am 
făcut un mare pas înainte în dezvoltarea 
sustenabilităţii noastre financiare şi 
nu numai, a declarat Nicoleta RADU-
NEACȘU, Director General, PAID - Pool-
ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor 
Naturale. Ea a amintit că în această vară 
au avut loc modificări legislative în ceea 
ce priveşte Legea nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor, şi a prezentat care 
sunt efectele acestora:

» obligativitatea existenţei poliţei PAD 
la încheierea asigurării facultative de 

locuinţe -> protecţie sporită pentru 
asigurat; creşterea gradului de penetrare 
atât pentru PAD,  cât şi pentru poliţele 
facultative;

» obligativitatea implicării active a 
primăriilor în furnizarea informaţiilor 
privind evidenta imobilelor cu destinaţia 
de locuinţă şi transmiterea de notificări 
către populaţie -> îmbunătăţirea 
evidenței fondului locativ; atenţionarea 
populaţiei cu privire la obligativitatea 
încheierii poliţelor PAD; creşterea 
conştientizării populaţiei cu privire 
la posibilitatea apariţiei riscului; 
implicarea autorităţilor locale în protecţia 
populaţiei;

» posibilitatea efectuării inspecţiei 
de risc pe cheltuiala PAID, prin 
intermediul angajaţilor proprii sau 
prin societăţi specializate, cu scopul 
stabilirii stării tehnice a locuinţei ce 
urmează a fi asigurată -> despăgubirile 
plătite asiguraţilor să reflecte cât 
mai fidel pagubele provocate de 
riscurile asigurate, evitându-se astfel 
despăgubirea unor avarii preexistente;

» pentru poliţele noi, intrarea în vigoare 
începând cu cea de a 5-a zi de la data 
emiterii  acesteia -> prevenirea încheierii 
unui număr mare de poliţe PAD după 
emiterea avertizărilor de către instituţiile 
abilitate asupra riscului iminent al 
producerii evenimentelor care fac 
obiectul asigurării PAD.

Totodată, Nicoleta RADU-
NEACȘU consideră că exerciţiul 
Balance Sheet Review de evaluare a 
activelor şi pasivelor societăţilor, iniţiat 
de ASF, este un pas înainte pentru 

Marius 
VORNICEANU 
Vicepreşedinte 
Sector Asigurări-
Reasigurări, ASF

Nicoleta RADU-
NEACȘU, Director 
General, PAID
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industria de asigurări şi a reprezentat 

o evaluare uniformă şi independentă a 

societăţilor din România, având ca efect 

luarea unor măsuri cu scopul întăririi 

protecţiei cetăţenilor, consolidării 

comportamentului pe piaţă şi prevenirii 

unor evoluţii viitoare nefavorabile.

 PAID, în contextul acestui exerciţiu, 

îndeplineşte toate cerinţele de Solvabilitate 

I. Rata de solvabilitate a fost 130%, 

iar fondul minim de siguranţă a fost 

respectat. De asemenea, în ceea ce priveşte 

exerciţiului pe Solvabilitate II, PAID a 

înregistrat un nivel al ratei SCR de 93% şi 

o rată a MCR de 374% la data de 30 iunie 

2014, dar la acea dată PAID era într-un 

moment în care îşi mărea portofoliul foarte 

mult. Ca urmare, imediat după depăşirea 

acestui moment, PAID a recuperat toate 

deficienţele, situaţia capitalului PAID fiind 

una consolidată în prezent, a explicat 

Directorul Pool-ului.

Nicoleta RADU-NEACȘU a 

afirmat că PAID România, împreună 

cu ASF – Autoritatea de Supraveghere 

Financiară şi UNSAR - Uniunea Naţională 

a Societăţilor de Asigurare din România 

analizează o posibilă introducere a unei 

franşize din suma asigurată sau mărirea 

primei de asigurare. Având în vedere 

că prima de asigurare nu a fost stabilită 

pe baza unor calcule actuariale, PAID 

colaborează cu UNSAR şi ASF, în analizarea 

oportunităţii introducerii unei franşize din 

suma asigurată sau a creşterii primei de 

asigurare, pe baza unui studiu de impact 

pe care PAID l-a realizat, a spus ea.

Unul dintre planurile noastre 
cele mai importante în ceea ce privește 
prevenţia şi protecţia împotriva unui 
dezastru natural care ar putea să apară 
în următoarea perioadă este elaborarea 
şi implementarea unui Plan de dezastru 
extins. Acesta reprezintă un obiectiv urgent 
pentru PAID, fiind iniţiat încă din anul 
2013. În septembrie 2015 o primă versiune 
a Planului de dezastru extins a fost 
prezentată în Consiliul de Administraţie al 
PAID, iar în prezent această versiune este 
supusă dezbaterii în cadrul societăţilor 
membre UNSAR, a menţionat Nicoleta 
RADU-NEACȘU.

Efectele modificărilor 
legislative asupra 
asigurărilor obligatorii de 
locuinţe

Eugene GURENKO, Senior 
Insurance Officer, Banca Mondială, 
a salutat modificările legislative din 
România privind asigurările obligatorii 
de locuinţe, estimând că acestea vor 
avea efecte pozitive pe viitor, mai ales 
ca urmare a faptului că PAID România va 

putea vinde asigurări în nume propriu. 
Cei șase ani de istorie pentru legislaţia 
privind asigurările obligatorii de locuinţe 
nu au fost lipsiţi de controverse, a spus 
Eugene GURENKO. Din punctul său de 
vedere, cea mai importantă schimbare 
realizată prin Legea nr. 191 din 2 iulie 
2015 se referă la faptul că PAID are 
posibilitatea să încheie în nume propriu 
contracte de asigurare, ceea ce ar trebui 
să aibă ca efect creşterea gradului de 
penetrare a asigurărilor obligatorii de 
locuinţe.

Încurajez PAID să profite din plin de 
acest nou amendament pentru a oferi un 
acces rapid şi uşor consumatorilor români 
la asigurările obligatorii de locuinţe (PAD). 
De asemenea, încurajăm Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF) să creeze 
spaţiul de reglementare necesar pentru a 
face posibile vânzările directe de către PAID 
cât mai curând şi să se asigure că acestea 
sunt puse în aplicare în mod corespunzător 
şi în timp util, a spus GURENKO.

Faptul că PAID poate vinde asigurări 
direct consumatorilor va avea ca efect 
nu numai eficientizarea distribuţiei, ci şi 
reducerea costurilor, oferind mai multe 
resurse pentru a face faţă sistemului de 
gestionare a daunelor, a explicat oficialul 
Băncii Mondiale. El a spus că vânzările 
online sunt avantajate, fiind un canal 
de distribuţie activ la nivel global, în 
special datorită faptului că sunt vândute 
produse simple, standard, precum 
asigurările obligatorii de locuinţe.

Impactul asupra 
asigurărilor facultative de 
locuinţe

Începând cu 9 iulie, modificările 
aduse Legii nr. 260/2008, au intrat în 
vigoare. Astfel, orice proprietar de 
locuinţă care doreşte să încheie o poliţă 
facultativă trebuie mai întâi să deţină una 
obligatorie. De asemenea, printre noutăţi 
se află şi faptul că PAID va putea emite 
poliţe.

Modificările recente ale Legii 
asigurărilor obligatorii de locuinţă vor 
afecta semnificativ şi poliţele facultative, 

Remi VRIGNAUD 
Preşedinte 
UNSAR

CoverStory
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după cum a subliniat Bogdan TUDOR, 
Membru Directorat, OMNIASIG VIG. 
Acesta a analizat patru modificări 
legislative cu impact asupra asigurărilor 
facultative de locuinţă: 

» Introducerea punctului (9) care face 
referire la obligativitatea încheierii 
unei poliţe facultative, condiţionat 
de existenţa unui PAD pentru acelaşi 
obiectiv. 

În acest caz, sunt influenţate două 
elemente din zona asigurărilor facultative: 
atât asigurările de locuinţe propriu-zisă, 
cât şi asigurărilor SME, când acestea 
funcţionează în imobile cu destinaţia 
constructivă iniţială de locuinţă, a explicat 
Bogdan TUDOR;

» Reformularea articolului IV cu privire 
la introducerea obligativităţii încheierii 
poliţelor PAD pentru poliţele multianuale 
aflate în derulare, la data fiecărei 
aniversări.  

Această schimbare afectează 
direct poliţele multianuale, deoarece 
dacă la aniversarea anuală a poliţei 
multianuale nu există o poliţă PAD validă, 
poliţa multianuală trebuie reziliată. De 
asemenea, cum nu a existat nicio perioadă 
de graţie de la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 191/2015, nu a existat posibilitatea 
informării clienţilor în timp util. Practic 
clienţii au fost notificaţi, dar pentru cei care 
nu au apucat să aibă o poliţă PAD validă 
la momentul aniversării anuale, singura 
posibilitate rămasă este aceea de a rezilia 
poliţele facultative multianuale, a precizat 
oficialul OMNIASIG;

» Modificarea datei de intrare în 
valabilitate a poliţei PAD. 

În funcţie de tipul poliţei, 
PAD intră în vigoare în ziua imediat 
următoare emiterii, în caz de reînnoire, 
sau la 5 zile de la data emiterii, pentru 
o poliţă nouă. Astfel, este influenţat 
modul de sincronizare între poliţele 
facultative şi PAD-urile noi aferente (nu 
reînnoiri), cu care se află în „tandem”, a 
subliniat Bogdan TUDOR, adăugând că 
sincronizarea s-ar putea realiza în două 
feluri: fie prin emiterea poliţei facultative 
la 5 zile după emiterea PAD-ului, ceea ce 
ar produce probleme grave în sistemul de 
vânzări, fie emiterea celor două poliţe 
împreună, dar ambele cu valabilitate 
începând de peste 5 zile, ceea ce ar 
face însă ca, dacă poliţa facultativă se 
reînnoieşte, să lase clientul descoperit 
pentru cele 5 zile şi să piardă eventualul 
bonus de reînnoire. Aceste neajunsuri 
pot fi reglate prin metodologii interne ale 
companiilor de asigurare, a arătat Bogdan 
TUDOR;

» Introducerea efectuării inspecţiilor de 
risc. 

Conform noii legislaţii, a fost 
introdusă necesitatea efectuării 
inspecţiilor de risc în anumite cazuri. 
Cu toate acestea, criteriile şi cazurile în 
care poate deveni necesară nu au fost 
definite clar în legislaţie, a afirmat Bogdan 
TUDOR. La solicitarea PAID, asigurătorul 
are obligaţia de a efectua inspecţia de 
risc. Problema este că deşi „cheltuiala 
ocazionată va fi suportată de către PAID”, 
modalitatea de plată nu este reglementată 
– practic, asigurătorul creditează PAID fără 
nicio regulă, iar salariaţii asigurătorului 
preiau activităţi ale PAID. Mai mult, 
problema devine critică atunci când 
clientul doreşte doar PAD, a explicat 
acesta.

Prima unei asigurări 
facultative de locuinţă, 
mult mai mică decât una 
RCA

Prima medie pentru o asigurare 
facultativă de locuinţă este de 93 lei pe 
an, mult mai ieftină decât o poliţă RCA, a 
subliniat Remi VRIGNAUD, Preşedintele 

Uniunii Naţionale a Societăţilor de 
Asigurare şi Reasigurare din România. 
Chiar dacă primele brute subscrise pe 
segmentul asigurărilor facultative de 
locuinţe au crescut în primele şase luni din 
acest an faţă de perioada similară a anului 
trecut, vorbim de o majorare de doar 
2,2%, a spus Remi VRIGNAUD, adăugând 
că gradul de penetrare a asigurărilor 
facultative de locuinţe se menţine redus, 
de doar 20%.

El a arătat că există discrepanţe 
mari de penetrare a asigurărilor 
facultative de locuinţe: 10,1% în mediul 
rural vs. 28,2% în mediul urban. De 
asemenea, gradul de penetrare este mai 
ridicat în București-Ilfov (36%), precum 
şi în judeţele cu un nivel mai ridicat de 
dezvoltare economic. Gradul de penetrare 
nu este corelat cu nivelul de risc din diferite 
regiuni. În judeţele din Transilvania, gradul 
de penetrare al asigurărilor facultative este 
mult mai ridicat decât cel al poliţelor PAD, 
a mai menţionat Remi VRIGNAUD.

Desfăşurăm un efort comun cu 
toate instituţiile şi piaţa de asigurări - 
companiile de asigurări şi brokerii - să 
dezvoltăm acest grad de cuprindere în 
asigurare. Oamenii asigură maşinile mai 
bine decât proprietatea sau viaţa, un lucru 
care trebuie schimbat urgent, a precizat 
Preşedintele UNSAR.

Remi VRIGNAUD şi-a arătat 
îngrijorarea cu privire la schimbarea 
normelor în această vară, care leagă 
vânzările asigurărilor facultative de 
poliţele obligatorii, pe toate riscurile. 
Sunt convins că putem îmbunătăţi 
situaţia actuală, astfel încât să nu blocăm 

Bogdan TUDOR 
Membru Directorat 
OMNIASIG VIG

Guy HUDSON 
Partner 
JLT Re
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asigurările facultative non-catastrofice, a 

subliniat el.

La finele primului semestru din 

acest an erau în vigoare 1,79 milioane de 

poliţe de asigurări facultative de locuinţe, 

faţă de 2,14 milioane în perioada similară 

a anului trecut. Ca valoare, primele brute 

subscrise pe acest segment au crescut 

în S1 2015 la 168,85 milioane lei, de la 

165,18 milioane lei în S1 2014.

Piaţa de reasigurări, mai 
prudentă în privinţa 
catastrofelor

Fenomenele meteorologice 
extreme sunt din ce în ce mai numeroase 
şi foarte costisitoare, iar jucătorii din 
piaţa de reasigurări ar trebui, în ciuda a 
ceea ce impune directiva Solvency II, să 
fie foarte prudenţi în ceea ce priveşte un 
mare dezastru natural care are loc o dată 
la 100 - 150 de ani, a atras atenţia Guy 
HUDSON, Partner, JLT Re.

Acesta a arătat că numărul de 
evenimente catastrofale petrecute din 
1980 şi până în 2014 a înregistrat o 
creştere semnificativă. Guy HUDSON a 
prezentat un top al celor mai costisitoare 
evenimente meteorologice pentru 
asigurători: pe primul loc se află uraganul 
Katrina care a afectat, în 2005, SUA, 
Golful Mexic şi Bahamas şi în urma căruia 
asigurătorii au achitat daune în valoare 
de 79 miliarde USD. Pe locul doi se afla 
uraganul Sandy din anul 2012, în cazul 
căruia asigurătorii au achitat 36 miliarde 
USD,  urmat de uraganul Andrew - 27 
miliarde USD, uraganul Ike - 22 miliarde 

USD şi uraganul Ivan - 16 miliarde USD.

Guy HUDSON a atras atenţia şi 
asupra diferenţelor din ce în ce mai mari 
dintre pierderile asigurate şi pierderile 
totale care se află în creştere constantă.

Top despăgubiri în urma 
cutremurelor

Asigurătorii au achitat cele mai 
mari daune provocate de cutremure în 
urma seismului din Tohoku - Japonia, 
din 11 martie 2011, care a avut 
magnitudinea de 9 grade şi a fost urmat 
de un tsunami. În acest caz, companiile 
de asigurări au achitat 36,8 miliarde USD, 
a declarat Nina KOEHLER, specialist în 
cutremure şi Vicepreşedinte al Swiss Re.

De asemenea, despăgubiri 
importante au fost făcute de către 
asigurători şi în urma cutremurului 
din Northridge, California, în valoare 
totală de 22,4 miliarde USD. Seismul 
s-a petrecut în ianuarie 1994 şi a avut 
magnitudinea de 6,7 grade pe scara 
Richter.

Un alt cutremur costisitor pentru 
asigurători a fost cel din Christchurch, 
Noua Zeelandă, din februarie 2011, 
care a avut o magnitudine de 6,3 grade. 
Companiile de asigurări au achitat până 
în prezent despăgubiri de 16,8 miliarde 
USD, însă daunele totale se ridică la 25 
miliarde USD, a arătat Nina KOEHLER. Ea 
a mai precizat că, în urma evenimentului, 

au fost înregistrate peste 40.000 de cereri 
de despăgubiri. Din acest motiv, Noua 
Zeelandă, care nu dispunea de suficienţi 

constatatori de daună, a apelat la alte 
ţări, precum Australia. Ea a exemplificat 
că au fost zile în care au fost procesate 
şi 13.000 de dosare, cu circa 350 de 
constatatori, ceea ce înseamnă câteva 
minute pentru fiecare caz.

Impactul şi consecinţele 
modificării climei în 
domeniul agricol

Bogdan PÎRVU, Directorul General 
al FATA Asigurări, a atras atenţia asupra 
faptului că modificările climatice produc 
efecte şi în România, iar acest lucru 
ar trebui să conducă la o schimbare a 
produselor de asigurări agricole.

El a explicat că, spre exemplu, 
grindina se manifestă cu o frecvenţă şi 

Nina KOEHLER 
Expert Earthquake 
Swiss Re

Bogdan PÎRVU 
Director General 
FATA Asigurări
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o severitate mult accentuate în ultimii 
ani faţă de anii anteriori,  din cauza 
modificărilor climatice. În plus, în urmă 
cu 15-20 de ani erau nişte statistici cu 
zonele afectate de grindină, care, prin 
definiţie, loveau în anumite perioade ale 
anului. Acum şi această manifestare este 
extrem de aleatorie, ceea ce înseamnă 
că modificările climatice, cel puţin în 
România, au produs multe efecte, lucru 
care ar fi trebuit să genereze adaptarea 
şi schimbarea produselor de asigurări 
agricole, a spus Bogdan PÎRVU.

Referitor la nivelul tarifelor 
practicate pe liniile de asigurări agricole, 
Bogdan PÎRVU a precizat că acestea nu 
susţin riscurile preluate în asigurare. Piaţa 
este subdimensionată, doar 25-30% din 
terenul cultivat este şi asigurat, în condiţiile 
în care în urmă cu 10 ani ponderea 
era aproape la fel, de 20-22%, a spus 
Directorul FATA Asigurări. Din punctul 
meu de vedere se simte o necesitate 
acută ca această piaţă să se reformeze, a 
subliniat el.

Şi Marcel ANDRIESSE, Senior 
Underwriter Agriculture, Vice-president - 

Property, Specialty Underwriting, SWISS 

Re, a arătat că piaţa globală de asigurări 

agricole creşte într-un ritm rapid şi 

devine foarte atractivă pentru companii. 

Factorii care determină această evoluţie 

spectaculoasă includ creşterea populaţiei 

globale, consumul de energie din ce în ce 

mai mare, creşterea producţiei recoltelor 

şi investiţiile mari în infrastructură şi 

producţie, precum şi nevoia din ce în ce 

mai mare de acoperire prin asigurare.

Printre participanţi s-au numărat 

şi: Francisc SENZACONI, Şef Serviciu 

Prevenirea Dezastrelor, IGSU - 

Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă; Adelina CARACOSTEA, Comisar-

Sef, UMP-MAI; Mesut YETISKUL, General 

Manager, CREDIT EUROPE Asigurări; 

Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM 

Insurance Broker; Laurent MARESCOT, 

Director RMS, Elveţia; Malgorzata SROKA-

PICOT, Foreign Relations Officer, CCR, 

Franţa; Necati ICER, Technical Manager, 

TARSIM, Turcia; Lucian MARIN, Specialist, 

România.

ICAR 2015 s-a desfăşurat cu 

sprijinul oficial al UNSAR. JLT Re a 

fost Partener Principal al Forumului, 

PAID România a sprijinit evenimentul 

în calitate de Partener Strategic, iar 

VERASIG, în calitate de Partener. Wall-

street, 9AM, Revista BIZ, Q Magazine, 

Stirilepescurt.ro, Stirileimobiliare.ro, 

RFI, precum şi Ziua Veche au susţinut 

evenimentul în calitate de Parteneri 

Media.

Marcel ANDRIESSE 
Senior Underwriter 
Agrigulture 
Swiss Re
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Interviu

În ultima perioadă se vorbește mult despre situația în care se află clienții companiei 
ASTRA Asigurări și, implicit, de misiunea pe care o are de îndeplinit Fondul de Garantare 
a Asiguraților. Dispune instituția de resursele necesare pentru a face față situației? Ce 
au de făcut clienții care au nevoie de despâgubiri pe baza polițelor încheiate la ASTRA? 
Care este actualul stadiu de soluționare a dosarelor? Ne spun într-un interviu…

Carmen RADU, Președinte și 
Nicolae CRIȘAN, Director General al 
Fondului de Garantare al Asiguraților

PRIMM: Care este, în acest moment, 
stadiul de organizare al Fondului 
de Garantare? Aveţi echipa în formă 
finală? Se mai fac angajări?

Carmen RADU: Aş vrea să fac câteva 
precizări, tocmai pentru că, aşa cum aţi 
menţionat, probabil că foarte multă lume 
abia acum a realizat ce înseamnă de 
fapt Fondul de Garantare a Asiguraţilor. 
Conform Legii nr. 213/2015, Fondul de 
Garantare a Asiguraţilor s-a constituit ca 
persoană juridică de drept public, având 
ca scop principal protejarea creditorilor 
de asigurări în cazul insolvenţei unui 
asigurător. În aceste condiţii, Fondul de 
Garantare a Asiguraţilor a primit şi noi 
activităţi pe care trebuie să le facă şi pe 
care până acum nu le avea în atribuţiile 
sale -  mă refer aici în special la activitatea 
de instrumentare şi lichidare a dosarelor 
de daună. 

Acesta este motivul pentru care 
organigrama noastră se va extinde şi 
cu câteva poziţii şi funcţii obligatorii - 
control intern, auditor intern, specialişti 
în achiziţii. De asemenea, trebuie să ne 
extindem echipa de IT şi, bineînţeles, 
probabil una dintre cele mai importante 
părți este cea de evaluator al dosarelor 
de daună; mă refer aici atât la partea de 
constatare, cât şi la instrumentarea şi 
lichidarea dosarelor de daună.

Nicolae CRIȘAN: Până la 1 octombrie 
am angajat un număr de 15 inspectori 
evaluatori. Aceştia activează prin 
intermediul a 12 puncte de constatare 
şi acoperă următoarele judeţe şi zone 
limitrofe acestora: Iaşi, Cluj, Constanţa, 
Timiş, Prahova, Covasna, Dolj, Braşov, 
Vrancea şi, bineînţeles, municipiul 
Bucureşti.

PRIMM: Care este acum, timpul de 
răspuns, din momentul în care un 
client deschide un dosar de daună şi 
până în momentul în care se realizează 
constatarea, având în vedere că sunt 
doar 12 puncte de constatare?

N.C.: Avem aproximativ 3.000 de cereri 
de deschidere de dosare de daună pe 
care le-am prelucrat și le-am înregistrat. 
O situație specială o au și cererile care 
vin pe mail, pentru că şi acestea trebuie 
printate şi trebuie să primească un 
număr de înregistrare ca să capete o 
formă oficială. De regulă, avem 60-70 
de deschideri de dosare pe zi. Trebuie 
avut în vedere și faptul că inspectorii 
care au fost angajaţi nu sunt cu normă 
întreagă, ci doar cu două sau trei ore, 
atât cât le permite Codul Muncii pentru 
a putea activa. Dacă mai au raporturi de 
muncă și cu alte societăţi de asigurări, 
aceştia pot opta fie pentru un contract 

de muncă pe o perioadă determinată cu 
Fondul de Garantare, fie pentru aceste 
ore suplimentare.

Mulți au optat pentru contractul de 
muncă în cadrul Fondului de Garantare 
şi deja au început să le expire perioadele 
de preaviz la foștii angajatori, ceea ce 
înseamnă că în curând vor putea lucra 
8 ore pe zi, iar ritmul de răspuns va fi 
mult mai alert. Opinia mea e că vom 
reuşi să facem faţă cu brio la cererile de 
deschidere de dosar de daună, respectiv 
de constatare.

PRIMM: Care este principala provocare 
a Fondului de Garantare în acest 
moment?

N.C.: Există o presiune din partea 

păgubiţilor care doreau o soluționare 

mult mai rapidă a dosarelor lor. 

Constatarea şi, ulterior, instrumentarea 

dosarului presupun altă activitate puţin 

mai complexă, dedicată specialiştilor 

fondului. În definitiv, pe păgubiţi 

îi interesează finalitatea, încasarea 

desbăgubirilor și vom face tot ce este 

posibil pentru ca aceasta să se realizeze 

în timpul cel mai scurt. Trebuie însă 

parcurse etapele în justiţie, respectiv 

declararea stării de faliment.
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Interviu

Carmen RADU, Președinte FGA Nicolae CRIȘAN, Director General FGA

Din cele 3.000 de solicitări de 

deschidere de dosare de daună au mai 

rămas în lucru aproximativ jumătate. 

Peste 400 au fost deja instrumentate, 

s-au făcut constatările, iar restul de 

dosare sunt deja în lucru în teritoriu. 

Aproximativ 1.000-1.200 de dosare 

urmează să intre în etapa de constatare 

în perioada următoare. 

PRIMM: Cele care au fost procesate în 
acest moment în ce stadiu sunt? 

C.R.: Urmează paşii pe care îi prevede 

norma 16: după ce se face constatarea, 

păgubitul merge la un service pe care 

şi-l alege, se întoarce cu o propunere de 

deviz. Specialiştii evaluatori din cadrul 

Fondului evaluează acel deviz şi dau o 

aprobare pentru intrarea în reparaţie. 

După ce îşi repară maşina, păgubitul are 

cele două opţiuni pe care le prevede 

legea: îşi plăteşte maşina pentru a 

putea să o ridice din service, caz în care 

depune la noi o cerere de plată, plăţile 

neputându-se efectua, conform legii, 

decât după ce avem o decizie definitivă 

de intrare în faliment a asigurătorului, 

sau poate opta, dacă și condiţiile 

contractului de asigurare prevăd această 

clauză, ca plata să se facă direct către 

service-ul unde a fost efectuată şi 

reparaţia.

PRIMM: Este acest întreg proces 
mai complicat decât cel prin 
care un asigurat se adresa 
direct asigurătorului său pentru 
despăgubiri? Faptul că ASTRA este 
în situaţie de faliment complică 
procedura de despăgubire pentru 
clienți? 

C.R.: Etapele sunt aceleaşi, pentru că, 
aşa cum am menţionat, un dosar se 
instrumentează conform condiţiilor 
generale de asigurare. Singura problemă, 
într-adevăr, este faptul că plata nu se 
poate face imediat după ce dosarul a fost 
avizat şi acceptat la plată, dar clientul 
va fi informat pentru că se vor publica 
periodic liste actualizate cu potenţialii 
creditori de asigurare, iar ei vor putea fi 
informaţi dacă dosarul lor a fost acceptat 
la plată. Pot solicita aceleași informații şi 
la noi. Este un drept pe care asigurații îl 
au în această etapă. 

PRIMM: Este managementul relaţiei 
cu aceşti clienţi ai companiei ASTRA 
una dintre provocările Fondului? 
Din contactul pe care l-aţi avut până 
acum cu aceştia, înţeleg clienții care e 
situaţia? 
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N.C.: Acest lucru a fost în atenţia 
noastră permanentă, tocmai pentru a 
nu tensiona relaţia între noi şi păgubiţii 
ASTRA. Cine lucrează în branşa 
asigurătorilor probabil are o viziune mai 
profundă asupra a ceea ce înseamnă 
acest Fond de Garantare a Asiguraţilor, 
care a fost înfiinţat abia în această vară ca 
instituţie independentă. În luna iulie abia 
am reuşit să ne organizăm. După aceea 
a început să curgă termenul celor 30 de 
zile în care trebuia să preluăm evidenţele 
și arhivele de la ASTRA. Mare parte 
din personal a fost implicat în această 
acţiune care nu a fost deloc uşoară: au 
fost peste 60.000 de dosare de daună de 
preluat. 

Întotdeauna în activitatea de până 
acum,  am avut în vedere drepturile şi 
protejarea intereselor păgubiţilor şi a 
asiguraţilor implicaţi. Deci, vom face tot 
ce este posibil pentru a efectua cât mai 
rapid toate plăţile. Şi cu service-urile 
am avut deja câteva discuţii din care a 
rezultat că înțeleg situația. Marile service-
uri sunt dispuse chiar să crediteze 
pentru o anumită perioadă reparaţiile 
pentru aceşti păgubiţi. Desigur, depinde 
și de valoarea despăgubirii sau de 
valoarea reparaţiei, urmând ca aceştia 
să recupereze banii într-o perioadă 
de câteva luni de zile de la Fondul de 
Garantare. Există astfel înţelegere şi 
din partea service-urilor şi vom discuta 
în continuare, astfel încât clienţii lor şi 
păgubiţii noştri să nu aibă de suferit.

Cred că este important ca 
să înţelegem cu toţii că Fondul de 
Garantare a Asiguraţilor nu este un 
asigurător, astfel încât nu preia propriu-
zis o activitate completă pe care a 
desfăşurat-o asigurătorul intrat acum în 
insolvenţă. 

C.R.: Şi vreau să mai fac o menţiune care 
este foarte importantă: service-urile nu 
sunt creditori de asigurare. Aşa cum am 
menţionat, cererea pentru despăgubire 
o face clientul, dar el poate menţiona - şi 
cred că acest aspect îl vom tot repeta 
pentru a fi foarte clar - ca beneficiarul 
sumelor de plată să fie sevice-ul care 

i-a reparat maşina şi care i-a dat-o fără 
ca asiguratul să plătească. Dacă vom 
înţelege cu toţii acest mesaj şi dacă îl 
vom transmite împreună cu mass-media, 
sunt convinsă că situaţiile în care service-
urile refuză pur şi simplu să introducă noi 
cazuri în reparaţii să fie cât mai puţine. 

PRIMM: Una dintre grijile clienților 
este legată de resursele Fondului 
de Garantare și de eventualitatea 
ca acestea să fie insuficiente. Puteţi 
recupera o parte din despăgubirile 
acordate de la companiile de 
reasigurări, din contractele de 
reasigurări?

N.C.: Deocamdată trebuie să facem o 
analiză riguroasă a acestor contracte de 
reasigurări, să vedem în ce măsură ele 
sunt sau nu sunt acoperitoare pentru 
eventualele sume de recuperat. Nu le-
am văzut încă, nu am intrat în posesia 
lor, dar sunt în arhiva predată. Le vom 
viziona şi dacă există sume de recuperat 
puteţi fi siguri că vom întreprinde toate 
demersurile necesare în acest sens.

PRIMM: Ați menționat ca aveți dosare 
și pe alte tipuri de asigurări, nu doar 
auto. Așadar,  există până acum 
solicitări de despăgubiri pe alte tipuri 
de asigurări?

C.R.: Solicitări avem primite direct la 
Fond pentru dosare de răscumpărări, 
acolo unde clienții au denunțat 
contractele de asigurare, dar sunt foarte 
puține, sunt sub 100. În schimb, la o 
primă vizionare, sunt în aceste peste 
57.000 de dosare pe care noi le-am 
preluat și dosare pentru asigurări de 
viață, dosare de accidente de persoane, 
asigurări de casă, property, industriale și 
așa mai departe. Sigur că și acolo, și mă 
refer în special la cele de viață, clientul 
se adresează direct nouă, în cazul în care 
apare un eveniment nou. Procedura 
este aceeași: completează formularul 
care se găsește pe site-ul Fondului de 
Garantare, urmând ca noi să-i solicităm 
moștenitorilor, spre exemplu în cazul 
unui deces, să completeze dosarul, 
apoi se analizează și se acceptă sau se 

respinge la plată. Același procedeu este 
și pentru celelalte tipuri de asigurări, fie 
că vorbim de accidente, persoane și așa 
mai departe, pentru că există totuși, chiar 
dacă este un procent mai mic, și acestea.

Completarea dosarului se poate 
face mult mai rapid în cazul acestor 
asigurări, pentru că aici nu mai vorbim 
despre mașini care trebuie să meargă în 
service-uri să fie reparate. La fel, plata 
se va face abia atunci când legea ne 
permite s-o facem, iar acest lucru este 
valabil pentru toate tipurile de contracte. 

PRIMM: Care este prioritatea Fondului 
în acest moment și care sunt planurile 
dumneavoastră după ce se va depăși 
situația cu ASTRA?

C.R.: Cred că în acest moment este foarte 
important să ne completăm în cel mai 
scurt timp echipa cu profesioniști și 
specialiștii din domeniu. După aceea va 
trebui, în câteva zile, să postăm pe site 
lista potențialilor creditori, iar activitatea 
cea mai importantă după aceea este 
cea de avizare și analizare a dosarelor 
de daună, astfel încât ele să poată fi 
predate comisiei speciale care s-a creat în 
cadrul Fondului, tocmai pentru a putea 
fi stabilit dreptul de plată al păgubiților. 
Astfel, înainte de avea o decizie definitivă 
clienții vor ști care sunt drepturile și 
sumele cuvenite la plată. 

N.C.: Vom vedea ce ne rezervă viitorul. 
Eu sper să nu ne mai confruntăm cu ceva 
de amploarea ASTRA, dar, sigur, vine 
Solvency II și trebuie să avem în vedere 
toate aspectele acestuia. În primul 
rând este vorba despre consolidarea 
instituțională, aceasta însemnând 
alegerea unor specialiști. Suntem 
deschiși, dorim să evoluăm, dorim să 
facem totul astfel încât nimeni să nu aibă 
de suferit, dar trebuie să înțeleagă toată 
lumea că totul trebuie să se desfășoare în 
cadrul prevederilor legii.  

Oana RADU

Interviu
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Opinii

Romeo BOCĂNESCU, CEO, 
DESTINE Broker de Asigurare 
- Reasigurare 

…Despre cele mai 
recente proiecte ale 
companiei

DESTINE Broker de Asigurare și-a 
schimbat denumirea în DESTINE Broker 
de Asigurare - Reasigurare și și-a majorat 
capitalul social de la 25.000 lei la 450.000 
lei prin aport de capital. 

Am început acest anotimp, „vijelios și 
înnorat” pentru o parte din reprezentanții 
pieței de asigurări din România, cu un „rod 
bun” - rezultatul celor opt ani de muncă 
susținută, alături de profesioniști dedicați, 
declară Romeo BOCĂNESCU, Director 
General, DESTINE Broker de Asigurare - 
Reasigurare.

Având în vedere schimbările 
legislative din cursul anului 2015, pentru 
a se asigura că își atinge obiectivele 
stabilite, DESTINE Broker de Asigurare - 
Reasigurare a mizat pe consolidarea și 
dezvoltarea echilibrată a portofoliului de 
clienți, precum și pe creșterea ponderii 
produselor non-auto în totalul primelor 
intermediate.

Realizări și în plan 
internațional

În cadrul Congresului de 
Diplomație Economică a Uniunii 
Internaționale a Camerelor Bilaterale 
de Comerț și Industrie desfășurat în 
data de 30 septembrie 2015 la Palatul 
Parlamentului, DESTINE Holding a 
primit certificarea primului sigiliu Trust 

Mark din România, devenind astfel 
singura companie recomandată pe plan 
internațional de această prestigioasă 
instituție, atât partenerilor de business, 
cât și clienților.

Reprezentanții companiei declară 
că inițiativa DESTINE de a informa 
diaspora română din Regatul Unit al 
Marii Britanii cu privire la necesitatea 
contractării unei asigurări medicale 
private de sănătate, în condițiile în 
care sistemul public nu poate susține 
solicitările reale din acest domeniu, se 
bucură de un real succes.

O parte din românii prezenți la 
evenimentele anterioare desfășurate 
la Londra au decis fie să devină clienții 
noștri achiziționând o poliță de asigurare 
medicală internațională Cigna, fie 
să devină colaboratori DESTINE și 
să multiplice această oportunitate, 
transformând-o într-o afacere de succes, 
punctează Romeo BOCĂNESCU.

Mai mult decât atât, DESTINE este 
singurul broker cu capital 100% românesc 
ce-și extinde activitatea în afara granițelor 
României, cu o performanță profesională 
incredibilă și recunoaștere în piață. 
Ambasada României la Londra, Consulatul 
României din Bristol, Camera de Comerț 
Romano-Britanică, Uniunea Internațională 
a Camerelor Bilaterale de Comerț și 
Industrie și multe alte entități oficiale susțin 
activitatea noastră în calitate de clienți 
și/sau parteneri strategici, completează 
acesta. 

Delegația DESTINE a participat în 
datele de 3 și 4 octombrie la evenimente 
desfășurate la Londra și la Bristol.

DESTINE este singurul 
broker cu capital 100% 
românesc ce-și extinde 
activitatea în afara 
granițelor României, cu o 
performanță profesională 
incredibilă și recunoaștere 
în piață. Ambasada 
României la Londra, 
Consulatul României din 
Bristol și multe alte entități 
oficiale susțin activitatea 
noastră
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Ne-am 
obişnuit în ultima 
vreme cu tot 
felul de topuri 
inclusiv din partea 
Autorităţii de 
Supraveghere 
Financiară. Un 
astfel de top este 
şi cel privind cele 

mai reclamate societăţi de asigurare, un 
top ca să spunem aşa al ruşinii, întocmit 
pe baza petiţiilor primite, dar care, aşa 
cum vom arăta, nu are nici pe departe 
relevanţa şi importanţa care i se acordă. 

Dreptul la petiţie este consacrat 
constituţional şi este reglementat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 
privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 233/2002 şi nu în ultimul rând prin 
Norma nr.24/2014 (fostul Ordin 11/2012) 
privind procedura de soluţionare 

a petiţiilor referitoare la activitatea 
asigurătorilor şi brokerilor de asigurare 
emisă de Autoritatea de Supraveghere 
Finaniciară.

Astfel cum este definită de către 
OG 27/2002, prin petiţie se înţelege 
cererea, reclamaţia, sesizarea sau 
propunerea formulată în scris ori prin 
poştă electronică, pe care un cetăţean 
sau o organizaţie legal constituită o 
poate adresa autorităţilor şi instituţiilor 
publice centrale şi locale, serviciilor 
publice descentralizate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe centrale, 
companiilor şi societăţilor naţionale, 
societăţilor comerciale de interes 
judeţean sau local, precum şi regiilor 
autonome, denumite în continuare 
autorităţi şi instituţii publice.

Prin urmare, petiţia priveşte 
autorităţi şi instituţii publice nu şi 
societăţi sau companii de drept privat.

Odată cu intrarea în vigoarea a 
Normei nr. 24/2014 practic se transferă 

în sarcina unor companii private obligaţii 
care exced cadrului legal existent. 
Plângerile şi orice altfel de probleme 
fie de natură comercială, administrativă 
sau juridică dintre companiile de 
asigurări şi clientii lor se rezolvă în 
baza dreptului comun, imixtiunea unei 
autorităţi publice în astfel de chestiuni 
dând naştere, aşa cum a reieşit şi din 
practică la abuzuri din partea autorităţii 
de supraveghere. Totodată, din punct 
de vedere juridic, nici o societate de 
asigurare nu va putea fi obligată de către 
autoritatea de supraveghere să execute 
obligaţiile dintr-un contract de asigurare, 
aceasta putându-se realiza doar apelând 
la instanţele de judecată sau la alte forme 
alternative de soluţionare a litigiilor 
prevăzute de lege şi între care petiţia nu 
se află .

Vă propun, în contrateză cu topul 
propus de ASF şi în susţinerea celor de 
mai sus, un alt fel de top al societăţilor 
de asigurare. Un top al litigiilor pe 
care acestea le au pe rolul instanţelor 

Topul litigiilor din asigurări aflate 
pe rolul instanțelor!

Avocat Liviu CHIRIC 

SCA Chiric & Chiric

Nr. Societate / An 2010 2011 2012 2013 2014 sep.15

1 OMNIASIG 8,445 13,251 12,046 9,625 13,000 6,324

2 ASTRA 4,182 7,098 11,065 11,783 14,915 8,456

3 ALLIANZ - ȚIRIAC 
ASIGURARI

6,514 7,544 6,538 5,954 5,590 2,899

4 EUROINS 4,348 6,414 7,908 7,816 10,335 3,958

5 CARPATICA 3,804 7,282 7,184 4,887 4,533 2,288

6 ASIROM 4,155 4,471 4,653 4,057 4,020 2,328

7 GROUPAMA 2,540 4,173 4,144 6,609 14,214 5,347

8 UNIQA 2,156 3,207 3,558 4,272 5,241 1,992

9 GENERALI 1,891 3,197 3,518 2,213 454 1,303

10 CITY INSURANCE 16 18 172 1,038 2,328 3,207

  TOTAL: 38,051 56,655 60,786 58,254 74,630 38,102

Nr. Societate / An 2010 2011 2012 2013 2014 sep.15

1 EUROINS 3,317 4,110 4,167 4,770 6,266 2,691

2 ASTRA 1,167 2,614 4,574 4,671 6,695 5,013

3 CARPATICA 2,299 4,720 4,149 1,888 1,077 808

4 CITY INSURANCE 1 3 128 828 1,879 2,804

5 OMNIASIG 546 844 1,211 1,065 1,135 640

6 UNIQA 526 876 682 604 630 392

7 ASIROM 486 405 601 748 669 620

8 GROUPAMA 372 404 403 375 460 265

9 ALLIANZ - ȚIRIAC 
ASIGURARI

223 309 336 364 531 362

10 GENERALI 163 389 532 384 103 219

  TOTAL: 9,100 14,674 16,783 15,697 19,445 13,814

Situație generală, dosare aflate pe rolul 
instanțelor (2010 - septembrie 2015)

Situație generală, dosare aflate pe rolul 
instanțelor în care societățile de asigurare 
figurează ca pârât

Special
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Nr. Societate / An
2010 2011 2012 2013 2014 sep.15

recl % %parat recl % %parat recl % %parat recl % %parat recl % %parat recl % %parat

1 EUROINS 4.11 95.89 10.59 89.41 18.49 81.51 4.92 95.08 4.99 95.01 7.91 92.09

2 ASTRA 47.17 52.83 36.09 63.91 32.63 67.37 33.32 66.68 23.39 76.61 21.54 78.46

3 CARPATICA 5.89 94.11 3.81 96.19 4.11 95.89 11.32 88.68 43.55 56.45 41.79 58.21

4 CITY INSURANCE 75.00 25.00 40.00 60.00 4.48 95.52 5.48 94.52 1.52 98.48 0.53 99.47

5 OMNIASIG 75.10 24.90 83.13 16.87 80.90 19.10 76.02 23.98 83.78 16.22 84.73 15.27

6 UNIQA 59.13 40.87 51.87 48.13 66.97 33.03 77.31 22.69 75.75 24.25 72.70 27.30

7 ASIROM 71.91 28.09 77.91 22.09 74.19 25.81 60.09 39.91 69.52 30.48 52.23 47.77

8 GROUPAMA 63.60 36.40 75.71 24.29 75.58 24.42 77.59 22.41 83.21 16.79 81.91 18.09

9 ALLIANZ - TIRIAC 
ASIGURARI

95.11 4.89 93.12 6.88 92.49 7.51 90.91 9.09 86.32 13.68 83.40 16.60

10 GENERALI 87.68 12.32 81.07 18.93 69.81 30.19 58.22 41.78 63.21 36.79 76.75 23.25

Situație procentuală, dosare aflate pe rolul instanțelor reclamant/pârât

Situație număr dosare aflate pe rolul instanțelor în care societățile de asigurare figurează ca 
pârât raportat la PBS (EURO)

Compania
T1 2014 T1 2013 T1 2012 T1 2011 T1 2010

Nr de dosare calitate parat 
raportat la PBS

Nr de dosare calitate parat 
raportat la PBS

Nr de dosare calitate parat 
raportat la PBS

Nr de dosare calitate parat 
raportat la PBS

Nr de dosare calitate parat 
raportat la PBS

ALLIANZ-TIRIAC 107,684 150,082 156,131 195,178 299,058

ASTRA Asigurari 8,105 15,678 14,930 30,084 68,672

CARPATICA Asig 33,890 15,201 3,567 2,140 11,131

GROUPAMA Asigurari 72,826 107,387 99,355 100,866 127,124

ASIROM VIG 49,417 44,786 65,890 117,259 83,148

EUROINS Romania 4,261 6,809 6,292 2,732 6,111

UNIQA Asigurari 41,159 51,937 33,651 26,815 53,080

GENERALI Romania 241,165 63,828 59,718    

CITY Insurance 11,921 19,493 250,703 3,563,333 2,980,000

de judecată din România. Veţi putea 
observa cu uşurinţă că numărul de litigii 
în care societăile de asiguri figurează ca 
părţi, fie în calitate de reclamante, fie 
în calitate de pârâte, relevă o imagine 
mult mai fidelă a realităţii pe care o 
cunoşteam majoritatea, o realitate care 
nu face cinste unor instituţii financiare 
din domeniul asigurărilor, dar care s-a 
perpetuat, până la punctul culminant în 
cazul ASTRA, sub privirile îngăduitoare 
ale ASF care a stat să cuantifice petiţiile în 
loc să adopte măsurile ce se impuneau.

 GENERALI 2%

 EUROINS  28%

 ASTRA 28%

 CARPATICA 17%

 CITY INSURANCE 6%

 OMNIASIG 6%

 UNIQA 4%

 ASIROM 4%

 GROUPAMA 3%

 ALLIANZ  TIRIAC ASIGURARI 2%

Dosare aflate pe rolul instanțelor în care societățile de 
asigurare figurează ca pârât, procentual din total 

Special
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Fac precizarea că informaţiile 

care au stat la baza întocmirii situaţiilor 

prezentate sunt şi în posesia ASF într-o 

formă actualizată lunar şi mult mai 

detaliată, întrucât conform adreselor 

RP/57339/2012, RP/B-39662/2013 ale 

ASF (fost CSA) şi a vechilor reglementări 

abrogate între timp, societăţile de 

asigurări au fost şi sunt obligate în 

continuare să întocmească şi să transmită 

în format electronic rapoarte lunare 

privind situaţia litigiilor aflate în curs 

de soluţionare pe rolul instanţelor de 

judecată.

De la consituirea Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor şi până în 

prezent, când atribuţiile fostei comisii 

au fost preluate de ASF, nu au fost 

date publicităţii informaţii cu privire la 

datele statistice privind litigiile în care 

societăţile de asigurări sunt implicate.

Cred că ar fi fost util, dacă nu chiar 

imperios necesar ca aceste date să fie 

cunoscute publicului larg, în vederea 

informării acestuia în mod obiectiv, cu 

privire la conduita contractuală pe care 

unele societăţi de asigurare o au faţă de 

asiguraţii lor sau terţii păgubiţi.

Astfel cum se poate vedea din 

cifrele publicate, există o legătură între 

dimensiunea reală a comportamentului 

unor societăţi de asigurare faţă de 

clienţii lor cuantificate în dosare aflate 

pe rolul instanţelor şi numărul de petiţii/

reclamaţii la adresa acestora. Dacă 

după intrarea în vigoare a Ordinului 

11/2012 s-a creat aparenţa unui cadru 

instituţional prin care asiguraţii sau 

persoanele interesate îşi puteau fructifica 

drepturile dar care, aşa cum relevă 

datele, nu a avut efectul scontat, ulterior 

asiguraţii luând decizia de a apela la 

justiţie. Este de domeniul evidenţei 

că atunci când vrei să îţi fructifici un 

drept, te adresezi instanţei, mai ales ca 

acest demers este supus unor condiţii 

procedurale stricte, cum ar fi termenul 

de prescripţie până la care poţi cere 

unei instanţe obligarea unei societăţi 

de asigurare şi nu numai la îndeplinirea 

Nr. Societate / An
2013 2014 sep.15
nr dosare 
parati

nr petitii nr dosare 
parati

nr petitii nr dosare 
parati

nr petitii

1 EUROINS 4,770 4,280 6,266 4,269 2,691 905
2 ASTRA 4,671 3,358 6,695 3,128 5,013 1,096
3 CARPATICA 1,888 666 1,077 637 808 483
4 CITY INSURANCE 828 626 1,879 855 2,804 707
5 OMNIASIG 1,065 1,372 1,135 815 640 378
6 UNIQA 604 991 630 974 392 253
7 ASIROM 748 835 669 738 620 558
8 GROUPAMA 375 335 460 239 265 135
9 ALLIANZ - TIRIAC 

ASIGURARI
364 371 531 454 362 215

10 GENERALI 384 202 103 166 219 118
  TOTAL: 15,697 13,036 19,445 12,275 13,814 4,848

Situație comparativă dosare instanță/petiții (2013-2015)

Grafic dosare aflate pe rolul instanțelor raport reclamant/pârât
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obligaţiilor contractuale şi legale pe care 
şi le-a asumat etc.

Având în vedere că este pentru 
prima oară când se face o astfel de 
analiză statistică a datelor menţionate 
mai sus, ne-am limitat, pentru început 
datorită volumului mare de date, să 
extragem informaţiile doar pentru 
primele 10 companii care practică 
asigurări generale la 31 decembrie 2014. 
Datele furnizate au fost preluate din 
portalul instanţelor pus la dispoziţie 
de Ministerul Justiţiei, acestea fiind 
grupate pe număr total de dosare în 
care societăţile de asigurare figurează ca 
parte, număr dosare în care societăţile 
de asigurare figurează ca pârât. Toate 
acestea le-am raport la cota de piaţă 
deţinută în anul de referinţă pentru a 
putea avea o imagine cât mai obiectivă.

Totodată trebuie precizat că 
simpla calitate de pârât într-un dosar 
nu înseamnă că asistăm la o culpă din 
partea acesteia până la rămânerea 
definitivă a hotărârii pronunţate în cauza 
respectivă. Momentan nu am realizat şi o 
analiză calitativă a soluţiilor definitive a 
dosarelor în care societăţile de asigurare 
figurează ca parte, aceasta făcând 
subiectul unui material viitor.

Cifrele nu sunt absolute, întrucât 
din considerente tehnice au fost omise 
dosarele în care numele părţilor a 
fost scris eronat în sistemul ECRIS al 
instanţelor sau în situaţiile în care din 
considerente pur procedurale acestea 
nu au fost înregistrate în sistem. Dau 
aici exemplul dosarelor penale în care 
asigurătorul nu figurează ca parte în 
prima instanţă – la fond, el fiind introdus 

ulterior în cauză. Ulterior însă, numai în 
măsura în care acesta este nemulţumit 
de soluţia de la fond el va figura ca parte 
în apelul/recursul ce îl va formula.

Pecizăm că nu vom face nici un 
fel de comentariu cu privire la cifrele 
publicate în tabele şi grafice, ele însele 
fiind suficient de grăitoare.

Aşteptăm din partea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară un punct de 
vedere pe această temă, cel puţin la nivel 
de date statistice. 

Special

INSURANCE Profile 
aduce rezultatele complete ale pieței și o premieră: 
topul litigiilor pe care asigurătorii le au pe rolul 
instanțelor de judecată! 

www.insuranceprofile.ro

Acces GRATUIT!

Descarcă acum! 
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Datele statistice arată cum, an de an, zeci de mii de 
locuințe din România sunt afectate de riscuri catastrofale 
precum inundații, alunecări de teren și uneori cutremure. 
Lor li se adaugă incendiile, furturile și alte riscuri la care 
locuințele noastre sunt expuse în fiecare clipă. 

România, 2014:

Dată fiind nevoia de creștere a gradului de conștientizare 
a românilor cu privire la asigurarea locuințelor, a demarat cea 
de-a treia ediție a campaniei naționale de informare Octombrie 
– „Luna asigurărilor de locuințe”. Iată numai câteva dintre 
riscurile pe care trebuie să le luăm în calcul când ne întrebăm 
dacă locuința noastră are nevoie de o asigurare:

Inundații, alunecări de teren, cutremure
În primele 6 luni ale acestui an, inundațiile provocate de 

precipitații abundente au afectat peste 2.000 de locuințe, în 
timp ce,  pe parcursul anului trecut, numărul acestora s-a ridicat 
la 9.273, conform datelor IGSU - Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență.  

De asemenea, datele furnizate de aceeași instituție arată 
că,  în prima jumătate a acestui an, s-a constatat o creștere a 
numărului alunecărilor de teren, astfel încât, până în luna iulie,  
au fost înregistrate 30 de alunecări de teren care au generat 
avarierea a 30 de locuințe, comparativ cu anul trecut, când au 
fost avariate 21 de locuințe.

Mai mult, în primele 7 luni ale acestui an, s-au produs 
197 de cutremure, ceea ce înseamnă că în România are loc 
un cutremur la 2 zile, medie înregistrată și în anul precedent, 
arată datele înregistrate de INFP – Institutul Național de Fizică a 
Pământului.

Furturi din locuințe și incendii
Catastrofele naturale nu sunt singurele riscuri care 

ameninţă locuinţele românilor. În România, datele furnizate 
de Inspectoratul General al Poliției Române indică faptul că,  
în primele 6 luni ale anului 2015, polițiștii au fost sesizați cu 
privire la săvârșirea a 14.616 de furturi din locuințe, în 2014 
înregistrându-se 29.925.

Totodată, serviciile profesioniste pentru situații de urgență 
au intervenit pentru lichidarea a 3.340 de incendii la locuințe 
în primele 6 luni ale anului 2015, numărul reprezentând un 
procent de 35% din totalul incendiilor produse la nivel național. 
În anul precedent, 5.999 de incendii au afectat locuințele 
românilor. 

Principalele cauze generatoare de incendii în locuințe 

Lu
na

 A
sig

urărilor de Locuinţe

OCTOMBRIE

5.999
incendii izbucnite în 

locuințe

29.925
furturi din locuințe

9.273 
locuințe afectate de 

inundații

Luna asigurărilor de locuințe
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sunt reprezentate de instalații electrice defecte sau improvizate, 
mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate, 
coș, burlan de fum defect sau necurățat, fumat, acțiuni 
intenționate, precum și foc deschis.

Octombrie – „Luna asigurărilor de 
locuinţe”

Încă din decembrie 1989, luna octombrie este asociată, la 
nivel mondial, cu lupta împotriva catastrofelor naturale; autnci 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite desemna, oficial, data 
de 13 octombrie drept Ziua Internaţională pentru Reducerea 
Riscului Dezastrelor Naturale. 

Campania naţională de informare „Octombrie - Luna 
Asigurărilor de Locuinţe” este susţinută de  PAID - Pool-ul 
de Asigurare Împotriva Dezastrelor, APPA – Asociaţia pentru 
Promovarea Asigurărilor și Radio România Actualități, care 
difuzează spotul campaniei în luna octombrie. 

Campania vizează creşterea gradului de conştientizare a 
românilor cu privire la pericolele la care le este expusă locuinţa, 
precum şi informarea acestora despre formele de protecţie 
financiară pe care le oferă încheierea unei asigurări obligatorii 
sau facultative. Astfel, în cadrul campaniei, 500.000 de broşuri 
informative dedicate sunt distribuite în toată ţara,  difuzarea 
acestora fiind dublată de o amplă campanie de comunicare în 
mediul online şi pe reţelele de socializare. Totodată,  broșura 
informativă a fost distribuită  împreună cu ediția din data de 9 
octombrie a cotidianului Libertatea.  

„Luna Asigurărilor de Locuinţe” beneficiază de sprijinul 
unor importante companii de asigurare şi de brokeraj care 
activează pe piaţa din România. Astfel, ASIROM VIG, GROUPAMA 
Asigurări, Gothaer Asigurări Reasigurări, OMNIASIG VIG, 
GENERALI România, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, CREDIT Europe 
Asigurări, VERASIG Broker şi OTTO Broker susţin campania în 
calitate de Parteneri.

Mesajele campaniei sunt transmise către publicul larg cu 
sprijinul Partenerilor Media Wall-Street.ro, 9am.ro, Revista BIZ, Q 
Magazine, ZiuaVeche.ro, stirilepescurt.ro şi stirileimobiliare.ro.

De asemenea, distribuţia broşurilor este realizată şi cu 

sprijinul Partenerilor PRESTIGE Broker şi CAMPION Broker.

„Hall of Fame” și „Casa fără griji”
Ca și la edițiile precedente, campania are o componentă 

online bine promovată în special în social media. „Casa fără 

griji” este în acest an mascota care transmite zilnic mesajele 

campaniei cu privire la rolul și utilitatea asigurărilor de locuințe. 

Ea reușește să țină piept cu brio bombănelilor pesimistei „Case 

Morocănoase”, pe care o știți încă de anul trecut. Le puteți 

urmări dialogurile pe pagina de Facebook a campaniei: www.

facebook.com/AsiguraTe. 

Un plus de promovare a campaniei în social media a venit 

chiar de la cei care și-au exprimat dorința de a o susține. Astfel, 

în acest an, oricine a dorit să transmită mai departe mesajul 

campaniei a primit un kit personalizat pentru paginile sale de 

socializare online. Toți au intrat în „Hall of fame” al campaniei!

Nu lipsește nici testul anual, care verifică atât nivelul de 

informare al românilor cu privire la asigurările de locuințe, cât 

și gradul lor de conștientizare a riscurilor la care le este expusă 

locuința. Testul este urmat și de un concurs care se desfășoară 

până la data de 1 noiembrie pe www.asigurarealocuintelor.ro. 

Oana RADU
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Pe 11 septembrie 2015, compania 
germană VOLKSWAGEN se lăuda cu 
propria sustenabilitate, afirmând că “se 
clasează pe primul loc între cei 33 de 
producători globali de vehicule (n.red. 
analizaţi de indicii de sustenabilitate 
Dow Jones) […] Grupul este, de 
asemenea, etalonul industriei în privinţa 
managementului furnizorilor şi a 
raportărilor legate de mediu”. 

Ironie sau nu, o săptămână mai 
târziu, Agenţia pentru Protecţia Mediului 
din S.U.A. (EPA) a anunţat că a depistat 
încălcări ale normelor de mediu pentru 
482.000 de vehicule cu motoare Diesel 
ale producătorului german care circulau 
pe teritoriul său. EPA spunea că VW 
păcălise testele de noxe cu ajutorul unor 
soft-uri speciale care modificau nivelul 
regimului de funcţionare a motorului 
și, implicit, pe cel al emisiilor poluante 
atunci când maşina era testată. Ulterior, 
chiar reprezentanţii constructorului 
german au recunoscut aceste acuzaţii.

Fără a mai insista asupra detaliilor, 
pentru că au fost deja intens dezbătute 
de presă, ajungem şi la efecte: o 
potenţială amendă de circa 18 miliarde 
dolari în SUA, sancţiuni similare în Europa 
sau în alte zone ale lumii unde situaţia 
abia acum este investigată, demisii şi 
capete plecate la nivelul conducerii VW 
şi, nu în ultimul rând, o scădere de 37% 
a valorii acţiunilor până la momentul 
redactării acestui material.

Toate aceste pierderi vor fi, în 
teorie, suportate de acţionari. Apare, 
însă, întrebarea următoare: va compensa 
cineva pierderile suferite de acţionari 
din cauza unor decizii eronate de 
management? De aceea, este necesară 
o analiză mai atentă a răspunderii 
purtate de managementul companiei şi 
a asigurărilor de răspundere profesională 
pe care aceştia le aveau încheiate.

Cum pot interveni 
asigurările D&O

Pe lângă cererile de despăgubire 
primite deja din partea clienților 
sau autorităților din întreaga lume, 

Pe măsură ce detaliile continuă să 
apară în cazul VOLKSWAGEN, este 
posibil ca scăderea vânzărilor să fie 
cea mai mică dintre problemele sale. 
Producătorul ar putea plăti în urma 
acestui caz despăgubiri uriase atât 
clienților și autorităților, dar chiar și 
propriilor acționari. 

Scandalul 
VOLKSWAGEN 
şi asigurările 
D&O

Mihai CRĂCEA
Editor
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și acționarii par acum a se îndrepta 
împotriva VW pentru cele circa 25 
miliarde euro pierdute din valoarea de 
piață, în urma deprecierii acțiunilor.

De regulă, companiile mari încheie 
pentru managementul lor asigurări de 
tip D&O (Directors&Officers). Acest tip de 
poliţă acoperă directorii şi administratorii 
unei companii pentru situaţiile în care 
primesc cereri de despăgubire îndreptate 
împotriva lor, pentru decizii eronate, de 
la terţe părţi (inclusiv societatea pentru 
care lucrează şi acţionarii săi). 

Conform unor surse citate de 
Reuters, producătorii auto germani de 
top cumpără o limită de răspundere de 
circa 500 milioane euro în fiecare an. 
Astfel de asigurări nu acoperă însă şi 
eventualele amenzi şi penalizări.

În cazul VOLKSWAGEN, luând 
în considerare amploarea pierderilor, 
devine evident că cea mai mare parte 
a lor va fi suportată totuşi de acţionari. 
Mai mult decât atât, eventualele costuri 
legate de chemarea în service-uri a 
maşinilor nu vor putea fi decontate la 
asigurători, având în vedere că, aparent, 
oficiali ai producătorului auto cunoşteau 
situaţia şi o acceptau tacit. 

Deşi detalii continuă să apară, 
specialiştii se aşteaptă ca, cel puţin din 
perspectiva asigurărilor, situaţia de la 
VOLKSWAGEN să fie similară cu cea a 
SIEMENS din 2006. Atunci, producătorul 
de sisteme electrice şi electronice a fost 
implicat într-un scandal de corupţie, fiind 
acuzat că mituia oficiali guvernamentali 
din mai multe țări pentru a obţine 
cotracte publice. După finalizarea 
anchetelor, SIEMENS a plătit circa 2,5 
miliarde euro (1,2 miliarde euro pentru 
amenzi şi penalizări şi 1,3 miliarde euro 
alte cheltuieli). În acel caz, compania s-a 
îndreptat împotriva fostei conduceri, 
în baza asigurării D&O cu limită de 
250 milioane euro încheiată pentru 
aceasta. Într-un final, după ce asigurătorii 
au evidenţiat că pierderile au fost o 
consecinţă a unor acţiuni întreprinse 
cu bună ştiinţă, s-a ajuns la o înţelegere 
pentru plata unei compensaţii de 100 

milioane euro. Asigurătorii implicaţi au 
fost ALLIANZ, ZURICH Insurance Group, 
ACE, LIBERTY Mutual Insurance Europe şi 
reasigurătorul SWISS Re.

Un alt caz celebru în care au 
intervenit asigurările D&O a fost cel al 
American Internaţional Group. După 
ce a fost cu „un picior un groapă” după 
criza creditelor sub-prime din 2008-
2009, AIG a încasat 90 milioane dolari 
din asigurarea D&O a fostului său CEO, 
Maurice GREENBERG. Asigurarea lui 
GREENBERG a fost activată în urma 
deciziei unui tribunal din Wilmington, 
conform căreia fostul CEO, împreună cu 
alţi oficiali ai grupului au indus în eroare 
investitorii AIG prin mecanisme contabile 
frauduloase. De data aceasta, suma a fost 
încasată de AIG şi nu de investitorii săi. Pe 
lângă ce a recuperat de la GREENBERG, 
grupul american avea de încasat alte 
110 milioane dolari din asigurările de 
răspundere profesională ale foştilor 
executivi.

Şi în România, asigurările D&O au 
început să devină mult mai vizibile după 
cazul Oltchim Râmnicu Vâlcea - ASTRA 
Asigurări din 2013. Combinatul, aflat în 
insolvență la momentul respectiv, a cerut 
ASTRA Asigurări, în prezent în pragul 
falimentului, plata a 10 milioane euro 
în contul unei asigurări de răspundere 
managerială încheiată de fosta 
conducere a OLTCHIM. O rezoluţie în 
acest caz încă se lasă așteptată.

De altfel, în România, acest tip 
de asigurare este obligatoriu pentru 
orice societate pe acțiuni, conform legii 
societăţilor comerciale. Cu toate acestea, 
în lege nu se precizează care ar fi limita 
minimă de răspundere, nici eventualele 
penalităţi pe care persoanele neasigurate 
ar trebui să le plătească. Așadar, este 
un cadru legal care lasă loc de poliţe 
încheiate cu o limită de doar 5.000 euro 
pentru a îndeplini solicitarea legală.

Ce se va intampla la VW?
Revenind la speţa VOLKSWAGEN, şi 

celelalte branduri ale grupului au început 
să facă publice informaţii despre maşinile 

neconforme. Constructorul ceh SKODA 
a anunțat la rândul său că 1,2 milioane 
dintre vehiculele sale au fost echipate cu 
soft-ul care permite falsificarea testelor 
antipoluare. Anterior, altă companie 
membră a grupului, AUDI, a făcut public 
faptul că respectivul soft este instalat pe 
1,2 milioane dintre automobilele sale, 
iar SEAT a anunţat circa 700.000 de astfel 
de maşini. În total, circa 11 milioane 
de maşini „afectate” din întreaga lume 
poartă sigla VW sau a unei alte mărci a 
grupului. VOLKSWAGEN a anunțat deja 
că va rechema la service 8,5 milioane 
vehicule în UE. 

În România, prejudiciul pe care 
statul l-a estimat în cazul VOLKSWAGEN 
pentru cele 105.303 de maşini 
inventariate ca fiind cu probleme se 
ridică la peste 30 milioane euro și a fost 
o consecință a neplății taxelor de mediu 
conform nivelului real al emisiilor. 

Prin urmare, pierderile totale sunt 
aproape imposibil de estimat în acest 
moment, iar lucrurile sunt departe de 
o rezoluţie finală. Deşi CEO-ul Martin 
WINTERKORN alături de alţi manageri 
din cadrul grupului şi-au dat demisia, 
compania a pus deja deoparte 6,5 
miliarde de euro pentru despăgubiri. 
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Tehnologia ne influențează activitatea zilnică şi de cele mai multe ori ne uşurează 
munca. De exemplu, plățile online ne ajută să facem tranzacții simple şi rapide, fapt ce 
a condus la creşterea pemanentă a vânzărilor online în ultimii ani, inclusiv în domeniul 
asigurărilor. Astfel, acest an a fost marcat de apariția primului cadru legislativ dedicat 
vânzărilor online de asigurări, ceea ce va determina schimbări importante ale practicii 
actuale.

Asigurările în era 
digitală

Deşi în ţara noastră se practică 

de câţiva ani vânzarea online a 

poliţelor de asigurare, această formă 

de vânzare nu a dispus până acum 

de reglementări specifice, ridicând 

multe semne de întrebare legate de 

activitatea site-urilor din domeniu. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(ASF) a constatat în ultimii ani anumite 

probleme şi nevoi specifice vânzărilor 

online de asigurări, ceea ce a condus 

la apariţia primei norme în acest 

domeniu. În această situaţie, piaţa 

asigurărilor se va supune, începând cu 

1 ianuarie 2016, unor noi reglementări 

privind comercializarea electronică a 

contractelor de asigurare.

Vânzările online de asigurări au fost 

estimate în 2014 la 10-12 milioane euro, 

iar în 2015, vânzările online de asigurări, 

respectiv RCA şi travel, ar putea ajunge 

până la cel puţin 15-17 milioane euro, 

considerau la începutul anului specialiştii 

din piaţă, care au subliniat că nu există 

în prezent o centralizare a încasărilor pe 

acest domeniu. 

Este prima reglementare a 

domeniului, mult aşteptată şi cerută 

de către piaţa de brokeraj în ultimii doi 

ani, fiind foarte necesară. Norma intră 

în vigoare de la 1 ianuarie şi sperăm să 

aducă un plus de lumină şi corectitudine 

în domeniul tranzacţiilor online de 

asigurări, a declarat Ştefan PRIGOREANU, 

CEO, MILLENIUM Insurance Broker. El a 
explicat că, în prezent, pentru a emite o 
poliţă de asigurare nu este nevoie de o 
conexiune securizată, poliţa putând fi 
emisă oricând şi de oriunde. Vorbim de 
o poliţă de asigurare care poate să coste 
câteva sute sau câteva mii de lei, dar care, 
mai important, angajează răspunderea 
asigurătorului, spre exemplu, de până 
la 5 milioane euro în cazul poliţei RCA, a 
adăugat Ştefan PRIGOREANU.

Acesta a precizat că societăţile 
de brokeraj şi-au dorit un set de 
reglementări care să oblige toţi 
intermediarii să lucreze într-un mod 
foarte sigur, iar noua normă prevede 
acest lucru. Practic, de la 1 ianuarie 2016 
nu va mai putea emite poliţe online oricine. 
Se va ştii exact cine a emis o poliţă, cine 
răspunde dacă datele nu sunt în totalitate 
corecte. De asemenea, faptul că în această 
normă de reglementare a comerţului 
online scrie că trebuie să prezentăm 
clientului multe alte criterii comparative, 
nu doar preţul, este foarte important 
pentru că până acum nu se făcea, a spus 
şeful MILLENIUM Insurance Broker.

Sporirea încrederii 
consumatorilor

Obligativitatea prezentării setului 
complet de informaţii relevante aferente 
unei oferte de către toţi furnizorii de 
produse de asigurare din online va 
spori nivelul de încredere în acest mediu 
de tranzacţionare, consideră Victor 
ȘRAER, Managing Partner, OTTO Broker 
de Asigurare. Nu mă aştept ca noile 
reglementări privind acest canal de 
distribuţie să genereze efecte imediate în 
comportamentul de consum, a declarat el.
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ȘRAER a adăugat că, în acest 

moment, este dificil de estimat volumul 

vânzărilor online la nivel de piaţă. Există 

cu siguranţă o categorie de clienţi care 

folosesc deja aceste beneficii şi numărul 

acestora vă creşte, dar este prematur să 

estimăm acum cât, cum şi în ce perioadă se 

va extinde dimensiunea acestui segment. 

Opinia mea este că, pentru produsele 

de asigurare facultativă, componenta 

consultativă este foarte importantă şi este 

posibil ca rolul interacţiunii umane să fie, 

în continuare, unul determinant pentru 

mult timp de acum înainte. În acelaşi timp, 

sunt mulţi specialişti internaţionali care 

spun că viitorul industriei de asigurări 

depinde de cum vom şti să folosim Big 

Data. Într-o lume în care încrederea în 

serviciile financiare a ajuns să lipsească 

este foarte important pentru clienţi să 

înţeleagă de ce ne trebuie informaţiile 

despre ei, ce facem cu acestea şi, ceea ce 

este cel mai important, cum îi ajută pe ei 

datele pe care ni le furnizează. Toate aceste 

pocese sunt de durată şi au o evoluţie 

impredicitibilă, mai cu seamă într-un 

domeniu reglementat, a precizat şeful 

OTTO Broker.

Şi Gheorghe GRAD, Managerul 

SRBA Broker de Asigurare, parte din 

grupul ceh RENOMIA, consideră că 

reglementarea vânzărilor online se 

impune de ceva timp şi o astfel de 

iniţiativă legislativă a fost cerută de 

către operatori, care au mare nevoie de 

reguli clare. Totodată, cumpărătorilor li se 

asigură în primul rând o încredere sporită, 

dar şi o standardizare a drepturilor minime 
de care trebuie să se bucure aceştia. Piaţa 
online este acum în schimbare pentru că 
şi raţiunile consumatorilor se schimbă, a 
spus el.

2016, un an de adaptare
Întrebat dacă clienţii vor fi mai 

interesaţi de achiziţia unei poliţe 
online, în condiţiile în care nu mai este 
necesar să se deplaseze la un broker 
sau asigurător şi pot face plata online, 
câștignd timp, Gheorghe GRAD a spus 
că în acest domeniu numărul plăţilor cu 
cardul online este destul de redus. El se 
aşteaptă la o reducere a numărului de 
site-uri active care să vândă online odată 
cu intrarea în vigoare a normei ASF. 
După părerea mea, maxim 20 de site-uri 
contează în această piaţă şi bătălia pentru 
prima pagină este în continuare foarte 
mare, a adăugat acesta.

Victor ȘRAER consideră că 
informaţiile care trebuie furnizate 
consumatorilor de către toate 
platformele online de vânzare a 
produselor de asigurare, potrivit 
cerinţelor noului act normativ, vin să 
suplinească într-o anumită măsură 
rolul consultanței. Practic, în procesul 
de concepere a acestor reglementări, 
s-au luat în considerare experienţele 
negative înregistrate în alte pieţe, unde 
segmentul online genera cele mai multe 
reclamaţii, pentru că se concentra aproape 
în exclusivitate pe preţ, cum a fost, de 
exemplu, cazul Marii Britanii. Probabil că 
2016 va fi mai degrabă un an de adaptare, 
atât pentru furnizorii de produse online, cât 
şi pentru consumatori, a transmis oficialul 
OTTO Broker.

La rândul său, Ştefan PRIGOREANU 
este de părere că norma ASF este bine 
făcută, însă există şi aspecte care trebuie 
revăzute. De exemplu, se prevede în normă 
că asistenţii în brokeraj nu pot deţine 
site-uri de vânzare, în schimb brokerii şi 
asigurătorii, dar şi agenţii de asigurare – 
persoane juridice au această posibilitate. 
Personal, cred că nu e normal, în condiţiile 
în care există asistenţi în brokeraj persoane 
juridice care au prime intermediate mai 
mari decât unii brokeri mici. Mai mult 
decât atât, de anul viitor, mulţi brokeri mici 
vor deveni asistenţi în brokeraj pe lângă 
brokerii mari, după ce ei au lucrat ani de 
zile ca brokeri, unii dintre ei foarte corect şi 
disciplinat. Unii au site-uri de vânzare şi nu 
văd niciun motiv pentru care aceştia nu ar 
putea să deţină şi să opereze în continuare 
un site de vânzări asigurări, aşa cum au 
făcut anterior. Norma are o scăpare din 
acest punct de vedere, sperăm să se facă 
o revenire, a explicat CEO-ul MILLENIUM 
Insurance Broker.

Cât este investiţia într-un 
site? 

Aproximativ 10.000 euro iniţial 
şi, dacă vrei să vinzi, trebuie investit în 
publicitate o sumă de cel puţin 3.000 - 
5.000 euro pe lună, a explicat Gheorghe 
GRAD.

Şi Victor ȘRAER estimează că sunt 
necesari zeci de mii de euro pentru a crea 
un site stabil, performant şi de încredere. 
Mai mari sunt însă costurile ulterioare, de 
menţinere şi de promovare.

Norma privind comercializarea prin 
mijloace electronice a contractelor de 
asigurare a fost publicată în Monitorul 

Probabil că 2016 va fi 
mai degrabă un an de 
adaptare, atât pentru 
furnizorii de produse 
online, cât şi pentru 
consumatori.

Victor ȘRAER, Managing Partner 

OTTO Broker de Asigurare

Piața online este acum în 
schimbare pentru că şi 
rațiunile consumatorilor se 
schimbă.

Gheorghe GRAD, Director General 

SRBA Broker de Asigurare

Sperăm ca noua normă să 
aducă un plus de lumină şi 
corectitudine în domeniul 
tranzacțiilor online de 
asigurări.

Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM 
Insurance Broker
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Oficial al României partea I, nr. 641 
din 24 august 2015, urmând să intre 
în vigoare începând cu 1 ianuarie 
2016. În ceea priveşte entităţile care 
pot derula această activitate, actul 
normativ include asigurătorii şi brokerii 
români autorizaţi de ASF, asigurătorii şi 
brokerii autorizaţi în alte state membre 
ce îşi desfăşoară activitatea în temeiul 
dreptului de stabilire sau a libertăţii 
de a presta servicii, precum şi agenţii 
de asigurare subordonaţi. Brokerii de 
asigurare pot utiliza mijloace electronice 
de comercializare a contractelor de 
asigurare dacă au desfăşurat activitate de 
brokeraj în asigurări cel puţin 12 luni de 
la data autorizării ca brokeri de asigurare.

Retail-ul online
În 2014, retail-ul online autohton 

a depăşit cifra de 1 miliard euro, 
comparativ cu aproximativ 600 milioane 
euro în 2013, conform estimărilor 
jucătorilor din domeniu. GPeC arată că 

cifra face referire exclusiv la produsele 

comercializate online (indiferent de 

natura lor) şi nu la servicii, plata facturilor 

de utilităţi, bilete de avion, bilete la 

spectacole, vacanțe şi călătorii etc.

În prima jumătate a anului 2015, 

românii au cheltuit cei mai mulți bani 

pentru produse din categoriile fashion, 

cărți și materiale didactice și IT&C, 

urmate de home&deco și cosmetice, 

conform unei analize realizate de 2Parale. 

Românii au scos, în medie, din buzunar, 

de la aproximativ 1.000 lei, pentru un 

pachet turistic, până la 630 lei, pentru un 

produs de IT&C, respectiv 220 lei pentru 

categoria de home&deco și 210 lei 

pentru articole pentru copii.

În ceea ce privește numărul de 

cumpărături online generate prin 

intermediul 2Parale, industriile care au 

performat cel mai bine au fost, în ordine, 

cărți și materiale didactice, fashion și 

asigurări.

De asemenea, datele NETOPIA 

mobilPay arată că circa 62% din totalul 

tranzacțiilor online cu cardul procesate 

de companie, în primul semestru din 

2015, au fost realizate de către bărbați, 

majoritatea lor, peste 40%, cu vârsta 

cuprinsă între 25 și 34 ani. Bucureștenii 

sunt, în continuare, cei mai fideli 

utilizatori ai plății online cu cardul, peste 

50% din toate tranzacțiile intermediate 

de companie de la începutul lui 2015 

provenind din Capitală. Următoarele 

orașe în care se plătește considerabil 

online sunt Cluj - Napoca, Timișoara, Iași, 

Constanța și Brașov.

Andreea RADU

FIAR stands as the most important European 
spring event dedicated to the insurance, 

reinsurance and private pensions markets.

FIAR gathers representatives of major 
worldwide insurance and reinsurance 

companies which use this opportunity to meet 
with their high level counterparties.

by

May 15th - 19th, 2016Brasov, Romania
19th

The International Insurance - Reinsurance Forum

www.fiar.ro

SAVE THE DATE!



ASIGURĂRI INTELIGENTE

CREȘTEM ÎMPREUNĂ 
PRIN PROFESIONALISM
ȘI FAIRPLAY!

Pentru a oferi soluții optime de asigurare și produse 
personalizate, e nevoie de mult profesionalism, 
disponibilitate, abordabilitate, proactivitate și operativitate. 
E nevoie de o evoluție continuă și, cel mai important, 
de relații bazate pe încredere. Împreună ne dezvoltăm 
încontinuu și avem astăzi de partea noastră peste 
1 milion de clienți în România.
 
Vă mulțumim pentru 
încrederea acordată!

Premiul UNSICAR pentru Fairplay
în relaţia cu brokerii - 2014
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Asigurările de sanătate sunt, cel puțin la nivel declarativ, o linie strategică spre care se 
concentrează resurse importante ale companiilor de asigurări din România. Cu toate 
acestea, cu o reformă a sistemului sanitar încă așteptată, cu un nivel redus de educație 
al publicului și cu o competiție importantă din partea pieței abonamentelor medicale, 
asigurările de sănătate cresc mai lent decât s-ar fi așteptat mulți actori din piața de 
profil. 

Cum „se simt” asigurările de 
sănătate în România?

Interviu

Dan DOBRE
Director Comercial
SIGNAL Iduna Asigurare Reasigurare

PRIMM: Care ar fi portretul românului 
care cumpără asigurări de sănătate în 
acest moment?

Dan DOBRE: Piaţa de retail este slab 

dezvoltată, astfel încât putem vorbi 

cu greu despre un portret al unui 

cumpărător persoană fizică; iar situația 

este similară și în ceea ce privește 

abonamentele la clinici private. 

Mai degrabă, putem vorbi despre 

asigurări private de sănătate ca produse 

destinate mediului corporate. Din acest 

punct de vedere vorbim despre profiluri 

de companii care au implementate 

strategii de beneficii pentru angajați. 

Persoanele cărora ne adresăm sunt 

în general experți HR, responsabili de 

implementarea beneficiilor și care înțeleg 

avantajele legale, fiscale și de produs ale 

asigurărilor de sănătate.

PRIMM: SIGNAL Iduna are un 
portofoliu format predominant 
din clienți corporate. Este aceasta 
strategia pe care o veți urma și în 
continuare?

D.D.: Decizia dezvoltării distribuției 
corporate a fost luată încă din 2011, iar 
această strategie reprezintă în continuare 
principalul motor de creștere al SIGNAL 
Iduna. Inițial, portofoliul de clienți a fost 
dezvoltat în zona de Vest a României, 
însă mai ales după 2013, putem 
vorbi despre o răspândire geografică 
echilibrată, inclusiv cu clienți din 
București, în special dintre corporațiile cu 
prezență la nivel național. 

Cu siguranță vom investi și în viitor 
în creșterea segmentului corporate 
în asigurările private de sănătate, iar 
know-how-ul pe care l-am acumulat, 
atât din punct de vedere comercial, cât 
și operațional, ne va ajuta să rămânem 
partenerii preferați de dialog pentru 
jucătorii din această piață. 

PRIMM: Cu ce argumente convingeţi 
românii să aleagă asigurări de 
sănătate mai degrabă decât 
abonamente medicale? 

D.D.: Un prim argument, mai ales 
dacă privim din perspectiva corporate, 
este tratamentul fiscal transparent. 

Implementate ca beneficii extra-salariale, 

asigurările private de sănătate au un 

tratament fiscal avantajos și reprezintă 

modalități de eficientizare a costurilor 

pentru companiile interesate să ofere 

angajaților protecție pe sănătate.

Totodată, trebuie punctate și 

plusurile de care beneficiază asigurații, 

iar majoritatea au legătură cu accesul 

facil și transparența în serviciile 

medicale acoperite. Practic, rețelele 

puse la dispoziție de asigurători conțin 

un număr semnificativ de furnizori 

medicali, pentru că nu sunt construite 

în jurul unui singur lanț de clinici și 

spitale. De asemenea, pornind chiar de 

la definiție, pentru persoana care are 

nevoie de servicii medicale, este mai 

ușor de explicat ce înseamnă riscul de 

îmbolnăvire, decât să fie pusă în fața unei 

liste preplătite de servicii medicale. În 

plus, riscurile acoperite printr-o poliţă de 

asigurare sunt, în general, semnificativ 

mai acoperitoare decât cele oferite prin 

abonament, datorită componentelor de 

spitalizare și chirurgie. 
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Interviu

Dan DOBRE

Director Comercial, SIGNAL Iduna Asigurare Reasigurare

PRIMM:  Cum vedeți rolul brokerilor de 
asigurare în această piață? Care este 
abordarea SIGNAL Iduna în relația cu 
brokerii? 

D.D.: Pentru SIGNAL Iduna, relația cu 
brokerii a fost întotdeauna prioritară. 
O mare parte a portofoliului este 
intermediată de partenerii noștri și 
susținerea acestui canal de distribuție 
este o parte importantă în strategia 
noastră. 

Concret, considerăm că brokerii 
joacă un rol foarte important în educarea 
pieței și le oferim tot sprijinul, atât 
operațional, cât și comercial, pentru 
a crește notorietatea asigurărilor de 
sănătate în rândul clienților potențiali. 
Există deja un know-how specific pe care 
SIGNAL Iduna l-a dezvoltat, în special 
pe zona de corporate, și pe care, prin 
workshop-uri, prezentări și training-uri, îl 
punem la dispoziția partenerilor noștri.

Tot pentru a susține acest segment, 
am dezvoltat în vara lui 2015 un nou 
produs de asigurare de sănătate, care 
continuă pe teritoriul României riscurile 
medicale preluate de asigurările de 
călătorie. Este un produs foarte ușor de 
implementat și care poate fi promovat 
împreună cu produsele existente deja pe 
piață.

PRIMM: Cum estimaţi că va încheia 
anul piaţa de asigurări de sănătate şi, 
implicit, SIGNAL Iduna? 

D.D.: Din informațiile noastre, piața 
de asigurări de sănătate va continua 
creșterea din ultimii ani, probabil cu 
un ritm mai lent decât în 2014, dar cu 
siguranță peste evoluțiile altor segmente 
din industria de asigurări. Semnalul este 
unul foarte bun, pentru că deja discutăm 
despre o creştere organică, bazată pe o 
mai bună informare a clienților potențiali 
în legatură cu aceste soluții financiare.  

Pentru SIGNAL Iduna, așa cum 
anticipam încă de anul trecut, când 
practic portofoliul nostru s-a dublat, anul 
2015 a reprezentat o confirmare. Am 
continuat să creștem și estimăm până 
la sfârșitul anului cifre de portofoliu mai 

mari cu 30% față de 2014. Vorbim tot de 

o creștere organică, sustenabilă, care se 

bazează pe evoluția din segmentul de 

întreprinderi mici și mijlocii. 

De asemenea, ne concentrăm 

foarte mult pe latura de reasigurare 

pe care am adăugat-o portofoliului 

nostru. Sunt discuţii deja foarte avansate 

şi estimăm că în cel mai scurt timp 

vom contribui la primele proiecte 

de reasigurare locală pe produse de 

sănătate. Din punctul nostru de vedere, 

putem contribui cu expertiza noastră 

operațională și de gestionare a riscului 

pentru asigurătorii care doresc să se 

implice activ în piața de asigurări de 

sănătate. 

Oana RADU
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Portofoliul de asigurări consolidat

Asigurări generale 81.66%

Total asigurări de tip property 13.27%

Total auto 57.74%

Asigurări de viaţă 18.34%

incendii şi calamităţi naturale 11.23%

accidente şi boală 1.50%

daune la proprietăţi 2.04%

casco 19.09%

rca 38.64%

răspunderi civile 3.36%

garanții 1.89%

alte clase 3.91%

EUR 
971 
mil.

Evoluția asigurătorilor de viață/non-viață 
în termeni cantitativi
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Primul semestru al anului aduce pieței locale cel mai mare volum al 
subscrierilor din ultimii cinci ani. Cu subscrieri de 178 milioane euro pe 
segmentul asigurărilor de viață la care se adaugă 793 milioane euro prime 
brute subscrise din clasele de asigurări generale, piața locală a realizat un 
volum al primelor de 971 milioane euro, cel mai mare din ultimii cinci ani.

Alex. ROŞCA
Redactor Şef

Cel mai mare nivel din ultimii 
cinci ani!

81,4 milioane euro este plusul pe 

care l-au realizat asigurătorii români 

față de prima jumătate a anului trecut. 

Așadar, nu doar că evoluția nominală 

a condus piața la cel mai înalt nivel al 

ultimilor cinci ani,  dar consemnăm în 

perioada analizată cea mai mare creștere 

din ultimii șapte ani, pentru perioadele 

similare din fiecare an.

În timp ce prima jumătate a anului 

2009 aducea o scădere de peste 100 

milioane euro,  iată că încetinirea scăderii 

din ultimii ani a culminat în acest an cu o 

creștere în monedă europeană de peste 

9%.

Coroborate cu mediul 

macroeconomic ce pare favorabil,  cifrele 

primei jumătăți de an par a ne îndemna 

la un oarecare entuziasm. Dar, în acest 

context,  ajungem să ne întrebăm: oare 

e mai bună pentru o piață o stagnare 

sănătoasă sau o creștere în proporție 

covârșitoare datorată RCA? Următorii ani 

ne vor da cu siguranță răspunsul,  însă 

cifrele prezentului ne indică principalul 

„vinovat” pentru creșterea pieței: RCA!
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Nr. Compania PRIME BRUTE SUBSCRISE PRIME CEDATE ÎN REASIGURARE DAUNE PLĂTITE Cota de piaţă 
(%)S1 2015 S1 2014 Evoluţie 

nominală 
în EUR 

Evoluţie 
reală în 

RON 

S1 2015 S1 2014 S1 2015 S1 2014

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON S1 2015 S1 2014
1  ALLIANZ-TIRIAC 118.51 527.05 110.06 491.38 7.67 8.95 - - - - 49.34 219.42 - - 12.20 12.37
2  OMNIASIG VIG* 102.91 457.66 85.88 383.42 19.82 21.24 - - - - 54.62 242.92 91.31 407.65 10.59 9.65
3  ASTRA Asigurari* 99.13 440.88 90.29 403.12 9.79 11.09 - - 24.27 108.34 60.80 270.40 - - 10.20 10.14
4  GROUPAMA Asigurari 86.56 384.98 72.59 324.10 19.24 20.66 3.28 14.61 3.66 16.34 49.67 220.92 53.87 240.52 8.91 8.16
5  EUROINS Romania 81.37 361.88 50.23 224.25 62.00 63.92 - - - - 59.94 266.59 37.33 166.66 8.38 5.64
6  NN Asigurari de Viata* 69.40 308.67 66.30 295.99 4.69 5.93 - - - - - - 2.97 13.25 7.14 7.45
7  ASIROM VIG 69.12 307.41 64.34 287.26 7.43 8.70 25.93 115.31 - - 43.93 195.37 44.91 200.50 7.11 7.23
8  CARPATICA ASIG 57.84 257.26 68.37 305.22 -15.39 -14.39 1.45 6.45 1.35 6.05 41.62 185.12 39.93 178.26 5.95 7.68
9  GENERALI Romania* 52.76 234.64 50.86 227.07 3.73 4.96 - - 11.81 52.75 30.89 137.37 23.83 106.38 5.43 5.71

10  CITY Insurance 47.02 209.13 42.34 189.04 11.06 12.37 31.69 140.96 29.41 131.28 24.12 107.29 18.57 82.91 4.84 4.76
11  UNIQA Asigurari* 36.47 162.22 47.58 212.42 -23.34 -22.43 - - 23.13 103.28 39.49 175.61 58.68 261.97 3.75 5.35

12  METROPOLITAN Life* 25.83 114.87 28.84 128.75 -10.44 -9.38 - - - - - - - - 2.66 3.24

13  BCR Asigurari de Viata VIG* 23.70 105.41 16.43 73.34 44.29 46.00 - - 1.80 8.03 - - 2.06 9.20 2.44 1.85

14  PAID 12.85 57.14 12.74 56.87 0.85 2.04 3.27 14.56 3.28 14.64 0.54 2.42 0.11 0.48 1.32 1.43
15  AIG Europe 10.71 47.65 7.30 32.60 46.73 48.47 5.09 22.63 - - 1.27 5.63 0.69 3.08 1.10 0.82

16  LIG Insurance 10.71 47.64 16.44 73.38 -34.82 -34.05 1.73 7.71 0.12 0.56 0.75 3.34 0.40 1.77 1.10 1.85

17  BRD Asigurari de Viata* 10.05 44.71 8.72 38.93 15.29 16.65 - - 0.09 0.42 - - 0.89 3.98 1.03 0.98

18  GOTHAER Asigurari 8.19 36.41 10.03 44.79 -18.39 -17.42 4.25 18.89 5.69 25.41 4.39 19.51 5.54 24.74 0.84 1.13

19  CERTASIG 7.12 31.66 5.89 26.30 20.82 22.25 1.37 6.10 1.27 5.66 2.49 11.06 2.27 10.13 0.73 0.66

20  AEGON Romania 6.92 30.79 5.05 22.54 37.11 38.74 0.02 0.08 0.08 0.38 2.12 9.42 1.10 4.91 0.71 0.57

21  GRAWE Romania* 5.40 24.00 5.57 24.86 -3.10 -1.96 - - 0.38 1.72 - - 2.32 10.36 0.56 0.63

22  ASITO KAPITAL 4.72 21.00 1.76 7.87 167.82 171.00 3.95 17.55 0.97 4.33 0.35 1.54 0.63 2.80 0.49 0.20

23  CREDIT EUROPE Asigurari 4.60 20.45 5.09 22.72 -9.66 -8.59 1.30 5.79 1.28 5.72 2.38 10.56 1.67 7.47 0.47 0.57

24  GARANTA Asigurari 4.44 19.75 5.31 23.71 -16.38 -15.39 2.13 9.49 2.28 10.17 1.34 5.97 2.94 13.14 0.46 0.60
25  UNIQA Asigurari de Viata* 4.43 19.72 0.71 3.18 523.45 530.84 - - - - - - 0.01 0.03 0.46 0.08
26  SIGNAL IDUNA Asigurari de Viata 3.84 17.08 2.99 13.35 28.44 29.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 9.45 1.05 4.69 0.40 0.34

27  ERGO Asigurari de Viata (e) 3.37 15.00 - - - - - - - - - - - - 0.35 -

28  FATA Asigurari 3.29 14.64 3.49 15.59 -5.71 -4.59 1.99 8.87 2.12 9.45 0.87 3.89 0.76 3.41 0.34 0.39

29  AXA Life Insurance 2.18 9.69 2.41 10.77 -9.64 -8.57 0.02 0.10 0.03 0.12 0.09 0.39 0.26 1.16 0.22 0.27

30  EUROLIFE ERB Asigurari de Viata 2.17 9.64 1.88 8.41 15.07 16.43 0.17 0.74 0.16 0.70 0.11 0.47 0.10 0.45 0.22 0.21
31 FORTE Asigurari 2.13 9.48 1.48 6.59 44.37 46.09 0.82 3.66 0.38 1.69 0.30 1.33 0.07 0.32 0.22 0.17

32 EUROLIFE ERB Asigurari Generale 1.04 4.61 0.91 4.08 13.39 14.74 0.48 2.12 0.44 1.95 0.02 0.07 0.03 0.12 0.11 0.10

33  ATE Insurance 0.27 1.18 0.12 0.54 120.70 123.32 0.18 0.78 0.08 0.35 0.02 0.09 0.04 0.20 0.03 0.01

34  ABC Asigurari - - 2.68 11.98 - - - - 0.79 3.52 - - 0.66 2.96 - 0.30

35  PORSCHE Asigurari - - 5.59 24.97 - - - - - - - - 3.50 15.64 - 0.63

36 CARDIF Assurance Vie - - 2.42 10.79 - - - - - - - - 0.14 0.62 - 0.27

37 CARDIF Assurances Risques 
Divers - - 4.61 20.60 - - - - 0.02 0.07 - - 0.57 2.55 - 0.52

38  ONIX Asigurari - - 2.15 9.60 - - - - - - - - 0.00 0.01 - 0.24
TOP 10 784.63 3,489.56 701.27 3,130.84 11.89 13.21 NA NA NA NA NA NA NA NA 80.76 78.79
TOTAL 971.51 4,320.69 890.08 3,973.74 9.15 10.44 NA NA NA NA NA NA NA NA 100.00 100.00

Total Piață 

La calculul în monedă europeană au fost utilizate următoarele rate medii de schimb RON/EUR:
1 EUR = 4,4645 RON - pentru S1 2014 
1 EUR = 4,4474 RON - pentru S1 2015 
În perioada analizată a fost considerată urmatoarea  valoare a indicelui de inflație: 0,9845 (iunie 2015 vs. iunie 2014) 
Surse: Banca Națională a României; Institutul Național de Statistică

NOTĂ

* Date ASF
(e) Estimare
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Evoluția TOP 3 asigurări de viață (PBS)
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Asigurările generale au crescut în 

perioada analizată cu peste 9%, până la 

un nivel al subscrierilor de 793 milioane 

euro, cu peste 68 milioane euro mai mult 

decât în perioada similară a anului trecut. 

Cumulat, clasele de asigurări non-life 

reprezintă 81,7% din piața asigurărilor,  în 

timp ce, cu un volum al subscrierilor de 

peste 178 milioane euro, asigurările de 

viață reprezintă 18,3%. 

Segmentul life a crescut în 

perioada analizată cu puțin peste 8%, 

asigurătorii au subscris cumulat pe 

clasele de asigurări de viață cu peste 13 

milioane euro mai mult decât în primul 

semestru al anului 2014.

De unde provine creșterea 
pieței?

Asigurătorii români au subscris 

din RCA prime brute a căror valoare 

depășește 375 milioane euro în perioada 

analizată. Creșterea pe clasa menționată 

a depășit 20% față de perioada 

corespondentă a anului trecut și, în 

valoare absolută, asigurările obligatorii 

auto le-au adus companiilor cu peste 63 

milioane euro mai mult față de primul 

semestru al anului 2014. Această evoluție 

urcă asigurările RCA cu peste 3,5 puncte 

procentuale ca pondere în totalul pieței. 

Clasa menționată reprezintă în prezent 

aproape 39% din totalul subscrierilor 

realizate de asigurători.

Sursa îngrijorării provine din 

caracterul puternic neprofitabil al 

celei mai importante clase de asigurări 

pentru piața locală. Astfel, potrivit ASF, 

rata combinată a daunei pentru cea 

mai importantă clasă din piață a fost 

de 127,83% în T2, de la 124,87% în 

T1,  cu toate că, raportat la perioada 

corespondentă a anului trecut, rata 

combinată a daunei RCA s-a diminuat cu 

circa 4%.

Dauna medie plătită pentru 

vătămările corporale în S1 2015 a fost de 

55.209 lei, în scădere cu 14,04% , potrivit 

informațiilor publicate de ASF.

În plus, despăgubirile pentru 

vătămări corporale și deces au 

reprezentat peste 21% din compensațiile 

totale plătite de asigurătorii din România 

pe linia RCA în perioada analizată. 

Valoarea acestora a depășit 50 milioane 

euro în perioada analizată.

Mai bine de jumătate din piața 
RCA este dominată de primii trei jucători 
din piață.  Astfel,  EUROINS România, 
ASTRA Asigurări și CARPATICA Asig dețin, 
cumulat, aproape 51% din piața RCA. În 
plus, EUROINS a consemnat o creștere 
de aproape 70% în perioada analizată, 
majorându-și cu peste 31 milioane euro 
volumul primelor brute subscrise din 
RCA și cota de piață cu aproape 6 puncte 
procentuale, până la 21% din totalul 
pieței.

Asigurările de incendii și calamități 
naturale reprezintă, în valoare absolută, 
a doua clasă din piață care contribuie 
la creșterea pieței. Cu subscrieri de 
aproape 110 milioane euro, companiile 
au subscris cu aproape 6 milioane 
euro peste valoarea consemnată în 
perioada similară a anului trecut. Cu 
toate acestea, creșterea pe segmentul 
amintit depășește 5%, situându-se sub 
media pieței,  ceea ce  determină o 
ușoară scădere a ponderii asigurărilor de 
incendii și calamități naturale în totalul 
pieței.

Potrivit ASF, la finele lunii a 
acestui an erau în vigoare 1,8 milioane 
polițe facultative de locuințe, dintre 
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care aproape 1 milion au fost încheiate 

în prima jumătate a anului în curs. În 

perioada similară a anului trecut numărul 

polițelor facultative de locuințe depășea 

2,1 milioane. Pentru aceeași perioadă, 

numărul asigurărilor obligatorii de 

locuințe se cifra la circa 1,5 milioane.

Chiar dacă ponderea asigurărilor 

de accidente și boală,  precum și a celor 

de garanții în totalul pieței este de sub 

2%, aceste două categorii consemnează 

creșteri de două cifre, plusul pe 

segmentul asigurărilor de accidente și 

boală fiind de aproape 3 milioane euro,  

adică cu 30% peste valoarea consemnată 

în prima jumătate a anului trecut,  în 

timp ce, pe segmentul asigurărilor de 

garanții,  creșterea se apropie de 20%.

Asigurările de răspundere 
civilă generală: scădere cu 
două cifre!

Din păcate, asigurările de 

răspundere civilă generală, o categorie 

de asigurări de care în trecut se legau 

multe speranțe pentru creșterea pieței, 

ne aduc în acest semestru cea mai 

importantă scădere dintre clasele de 

asigurări. -15% este procentajul cu care 

s-a redus valoarea subscrierilor aferente 

acestei clase de asigurări. Practic, față 

de primul semestru al anului 2014,  

categoria amintită a scăzut cu aproape 6 

milioane euro, de la 38 milioane euro în 

S1 2014,  la 32 milioane euro în perioada 

analizată.

Nici asigurările CASCO nu au stat 

prea bine în primele șase luni ale anului. 

Subscrierile de peste 185 milioane euro 

din perioada analizată au reprezentat 

19% din totalul pieței locale a 

asigurărilor, cu 2 puncte procentuale mai 

puțin decât ponderea în piață pe care 

o dețineau în perioada corespondentă 

a anului trecut. Asigurările CASCO au 

pierdut peste 5 milioane din volumul 

subscris, scăderea consemnată fiind de 

aproape 3%.

Potrivit ASF, rata daunei CASCO 

a fost de 78,49% față de 81,46% în 

trimestrul doi al anului trecut, în timp ce 

rata cheltuielilor s-a menținut la 36,54%.

RCA propulsează o 
companie cu 4 poziții în 
topul pieței!

În ceea ce privește clasamentul 

companiilor în funcție de volumul 

subscrierilor,  și aici RCA a determinat 

principalele modificări de clasament. 

Cu o modificare marginală a cotei de 

piață,  ALLIANZ-ȚIRIAC rămâne liderul 

pieței cu o cotă de peste 12% din piață. 

Creșterea de peste 50% consemnată pe 

RCA urcă OMNIASIG pe locul secund în 

topul companiilor din perioada analizată. 

Compania câștigă aproape 1 punct 

procentual cotă de piață. 

În timp ce restul companiilor din 

TOP 10 se mențin atât ca și cotă de 

piață în clasament, EUROINS România 

urcă patru poziții în top,  până pe locul 

5! Cu RCA de peste 96% din portofoliul 

companiei, EUROINS crește cu 62% și 

își majorează cota de piață cu aproape 

3 puncte procentuale. Contrastant, 

scăderea de aproape 20% consemnată 

de CARPATICA Asig a condus compania 

trei poziții mai jos în clasament,  până pe 

locul 8.

Gradul de concentrare al pieței a 

urcat cu aproape 2 puncte procentuale. 

Primele 10 companii din piață au 

subscris, cumulat, circa 785 milioane 

euro, cu 12% mai mult decât în perioada 

similară a anului trecut. Această 

evoluție a condus la urcarea gradului de 

concentrare – cota de piață cumulată de 

TOP 10, de la 79% în S1 2014,  până la 

81% în prima jumătate a anului în curs. 

Industria locală a asigurărilor a 

consemnat o densitate apropiată de 

50 euro/locuitor, maximul ultimilor ani 

– și pe fondul diminuării populației, o 

pondere în PIB care, deși manifestă o 

creștere marginală, rămâne și în perioada 

analizată blocată oarecum în jurul valorii 

de 1,4%.

Ce va face piața în a doua jumătate 

a anului? Aceasta este o întrebare mai 

dificilă ca niciodată. A devenit,  în același 

timp,   din ce în ce mai greu să aflăm 

cifrele prezentului. . .  Iată de ce orice 

prognoză despre viitor devine riscantă 

mai ales ca urmare a comportamentului 

greu previzibil al pieței după exitul 

ASTRA Asigurări.

Acum suntem și pe

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

Asigurările agricole sunt o soluție tot mai necesară fermierilor din România, în condițiile 
în care se confruntă anual cu schimbările climatice. Am dezbătut acest subiect cu Iulia 
NICOLA, Manager Departament Subcriere în cadrul Gothaer Asigurări Reasigurări.

Iulia NICOLA: Fermierii conștientizează 
în mare măsură necesitatea asigurării

PRIMM: Cum apreciați evoluţia pieţei 
de asigurări agricole în acest an? 
Conştientizează fermierii necesitatea 
unei astfel de poliţe, mai ales că în 
ultima perioadă se observă tot mai 
intens o schimbare a climei? 

Iulia NICOLA: Noi credem că evoluţia 

pieţei de asigurari agricole va fi în sensul 

unei ușoare creşteri, dar este adevărat 

că, de la un an la altul, schimbările 

climatice devin o problemă din ce în ce 

mai spinoasă pentru domeniul agricol 

şi,  implicit, pentru sectorul asigurărilor 

agricole. Fermierii conștientizează în 

mare măsură necesitatea asigurării şi 

chiar dacă eliminarea subvenţiei primei 

de asigurare îi poate determina pe unii să 

renunţe la protecţia prin asigurare, sunt 

mulţi fermieri care înţeleg că protejarea 

muncii lor este mai importantă decât 

orice, mai ales într-un mediu climatic 

imprevizibil. 

PRIMM: Ce puteți să ne spuneți,   din 
punctul de vedere al companiei pe 
care o reprezentați,   în legătură cu 
evoluţia subscrierilor pe segmentul 
asigurărilor agricole,   în acest an,   
comparativ cu 2014? 

I.N.: Trendul va fi cu siguranţă dictat 

de dezvoltarea portofoliului de polițe 

agricole şi,  implicit, de creşterea 

subscrierilor. Targetăm însă o creştere 

prudenţială, sănătoasă. Din punct de 

vedere al tipurilor de culturi asigurate, 

estimăm că vom păstra o structură 

similară celei din anii trecuţi, în linie cu 

structura culturilor la nivel naţional. În 

acest sens, estimăm că portofoliul va fi 

constituit preponderent din subscrierile 

pe cereale (grâu, orz, orzoaică, triticale) și 

culturile de primăvară (porumb şi floarea 

soarelui), dar și din culturile de rapiță, 

viță de vie, pomi fructiferi etc. 

În ceea ce priveşte evoluţia 

suprafeţei asigurate pe client, 

menţionăm că media nu a înregistrat 

modificări semnificative. 

PRIMM: Cum arată portretul clientului 
fermier?

I.N.: Clientul Gothaer pe segmentul 
asigurărilor agricole este preponderent 
din categoria fermierilor mici şi mijlocii. 
Din punct de vedere al riscurilor 
asigurate, poliţa Gothaer acoperă un 
pachet de riscuri de bază, la care, în 
funcţie de opţiunea clientului, se pot 
adăuga şi riscuri suplimentare. 

Dintre riscurile acoperite în mod 

uzual putem enumera: grindină, ploaie 

torenţială, furtună, uragan, alunecare 

de teren cultivat, incendiu, îngheţ 

timpuriu de toamnă sau îngheţ târziu de 

primăvară. 

PRIMM: Care este cel mai mare 
contract de asigurări agricole pe care 
l-a încheiat Gothaer în ultimul an? 

I.N.: Cea mai mare suprafaţă asigurată a 

fost de aproximativ 8.000 hectare. 

PRIMM: Din ce zone ale ţării sunt cei 
mai mulţi fermieri asiguraţi Gothaer?

I.N.: Avem ca obiectiv o structură 
diversificată şi echilibrată a portofoliului, 
astfel încât putem afirma că avem clienţi 
din toate zonele ţării. Totuşi, ţinând 
cont de zonele geografice predominant 
agricole ale României, cele mai multe 
subscrieri se înregistrează în zonele de 
Sud şi Sud-Est, acestea fiind cele mai 
importante. 

PRIMM: La cât estimaţi suprafaţa 
agricolă asigurată din totalul 
suprafeţelor la nivel naţional? 

I.N.: Nu există o statistică oficială, dar 

estimăm că suprafaţa agricolă asigurată 

reprezintă aproximativ 25% - 30% din 

Estimăm că suprafața 
agricolă asigurată 
reprezintă aproximativ 
25% - 30% din suprafața 
cultivată la nivel național.

Sunt mulți fermieri care 
înțeleg că protejarea 
muncii lor este mai 
importantă decât orice.



33www.primm.ro 10/2015

Interviu

Iulia NICOLA

Manager Departament Subcriere, Gothaer Asigurări Reasigurări

suprafaţa cultivată la nivel naţional (8,3 

milioane ha). Acest procent se explică 

prin faptul că 42% din suprafaţa cultivată 

aparţine fermierilor mici (29% fermieri cu 

suprafaţa cultivată sub 5 ha; 13% fermieri 

cu suprafaţa cultivată între 5 - 20 ha), 

care nu obişnuiesc să încheie asigurări 

agricole. 

Trebuie remarcat faptul că printre 

motivele majorării suprafeţelor asigurate 

se află atât contractarea de credite de la 

bănci, precum şi programele de finanţare 

cu fonduri nerambursabile. Mulţi fermieri 

s-au asigurat pentru a avea acces la astfel 

de programe. 

PRIMM: Revenind la schimbările 
climatice, culturile au fost afectate 
anul acesta de secetă. De ce acest risc 
nu este acoperit prin asigurare? 

I.N.: În ultimii ani, seceta a devenit un 

risc catastrofal, având o amploare şi o 

frecvenţă din ce în ce mai mari, pierzând 

caracterul de sezonalitate. Riscurile 

asigurabile sunt definite ca având 

în mod normal manifestare locală şi 

imprevizibilă, putând fi astfel acoperite 

de societăţile private de asigurări. 

Un principiu în asigurări este acela 

de a acoperi un risc imprevizibil, iar 

seceta este un risc previzibil în România, 

Ţinând cont de zonele 
geografice predominant 
agricole ale României, cele 
mai multe subscrieri se 
înregistrează în zonele de 
Sud şi Sud-Est.

Mulți fermieri s-au asigurat 
pentru a avea acces la 
programele de finanțare 
cu fonduri nerambursabile.

care poate fi combătut prin programe 
de irigaţii. În cazul riscului de secetă, 
asigurătorii privaţi au solicitat în mai 

multe rânduri implicarea statului şi 

găsirea unei soluţii.

Andreea RADU

Poliţele agricole se număra printre segmentele de asigurări care au adus 
performanțe îmbunătăţite companiei Gothaer Asigurări Reasigurări în primul semestru 
din acest an. Asigurătorul a raportat, în perioada ianuarie-iunie 2015, un volum total de 
prime brute subscrise de 36,41 milioane lei.

Grupul Gothaer a intrat pe piaţa de asigurări din România la sfârşitul anului 2012, 
prin preluarea PLATINUM Asigurări Reasigurări, companie care a devenit, în urma unui 
proces de rebranding, la începutul anului 2013, Gothaer Asigurări Reasigurări.
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Lex

Asigurători vs. reprezentanţi ai 
statului

Dacă 
iniţial 
negocierea 
şi încheierea 
contractelor 
de asigurare 
reprezintă 
esenţa în 
materie 

de asigurări, astăzi observăm cum 
activitatea de recuperare a contravalorii 
despăgubirilor achitate de către 
societăţile de asigurare a devenit o 
componentă la fel de importantă prin 
intermediul posibilităţii conferite de 
legea asigurătorilor de a se subroga în 
drepturile asiguraţilor.

 Pe fondul numeroaselor 
avarii înregistrate la autovehiculele 
asigurate CASCO din cauza neîndeplinirii 
obligaţiilor impuse de lege de către 
administratorul drumului public, litigiile 
întemeiate pe cuprinsul normelor 
răspunderii civile delictuale şi având 
drept pârâţi autorităţile administraţiei 
locale ocupă un loc semnificativ pe rolul 
instanţelor de judecată. 

Dosarele de daună transformate în 
speţe se întemeiază de cele mai multe 
ori pe situaţii precum: starea tehnică 
necorespunzătoare a drumurilor publice 
(gropi la nivelul carosabilului sau formate 
în jurul gurilor de canalizare; porţiuni de 
carosabil lipsă sau degradate sub formă 
de fisuri/crăpături; şanţuri în carosabil 
formate de-a lungul liniei de tramvai 
etc.); semnalizarea necorespunzătoare 
sau nesemnalizarea drumului public; 
nesemnalizarea lucrărilor pe drumul 
public etc.

Mai mult decât atât, precizăm 
două dintre temeiurile de drept invocate 
de reclamanţi în susţinerea acţiunii în 

regres,  respectiv art. 5 alin. 6 din OuG 
nr. 195/2002: „În cazul producerii unui 
eveniment rutier, ca urmare a stării 
necorespunzătoare a acestuia, precum 
şi a obstacolelor ori lucrărilor care se 
execută pe acesta, administratorul 
drumului public, antreprenorul sau 
executantul lucrărilor răspunde, după 
caz, administrativ, convenţional, civil 
sau penal, în condiţiile legii”,  şi alin. 2 
din aceeaşi Ordonanţă de urgenţă: „[...] 
administratorul drumului public sau, 
după caz, antreprenorul ori executantul 
lucrărilor, este obligat să semnalizeze 
corespunzător, cât mai repede posibil, orice 
obstacol aflat pe partea carosabilă, care 
stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa 
circulaţiei şi să ia toate măsurile de 
înlăturare a acestuia”.

Cu toate acestea, practica 
ne-a demonstrat că procesele sunt 
anevoioase, atât din punct de vedere al 
probatoriului greu de administrat, cât şi 
al punerii în executare silită a titlurilor 
executorii obţinute.

Un alt aspect interesant şi dezbătut 
în materia cauzelor având ca obiect 
recuperarea sumelor achitate ca urmare 
a producerii riscului asigurat îl reprezintă 
calitatea procesuală pasivă a unităţilor 
administrativ-teritoriale.

Astfel, pentru a nu mai exista 
controverse la nivelul instanţelor de 
judecată din România, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie a hotărât ca, 
în conformitate cu prevederile art. 
21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, doar 
unitatea administrativ teritorială are 
calitate procesuală, având personalitate 
juridică, şi nu Consiliul Local sau Primăria, 
care nu sunt entităţi cu personalitate 
juridică, ci organ deliberativ, respectiv 

structura executivă a unităţii 
administrativ-teritoriale, neavând 
capacitate de folosinţă a drepturilor civile 
pentru a fi parte în judecată. Aşadar, 
chiar dacă în contractul de asistenţă 
juridică semnat de Primar, în mod formal 
este indicat faptul că acesta reprezintă 
Consiliul Local Jimbolia şi Primăria 
Jimbolia, în realitate el semnând în 
numele unităţii administrativ teritoriale, 
care este Oraşul Jimbolia, pentru că, 
potrivit art. 21 alin. (2)  şi art. 62 alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001, Primarul 
reprezintă unitatea administrativ 
teritorială în relaţiile cu alte autorităţi 
publice, cu persoanele fizice sau juridice 
române ori străine, precum şi în justiţie. 
Cu alte cuvinte, calitatea procesuală 
în cauză o are Oraşul Jimbolia, şi nu 
Primăria Jimbolia (Decizia nr. 1956 din 
5 aprilie 2012, pronunţată în recurs 
de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie având ca obiect 
completarea hotărârii, în sensul admiterii 
cheltuielilor de judecată).

Acestea fiind spuse, acţiunile în 
regres trebuie susţinute în continuare 
cel puţin pentru motivul că autorităţile 
statului sunt datoare în a-şi îndeplini 
obligaţiile legale de furnizare a serviciilor 
publice către cetăţenii săi, dar şi cele de 
respectare a prevederilor Noului Cod 
Civil care statuează: „Oricine este obligat 
să repare, independent de orice culpă, 
prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza 
sa”.

Alexandra DUNĂREANU
Avocat

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de
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Mizând pe tehnologie
Les Rendez-Vous de Septembre

An de an, septembrie aduce cu 

sine unul dintre cele mai importante 

şi cunoscute evenimente pe plan 

internaţional în industria globală a 

asigurărilor: „Les Rendez-Vous de 

Septembre". Astfel, în perioada 12-

17 septembrie, Monte Carlo a reunit 

reasigurătorii, asigurătorii şi brokerii de 

profil din întreaga lume, veniţi pentru 

a dezbate problemele cu care se va 

confrunta piaţa mondială a asigurărilor în 

viitorul an. Păstrând tradiţia, Publicaţiile 

XPRIMM au fost prezente în cadrul 

evenimentului la Standul XPRIMM din 

Hotelul Fairmont, oferind vizitatorilor 

ocazia de a se informa asupra ultimelor 

noutăți în materie de statistici, cât şi de 

a intra în posesia celor mai recente ediții 

ale rapoartelor de piață marca XPRIMM 

Publications.

Reuniunea „Les Rendez-Vous 

de Septembre” face parte din agenda 

liderilor companiilor de asigurări din 

întreaga  lume încă din anul 1957, 

evenimentul devenind de atunci o 

tradiţie şi, totodată, o manifestare de 

referinţă pentru această industrie.

Presiunea tarifară 
continuă

Pe parcursul discuţiilor, una dintre 

cele mai importante concluzii a fost 

reprezentată de menţinerea presiunii 

asupra tarifelor şi în 2016.  În ciuda 

faptului că tarifele aferente reasigurărilor 

s-au diminuat substanțial în ultimii ani, 

cele mai mari companii de profil din 

lume se aşteaptă ca această tendință 

să se menţină şi în 2016, în condiţiile 

în care capitalul alternativ continuă 

să intre în piaţă în cantităţi ridicate. În 

acest sens, Alex MOCZARSKI, CEO-ul 

Guy CARPENTER, unul dintre cei mai 

mari brokeri de reasigurare din lume, a 

explicat că această capacitate există din 

abundenţă. Mai mult, aceasta va menţine 

persiunea asupra tarifelor şi condiţiilor 

de reasigurare.

Reasigurătorii dispun de 

lichidităţi importante, în condiţiile în 

care catastrofele naturale au produs 

Continuând tradiția începută în anul 1957, specialiştii din reasigurări, asigurări şi 
domeniile conexe s-au întâlnit în această toamnă la Monte Carlo, în cadrul „Les Rendez-
Vous de Septembre”. Stadiul actual al piețelor de reasigurare, dar şi tehnologia şi riscurile 
cibernetice s-au numărat printre principalele teme abordate în cadrul întâlnirilor.

Eveniment	Internaţional
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daune relativ reduse comparativ cu anii 
trecuţi, iar jucători precum fondurile de 
pensii sau de hedging aruncă pe piaţa 
de reasigurări volume mari de capital 
destinat acestor tipuri de riscuri. Anul 
acesta, reasigurătorii au platit daune 
în valoare de 16 miliarde USD în urma 
catastrofelor naturale, ceea ce reprezintă 
cu 26% mai puţin decât media ultimilor 
10 ani pentru această perioadă. În acelaşi 
context, Stephen CATLIN, Vicepreşedinte 
XL Catlin, apreciază că preţurile nu vor 
creşte prea curând, susţinând că, în 
ciuda faptului că scăderile majore se 
temperează, tarifele tot se vor reduce cu 
aproximativ 5%.

Riscul cibernetic 
– provocare sau 
oportunitate?

AIR Worldwide, companie 
specializată în modelarea riscurilor, 
a anunţat în cadrul evenimentului 
că lucrează la un nou model de risc 
cibernetic, primul de acest tip de până 
acum. Soluţia ar putea fi lansată undeva 
în cursul anului 2017. În contextul 
eventualelor pierderi, modelul Air Cyber 
Risk va oferi un ansamblu de posibile 
scenarii care va permite companiilor din 
întreaga lume să înţeleagă în adevărul 
lui sens riscul la care sunt supuse prin 
atacurile cibernetice la scară largă. Astfel, 
modelul va folosi drept ajutor în special 
pentru toate companiile de asigurări, 
care vor reuși prin intermediul lui să 
poată modela ameninţarea atacurilor 

cibernetice – aflată într-o continuă 

creştere – prin încorporarea în cadrul 

acestui model a celor mai recente şi 

complete date privind incidentele 

cibernetice, rating-uri ale securităţii 

companiilor în timp real, date despre 

expunere, cât şi datele furnizorilor din 

lanţul „cyber supply”.

Un element cheie în cercetarea 

riscului cibernetic este încercarea de a 

determina probabilitatea întâmplării 

unui astfel de eveniment şi, odată ce 

acesta se întâmplă, care ar fi valoarea 

pierderilor, susţine un raport recent al 

Guy CARPENTER.

Tehnologia, element 
cheie în industria de re/
asigurare

Progresele tehnologice aflate la 

orizont au potenţialul de a schimba şi, 

în același timp, de a perturba întregul 

sistem al asigurărilor. La fel cum modifică 

modul în care oamenii fac cumpărături, 

călătoresc şi îşi îngrijesc sănătatea, 

aceasta poate schimba şi felul în care 

companiile vor transforma activitatea. 

Asigurătorii au şansa de a utiliza această 

tehnologie pentru a aduce asigurările 

mai aproape de oameni și pentru a 

soluționa mai ușor daunele, astfel 

reuşind să contribuie la dezvoltarea 

ulterioară a industriei.

În același registru, tehnologii 

precum maşini autonome şi avansul 

sistemelor de siguranţă pot face ca 

forma actulă a asigurărilor auto să fie 

depășită în următorii 20-30 de ani. 

Maşinile autonome şi semi-autonome 

vor reduce în mod semnificativ frecvenţa 

şi severitatea accidentelor auto. Cu 

toate acestea, ele vor veni cu un nou 

risc. Industria de re/asigurări va trebui 

să demonstreze agilitate şi flexibilitate 

pentru a reuşi să facă faţă cu succes 

trecerii de la răspunderea persoanei la 

răspunderea produsului.

Standul XPRIMM, apreciat 
de profesionişti la nivel 
internaţional

Peste 2.600 de profesionişti din 

asigurări, reasigurări şi domeniile conexe, 

din peste 80 de ţări, au participat la „Les 

Rendez-Vous de Septembre” din Monte 

Carlo. Prezent în cadrul evenimentului 

pentru al doilea an consecutiv alături 

de alte publicaţii internaţionale, Standul 

XPRIMM din cadrul Hotelului Fairmont 

a pus la dispoziţia vizitatorilor cele mai 

noi apariţii editoriale ale Publicaţiilor 

XPRIMM, şi anume XPRIMM Insurance 

Report, Motor Insurance Report, Property 

Insurance Report, precum şi ediţiile 

INSURANCE Profile.

Sabrina CANEA

Eveniment	Internaţional
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Atunci când ne referim 
la Solvency II, vorbim de 
fapt de noul regim de 
solvabilitate în domeniul 
asigurărilor ce va intra 
în vigoare începând cu 
ianuarie 2016. Acest nou 
regim de solvabilitate va 
schimba paradigma în 
asigurări, în sensul unei 
abordări bazată pe o 
evaluare comprehensivă 
a riscului comparativ 
cu regimul actual de 
solvabilitate. 

Obiectivul final al Solvency II 
este acela de a se asigura că interesele 
clientului sunt protejate în orice moment. 
Totodată, aplicarea  directivei Solvency 
II mai are ca efect o uniformizare a 
supravegherii în UE și comparabilitatea 
între companiile din UE, inclusiv din 
România. Astfel, Solvency II vizează 
aplicarea unui set unitar de reguli la scară 
europeană, la nivelul tuturor companiilor 
de asigurări/reasigurări. 

Odată cu implementarea sa, 
Solvency II va avea o contribuție 
importantă la consolidarea încrederii 
în piața asigurărilor, prin folosirea unor 
metodologii unitare și prin întărirea 
guvernanței corporative. Mai concret, 
Solvency II stabilește modul în care o 
companie de asigurări își evaluează 
riscul, pornind de la informațiile 
primare, până la modele și metodologii 
de evaluare a riscurilor, la guvernanță 
corporativă și standarde de raportare. 
Într-un cuvânt, Solvency II reprezintă 
oglinda companiilor de asigurări, creând 
totodată cadrul de intervenție din partea 
instituției de supraveghere. Similar Basel 
II (pentru sistemul bancar), Solvabilitate II 
este structurată în jurul a trei așa-numiți 
„piloni”:

Pilonul 1 – stabilește cerințele 
cantitative, acestea incluzând principii 
de evaluare ale rezervelor tehnice, 
ale fondurilor proprii disponibile și de 
evaluare a necesarului de capital; 

Pilonul 2 – stabilește standarde 
în ceea ce privește aspectele calitative,  
având la bază sistemul de management 
al riscului și guvernanța corporativă, 
incluzând aici și abordarea prospectivă a 
necesarului de capital; 

Pilonul 3 – abordează cerințele 
de prezentare a informației, asigurând 
transparența în raportările cu privire la 
solvabilitate, atât către autoritatea de 
supraveghere, cât și către publicul larg. 

Implementarea Solvency II se va 
reflecta la nivelul fiecărei arii din cadrul 
unei organizații, influențând abordarea 
riscului, a produselor, a comunicării, a 
sistemului de guvernanță și a proceselor 
operaționale în ansamblul lor, având 
însă în centru capitalul, ca resursă 
limitată. În plus, vorbim de o cultură 
a risk managementului, în care există 
numeroase mecanisme de control în 
interiorul companiei. Solvency II va 
presupune o mai mare transparență 
din partea companiilor de asigurări față 
de clienți ceea ce, pe termen mediu 

Ciprian POP
CRO, ALLIANZ-ŢIRIAC 

Solvency II:
Oglinda companiilor 
de asigurări

Solvency II
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și lung, nu poate reprezenta decât un 
aspect pozitiv, facilitându-le acestora 
procesul de decizie pentru o companie 
de asigurări sau alta. Din perspectiva 
resurselor, Solvency II necesită cu 
siguranță specialiști bine pregătiți în 
ariile cheie, aceasta fiind una dintre 
consecințele folosirii unui cadru de 
reglementare bazat pe (auto)evaluarea 
riscurilor în cadrul companiilor de 
asigurări. 

Un alt element important al noului 
cadru de reglementare este abordarea 
prospectivă a riscurilor proprii (ORSA) ca 
element decizional. De exemplu, atunci 
când vorbim de asigurările obligatorii 
RCA, trebuie să ținem cont de faptul că 
acestea înseamnă de fapt un segment 
de asigurări pe care plata despăgubirilor 
se poate întinde pe mai mulți ani. Cum? 
Practic, o daună cu vătămări corporale 
poate genera pentru compania de 
asigurări obligaţii de plată pe termen 
lung, poate chiar pe perioade de până 
la 20 de ani, atunci când este vorba de 
tratamente sau indemnizaţii de tip rentă 
pentru terțul păgubit. Acest termen lung 

trebuie să fie luat în calcul în politica 
asigurătorului de portofoliu şi de preţ. 

Solvency II va avea impact asupra 
mai multor arii și procese din companie,  
dintre care se pot aminti, fără a ne limita, 
la: 

 Procesul de dezvoltare al 
produselor de asigurări – există 
produse care necesită mai mult capital 
și altele pentru care necesarul de capital 
este mai mic. Apare deci necesitatea 
de a optimiza produsele care oferă o 
maximizare a beneficiilor, fără a avea un 
impact semnificativ necesarul de capital 
(conceptul de return on risk capital). 
Putem să ne gândim la capitalul la risc 
ca la un combustibil pe care îl consumă 
diferite autoturisme, vor fi selectate 
acele autoturisme care au un consum 
cât mai mic pentru un anumit nivel al 
performanței.  

 Optimizarea managementului de 
capital – va avea efect asupra strategiei 
investiționale a companiilor de asigurări 
în sensul de a selecta acele clase de 
active cu un nivel cât mai mic al riscului.

 Optimizarea structurii de transfer 
al riscului prin reasigurare – abordarea 
acelor structuri de reasigurare care 
asigură optimul dintre capacitatea de 
transfer a riscului și necesarul de capital.

 Eficiența operațională – vor fi 
favorizate din punct de vedere al 
necesarului de capital acele companii 
care sunt eficiente (au costuri de 
funcționare mai mici).

În ceea ce privește alinierea la 
cerințele Solvency II, ALLIANZ-ȚIRIAC 
este pregătită în acest moment pentru 
implementarea noului regim de 
solvabilitate începând cu ianuarie 2016. 
Rezultatele exerciţiului coordonat de ASF 
privind poziţia financiară a asigurătorilor, 
în conformitate cu cerinţele de 
solvabilitate (curente şi viitoare), 
respectiv capacitatea de a face faţă unor 
situaţii extreme, evidenţiază soliditatea 
financiară a companiei. 

n  GWP  n  Claims n  Rates  n  Portfolios n  Rankings  n  Market shares 

Insurance Market 
Quarterly Statistics

www.xprimm.com

CEE    SEE    CISnnfrom 32 countries
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Randamentele garantate: 
o provocare pentru 
asigurători! 

Asigurătorii se confruntă cu 
dificultăţi în a-şi onora obligaţiile 
asumate prin poliţele cu randamente 
garantate, care s-au bucurat anterior 
de un mare succes comercial. În 
această situaţie se află compania ERGO, 
subsidiara reasigurătorului MUNICH 
Re, care intenţionează să renunţe la 
comercializarea poliţelor de asigurări 
de viaţă cu randament garantat din 
Germania, începând cu finalul acestui an.

De asemenea, mai mulţi asigurători 
care activează pe piaţa germană au luat 
decizia de a se orienta preponderent 
către poliţe cu componentă 
investiţională (unit linked). TALANX, 

AXA, GENERALI şi ZURICH Insurance au 
anunţat măsuri similare. În acelaşi timp, 
ALLIANZ, liderul pieţei, a specificat că 
va menţine ambele tipuri de poliţe, însă 
se aşteaptă ca cei mai mulţi clienţi să 
opteze pentru poliţele cu componentă 
investiţională.

Care este situaţia pe piaţa 
din România?

Mihai POPESCU, Directorul General 
al ERGO Asigurări de Viaţă, a precizat 
că ERGO România nu a vândut până 
în prezent asigurări tradiţionale cu 
randament garantat. 

Produsele cu randament 
garantat sunt achiziționate 
în medie de persoane cu 
vârsta cuprinsă între 30 și 35 
de ani.

Emilia BUNEA, CEO 
METROPOLITAN Life

Mai multe companii de asigurări de viață de la nivel european au decis, în acest an, să 
renunțe sau să reducă vânzările de produse cu randamente garantate, în condițiile în 
care ratele dobânzilor, care se află la minime istorice, au afectat puternic randamentele 
investițiilor.
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Cred că randamentele subunitare 
ale acestor produse face ca interesul 
consumatorilor să scadă faţă de acest 
tip. Noi ne-am concentrat oferta în jurul 
produselor index linked/unit linked, a spus 
Mihai POPESCU, subliniind faptul că mare 
parte dintre produsele pe care compania 
le-a oferit sau le oferă în prezent au 
performanțe investiţionale foarte solide.

La rândul său, Sînziana 
MAIOREANU, CEO, AEGON România, a 
precizat că, în mod cert, acordarea de 
dobânzi garantate pe termen lung este 
o provocare serioasă, mai ales într-un 
context în care tendinţa de scădere a 
dobânzilor este evidentă. 

Sunt deja companii care şi-au 
anunţat intenţia de a renunţa la produsele 
de asigurare cu dobândă garantată. În 
ceea ce priveşte AEGON România, vom 
continua să avem aceste produse în 
portofoliu pentru că ele se adresează 
unui segment mare de populaţie pentru 
care siguranţa investiţiilor este foarte 
importantă. Vom fi însă foarte atenţi 
la evoluţia instrumentelor financiare 
şi,  dacă va fi cazul,  vom lua măsuri de 
ajustare a dobânzilor, a adăugat Sînziana 
MAIOREANU.

Şi Emilia BUNEA, CEO, 
METROPOLITAN Life, spune că, în cazul 
unei scăderi importante a dobânzilor, 
compania poate reduce randamentul 
garantat. METROPOLITAN Life oferă în 
prezent un randament brut garantat de 
3,5% la asigurările de viaţă cu beneficii 
garantate. În contextul reducerii drastice 
a dobânzilor la toate instrumentele 
financiare, de la depozite la obligaţiuni, 
luăm în calcul reducerea randamentului 
garantat şi la produsele noastre, în viitorul 
apropiat. Până la acel moment, clienții care 
încheie o asigurare de viaţă cu beneficii 
garantate vor continua să beneficieze 
de nivelul de 3,5% pe toată durata 
contractului, obținând protecția personală 
și a celor dragi pentru a-și construi viitorul 
dorit, a precizat ea.

În momentul de faţă, compania 
AEGON România are la vânzare trei 
produse de asigurare garantate - Aegon 

Fii Sigur, Aegon Senior Protect şi Aegon 
Junior Avantaj. Randamentul acestora 
este 3,2% în primii șapte ani de contract, 
apoi 2% pentru Aegon Fii sigur, respectiv 
3% pe toată perioada contractuală 
pentru Aegon Senior Protect şi Aegon 
Junior Avantaj.

Eforturi suplimentare 
pentru companii

Asigurările de viață cu randament 
garantat sunt susținute prin diversificare 
investițională la nivel de clase de active, 
investițiile fiind efectuate preponderent în 
titluri de stat și obligațiuni corporative. Mai 
mult, echipa de specialiști în investiții din 
cadrul METROPOLITAN Life corelează tipul 
de instrumente cu maturitățile urmărite. 
Stategia companiei se bazează, în special, 
pe investiții pe termen lung, în linie cu 
durata de viață a portofoliului de produse 
pe care acestea îl sprijină, elemente 
conforme cu nivelul de risc asumat prin 
strategiile și politicile investiționale, a spus 
Emilia BUNEA.

Oficialul METROPOLITAN Life 
a adăugat că, în contextul scăderii 
dobânzilor, va fi necesară şi ajustarea 
nivelului randamentelor garantate. 
Un pas similar a fost făcut în urmă cu 

câţiva ani când,  în corelare cu scăderea 
dobânzilor, randamentul garantat oferit 
a scăzut de la 5% la 3,5%. Clienţii care au 
încheiat până la acel moment o poliţă cu 
randament garantat de 5% au continuat 
să beneficieze de acest randament pe 
toată durata contractului.

Sînziana MAIOREANU a subliniat 
că dobânzile garantate reprezintă un 
efort financiar suplimentar pentru 
susţinerea căruia este necesară o echipă 
de specialişti în managementul activelor 
şi al portofoliului. Ea a făcut câteva 
precizări referitoare la produsele oferite 
de către asigurători în perioada anilor ’90 
pentru că aceasta este o problemă strict 
legată de Asset-Liabilities-Management 
(Managementul Activelor şi Pasivelor, 
denumit pe scurt ALM) şi este una cu care 
ne confruntăm şi noi, la rândul nostru. 
O parte din produsele pe care le punem 
la dispoziţia clienţilor noştri nu au 
corespondent pe partea de active, întrucât 
nu există instrumente cu durata suficient 
de mare care să acopere acele pasive. În 
România, situaţia este acută în contextul 
în care produsele de asigurare existente 
acoperă perioade lungi, între 20 şi 30 de 
ani, iar instrumentul cu cea mai mare 
durată disponibil în piaţa de titluri de stat 
în RON are o maturitate reziduală de 12 ani 
şi este ilichid.

CEO-ul AEGON a arătat că acest 
management al activelor şi pasivelor 
era mai puţin dezvoltat în urmă cu 30 
de ani, dar este tot mai important după 
perioada de criză, mai ales în contextul 
reglementărilor noi cu privire la nivelul 
de capital al asigurătorilor, normative 
emise de către autorităţile europene.

Compania AEGON încearcă să 
diminueze problema ratelor de dobândă 
reduse şi a nivelului ridicat al garanţiilor 
oferite clienţilor prin câteva metode, cum 
ar fi:

 oferirea către clienți a unui venit 
garantat mai ridicat în primii ani de 
asigurare şi  mai redus în anii ulteriori;

 politica de ALM (Managementul 
Activelor şi Pasivelor) are în vedere o 
aliniere cât mai bună între active şi 

Dobânzile garantate 
reprezintă un efort 
financiar suplimentar 
pentru susținerea căruia 
este necesară o echipă de 
specialişti în managementul 
activelor şi al portofoliului.

Sînziana 
MAIOREANU, CEO 
AEGON România
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pasive, atât ca maturităţi, dar şi în privinţa 
randamentelor;

 ocazional cumpără şi alte 
instrumente în afara titlurilor de stat, cum 
ar fi obligaţiunile municipale sau cele 
emise de corporaţii, dar şi instrumente 
cu cupon variabil sau fără cupon, care să 
reducă riscul de dobândă pe care îl are în 
portofoliu.

E important însă de menţionat faptul 
că o asigurare de viaţă este un produs cu o 
durată îndelungată, iar portofoliul nostru 
s-a construit în timp, noi cumpărând pe 
parcurs active cu randamente mult mai 
ridicate decât în prezent. Astfel, avem în 
portofoliu active care aduc randamente 
semnificativ mai ridicate decât se găsesc 
în momentul de fată în piaţă. Problema 
randamentelor reduse se aplică cu 
precădere încasărilor pe care le-am făcut 
în ultimele trimestre, nicidecum pe întreg 
portofoliul nostru. Astfel, prin politica de 
produse, prin ALM şi prin modul în care 
administrăm portofoliul reuşim să le 
oferim clienţilor dobânzile pe care ni le-am 
asumat prin contractele de asigurare, a 
precizat Sînziana MAIOREANU.

Câţi clienți dețin produse 
cu randament garantat?

La METROPOLITAN Life, 55% dintre 
clienții actuali dețin o asigurare de viață 

cu beneficii garantate de companie, 
conform analizei de portofoliu realizată 
la sfârșitul lunii august 2015. Numărul 
contractelor de asigurare de viață cu 
beneficii garantate a crescut cu 5% față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește profilul clienților, 
produsele cu randament garantat sunt 
achiziționate în medie de persoane cu 
vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani, cu 
preponderență femei,  şi cu venituri medii, 
a explicat Emilia BUNEA. 

În cazul AEGON, la nivel de prime 
brute subscrise, ponderea produselor 
tradiţionale în portofoliu era la finalul 
primului semestru al acestui an de 80%, 
restul reprezentând produse de tip Unit 
Linked. Comparând cu perioada similară 
a anului trecut, se observă o creştere 
cu 5 procente a ponderii produselor 
tradiţionale în portofoliul societăţii.

Pe de altă parte, numărul de clienţi 
AEGON care deţin cel puţin un produs 
garantat la finele semestrului întâi a 
crescut cu aproximativ 3 procente, 
comparând cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Astfel, ei reprezintă aproape 82% 
din întreg portofoliu.

Majoritatea persoanelor care au 
astăzi o asigurare de viaţă sunt persoane 
din mediul urban, cu vârsta cuprinsă între 
30 şi 55 de ani, nivel de educaţie şi venituri 

peste medie, independente,  şi care îşi 
asumă responsabilitatea propriului viitor 
financiar, dar mai ales al familiilor lor, a 
declarat Sînziana MAIOREANU.  

În funcţie de pachetul pentru 
care optează, clienţii AEGON plătesc în 
medie 1.500 lei pe an pentru un produs 
care le asigură atât protecţie financiară 
în momentele dificile, cât şi o sumă de 
bani economisită, care beneficiază de 
dobândă garantată, pentru a le ajuta să-şi 
îndeplinească planurile pe termen lung.

La METROPOLITAN Life, prima 
medie pentru o asigurare de viață cu 
beneficii garantate este de 1.700 lei pe 
an.

La nivelul pieţei, primele brute 
subscrise aferente asigurărilor de viaţă 
au însumat 837,92 milioane lei în primul 
semestru din 2015 şi au înregistrat o 
creştere nominală cu 7,54% faţă de 
perioada similară a anului anterior, 
conform raportului publicat de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(ASF).

Andreea RADU

Conferinţa 
Naţională ALB

Joi, 19 noiembrie 2015, Hotel Intercontinental, BucureştiEdiţia a XI-a

Viitorul serviciilor financiare la confluenţa tehnologiilor 
inteligente cu creditarea responsabilă

ÎNREGISTRAŢI-VĂ ACUM! www.alb-leasing.ro
www.alb-romania.ro
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Cu toate că venim din era post-comunistă care a neglijat şi a subjugat artele 
comunicării, creând prin simpla ei dictatură o populație nesociabilă, ne aflăm astăzi 
într-un univers al relațiilor interumane. Lumea afacerilor secolului 21 are ca ax central 
oamenii, iar modul în care aceştia intră în contact este definitoriu pentru universul 
business, astfel încât este crucial într-o afacere să stăpâneşti limbajul corpului.

Body Language: asul din 
mânecă!

Fie că vorbim de un mic gest 

circular al încheieturilor, de poziţia 

trupului în spaţiu, atitudinea pe care 

o exteriorizezi faţă de un interlocutor 

ori culoarea ţinutei, limbajul corpului 

are un rol esenţial în transmiterea unui 

mesaj. Modul în care alegi să comunici 

la nivel de subconştient prin intermediul 

mişcărilor trupului este fundamental 

în comunicarea corectă din punct de 

vedere informaţional. Un broker nu va 

reuşi vreodată să-şi convingă clientul de 

utilitatea unei asigurări suplimentare, 

spre exemplu, dacă el însuşi nu se 

arată încrezător în ceea ce vinde. Astfel,  

produsul nu este perceput de către client 

ca fiind un bun necesar, util pentru el, 

totul din cauza gesticii. 

Mai mult, acest mijloc de 

relaţionare devine vital în momentul 

în care contribuie substanţial şi la 

descrierea propriei persoane. Modul în 

care trupul acţionează influenţează felul 

în care vei fi conceput ca antreprenor. În 

acest sens, cuvintele îşi pierd deseori din 

valoare în detrimentul mişcărilor. Astfel, 

interlocutorul va rămâne mereu cu o 

părere consistentă despre persoana ta, şi 

doar cu fracturi din informaţia transmisă 

de tine, pe cale orală. 

Discutând în mod concret despre 

domeniul de business, realizăm că 

afacerile se întemeiază prin construirea 

şi menţinerea relaţiilor reciproce. De cele 

mai multe ori, stabilitatea acestor relaţii 

poate fi în mod decisiv influenţată de 

gesturi. În acest mod, limbajul trupului 

devine o artă a manipulări (termenul 

neavând aici o conotaţie negativă) care 

este fundamentală pentru omul de 

afaceri.  

Ce este şi cum 
funcţionează limbajul 
corpului?

Încă de la început trebuie înţeles ce 

este mai exact limbajul corpului pentru 

a putea deveni conştient de ceea ce 

transmiţi în jur. 
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Contrar aşteptărilor, o astfel de 

comunicare interumană nu se rezumă 

doar la mişcări, ci cuprinde tot ceea ce 

nu este verbal, de la tonul vocii şi până la 

gesturi, fie ele voite sau nevoite. În plus, 

toate aceste sunt conectate cu starea 

emoţională/de spirit a emiţătorului. 

Annette KRAMER, expert în 

limbajul corpului şi jurat în cadrul 

emisiunii „The Pitch” (competiţie britanică 

de afaceri), reduce întreaga explicaţie la 

un simplu exemplu: Imaginează-te sub 

chipul unui evanghelist”, spune aceasta. 

„Dacă eşti un evanghelist, atunci vrei să 

creezi o legătură spirituală cu oamenii. 

Întregul context se schimbă astfel. Dacă tu 

crezi în ceea ce spui şi eşti sincer, atunci vei 

reuşi să te pui în legătură cu oamenii. 

Limbajul trupului poate imprima 

şi nota atmosferei în care are loc 

interacţiunea. Astfel, un individ cu o 

mimică energică, dinamică, induce 

o stare pozitivă, de bine, pe când un 

individ apatic, lipsit de tonus deturnează 

situaţia iniţială.

Oral vs. vizual
Cea mai mare parte din informaţia 

pe care un om o percepe şi o inserează 

în propria-i memorie este cea vizuală, 

după cum zeci de studii au dovedit până 

în prezent. Cercetări recente au dovedit 

faptul că, în ceea ce priveşte informaţia 

stocată de interlocutor, numai 8% din 

ceea ce este vorbit este reţinut. La polul 

opus se află informaţia vizuală – limbajul 

corpului –, care îşi lasă amprenta în 

proporţie de aproximativ 70%.

Este înlocuită, în acest mod, 

informaţia grăită de cea vizuală? 

Cu siguranţă nu, însă orice bun 

întreprinzător trebuie să fie sau să devină 

conştient de puterea pe care informaţia 

sa o capătă prin intermediul trupului şi 

să înveţe cum să se folosească de aceasta 

în scopul unei comunicări mult mai 

eficiente.

De ce „prima impresie 
contează”? 

Paul EKMAN, expert în psihologia 
socială, consideră că „expresiile faciale 
comunică informaţii, însă nu întotdeauna 
sunt intenţionate”. În timp ce oamenii 
fac mişcări faciale pentru a transmite un 
mesaj, expresiile faciale ale emoţiilor sunt 
neintenţionate, mai spune acesta.

Aşadar, fie că vrei sau nu, corpul tău 
comunică într-un mod mult mai eficient 
cu cei din jur, reuşind să transmită o 
cantitate mult mai mare de informaţie 
despre tine şi despre ceea ce transmiţi 
decât cuvintele înseşi. 

Secretele limbajului non-
verbal în politică şi afaceri

Un individ poate minţi în legătură 
cu ceea ce spune, însă nu poate minţi în 
legătură cu modul în care acesta se simte 
în raport cu cele pe care le spune ori cu 
contextul dat. Acest aspect este vizibil şi 
în lumea politică. 

Pentru a înţelege cum funcţionează 
limbajul non-verbal în domeniul politicii, 
cel mai relevant exemplu este lupta 
pentru şefia statului dată între John 
F. KENNEDY şi Richard NIXON în anii 
'60. Când John F. KENNEDY l-a întâlnit 
pe Richard NIXON în prima dezbatere 
prezidenţială televizată din 1960, s-a spus 
că oamenii care au ascultat dezbaterea la 
radio au fost mai impresionaţi de NIXON, 
în vreme ce aceia care au urmărit-o 
la televizor ar fi votat mai degrabă cu 
KENNEDY. Pe sticlă KENNEDY era calm, 
în vreme ce NIXON arăta transpirat şi 
neliniştit. Rezultatul dezbaterii nu a stat 
în ceea ce a spus fiecare dintre candidaţi, 
ci felul în care s-au prezentat în timpul ei 
– cu alte cuvinte, limbajul corpului lor. 

De la discursuri politice şi până la 
calităţile de care un politician – sau un 
om de afaceri în general – dă dovadă, 
toate detaliile care îl definesc pe acesta 
sunt susţinute de modul în care el se 
individualizează. Astfel, o fire care se 
impune în scena politică şi care, prin 
atitudinea sa, prin gesturi şi mimică, va 

atrage cu sine respectul şi încrederea 
populaţiei. Acest lucru a fost vizibil şi 
la KENNEDY de-a lungul carierei sale 
politice. Limbajul corpului l-a ajutat 
pe acesta să proiecteze o imagine a 
autorităţii sale fără să pară prea distant. 

Arta afacerilor: 
negocierea 

În negociere, ca modalitate de a 
încheia afaceri, de a întreprinde diferite 
acţiuni, limbajul corpului joacă un rol 
deosebit de important în comunicare. 
Cel mai frecvent chiar şi în această lume 
a business-ului, oamenii spun anumite 
lucruri, pe care corpul nu le poate susţine 
prin mijloacele proprii. Este, aşadar, 
necesar să deprinzi anumite calităţi 
pentru a putea folosi şi citi cu acurateţe 
comunicarea non-verbală.  Pentru 
aceasta puteţi ţine cont de câteva mici 
sfaturi.

Tips & tricks
Braţele. Fiecare afacerist, indiferent 

de domeniu de activitate în care 
profesează, vrea să dea o primă impresie 
de deschidere, de disponibilitate şi de 
interes în ceea ce prezintă ori îi este 
prezentat. O bună modalitate prin care 
aceasta poate fi sesizată este poziţia 
braţelor. Braţele deschise, împreună 
cu palmele arată o persoană deschisă, 
sigură pe propriile forţe. Atunci când 
palmele ating pieptul se transmite 
onestitatea. De asemenea, pozitiv este 
şi gestul de apropiere şi depărtare a 
mâinilor de corp. În opoziţie, braţele 
închise dau senzaţia de respingere, 
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de reticentă, fiind, în consecință, un 
mecanism de apărare.

Contactul vizual. Se spune că 
ochii sunt poarta sufletului, iar nimic nu 
este mai adevărat. Privirea determină 
interesul interlocutorului, astfel că atunci 
când aceasta priveşte fix în ochii celuilalt 
arată nu numai că ascultă, ci şi că mesajul 
a căpătat o anumită importanţă pentru 
el. Privirea haotică pe pereţi ori către 
uşă, cât şi fixarea privirii într-un singur 
punct  marchează lipsa de interes a 
interlocutorului, cât şi dorinţa de a se 
desprinde de discuţie, părăsind spaţiul în 
care convorbirea are loc. 

Picioarele. La fel ca și în cazul 
braţelor, o poziţie deschisă a picioarelor 
sugerează disponibilitate pentru discuţie, 
pentru subiectele care fac obiectul 
conversației. Picioarele încrucişate arată 
reticenţă faţă de subiect, iar atunci când 
ele sunt îndreptate către ieşire sugerează 
nici mai mult nici mai puţin decât dorinţa 
de evadare.

Respiraţia.  Un ritm alert al 
respiraţiei poate marca panică, teamă, 
nervozitate,   furie ori un caracter 
intimidat de cele aduse în discuţie ori de 
caracterul celeilalte persoane. Un ritm 
calm al respiraţiei duce la relaxare, la 
calm.

În ceea ce priveşte activitatea 
de la nivelul capului, gesturi precum 
atingerea nasului (dubii) sau a urechilor 
(nesiguranţă), privitul peste ochelari 
(atenţie, seriozitate), buzele strânse 
(agresivitate) ori chiar sprâncenele 
încruntate (confuzie, tensiune) sunt 
esenţiale în transmiterea corectă a 
mesajului în afaceri.

Astfel, oamenii comunică printr-o 
mare varietate de canale. Limba pe care 
o vorbim nu este singura modalitate prin 
care oamenii fac schimb de informaţie. 
În conversaţie ne exprimam ideile şi 
sentimentele nu numai prin cuvinte, 
dar şi prin expresii faciale, tonul vocii 
şi gesturi. Astfel, privind totul la scară 

redusă, o simplă atitudine timorată poate 

rezilia un contract, precum o manifestare 

dezinvoltă poate duce organizația  într-

un cu totul alt context economic.

Sabrina CANEA

Surse:

Business Insider - http://www.
businessinsider.com/common-body-

language-mistakes-employees-
make-2014-4

The Guardian - http://www.theguardian.
com/small-business-network/2015/

aug/11/what-body-language-say-about-
you-obama

Jurnalul.ro - http://jurnalul.ro/cultura/
carte/secretele-limbajului-corporal-al-

politicienilor-dezvaluite-de-un-expert-in-
psihologie-sociala-596275.html
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Protecția locuinței reprezintă un aspect important pe care fiecare dintre noi ar trebui 
să-l aibă în vedere. Cu toate acestea, soluțiile de securitate a casei pot reprezenta o 
investiție destul de mare. Tocmai de aceea, aplicațiile dedicate protecției locuinței vin ca 
o alternativă accesibilă tuturor celor care îşi doresc să îşi protejeze locuința cu un buget 
restrâns.

5 aplicații pentru o casă 
fără griji

Dincolo de utilitatea practică pe 

care o oferă, şi anume aceea de adăpost, 

fiecare casă prezintă aspecte care nu 

pot fi neglijate. În fruntea acestei liste 

găsim securitatea. Protecţia locuinţei 

este un proces complex, iar atunci când 

acesta este neglijat ori scăpat pentru un 

moment din vedere, consecinţele pot fi 

ireparabile.

Cu toţii știm însă cât de costisitoare 

ar fi o astfel de investiţie. Un echipament 

complex de securitate, fie că vorbim de 

camere video, senzori de mişcare ori 

sisteme de detectare a fumului nu pică 

nimănui din cer. Astfel, la capitolul bani, 

securitatea fiecăruia devine un efort 

financiar în cele mai multe din cazuri. 

În ciuda tuturor acestor aspecte, 

secolul XXI ne oferă oportunităţi mult 

mai prietenoase din punct de vedere 

al capitalului propriu, astfel că, prin 

intermediul tehnologiei care a ocupat 

o poziţie fruntaşă în vieţile noastre, 

securitatea devine o joacă. Într-un mod 

mult mai simplu şi rapid, smartphone-

urile ne pun la dispoziţie metode care 

cer un efort minimal pentru asigurarea 

protecţiei fiecăruia.

AtHome Camera
Vrei să fii conectat în permanenţă 

cu propria casă, dar parcă nu ai da bani 

pentru asta? Nicio problemă! AtHome 

Camera este o aplicaţie în totalitate 

gratuită, download-abilă din Google 

Store. 

Cum funcţionează? AtHome 

Camera este o aplicaţie de supraveghere 

care poate transforma un computer, 

telefon inteligent, tabletă ori smart TV 

într-un sistem de monitorizare al casei 

în câteva momente. Fiind disponibil cu 

toate sistemele de operare, aplicaţia 

poate fi folosită ca monitor pentru 

copil, dădacă ori animale de companie. 

Simplitatea lui AtHome Camera vine 

tocmai din comoditate. Aplicaţia anunţă 

în timp real ceea ce scanează, primind 

notificările direct pe gadget-ul de pe 

care a fost instalat. Acesta necesită, de 

asemenea, două dispozitive pentru a 

funcţiona: unul pentru monitorizare, altul 

pentru supraveghere.
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Canary
Nimănui nu-i place complexitatea. 

Pentru a se putea acomoda cu 

tehnologia, omului îi trebuie maximul de 

eficienţă cu minimul de efort. 

Asta este ceea ce oferă Canary, 

un sistem inovativ care scanează şi 

analizează tot ceea ce se întâmplă în casa 

ta pentru a-ţi oferi protecţie. Aplicaţia 

Canary îţi permite să fii conectat în 

fiecare moment la mişcarea din casa ta, 

de la temperatură, sunete, activitate, 

ba chiar şi calitatea aerului, doar prin 

intermediul telefonului mobil. Pentru 

a folosi această aplicaţie este necesară 

achiziţionarea aparatului Canary Home 

Security, restul componentelor venind în 

mod gratuit cu acestea. Sistemul Canary 

este echipat cu o cameră HD cu vedere 

pe timp de noapte, un microfon, senzori 

de mişcare şi senzori climatici.

Pe cât de eficient, pe atât de 

simplu: Canary nu necesită niciun 

program ori instalare ori efectuarea de 

setări în prealabil. Tot ceea ce necesită 

la partea de punere în funcţiune este 

pornirea aparatului şi conectarea la 

reţeaua de WI-FI, urmând ca el să-şi facă 

singur treaba apoi.

Vivint
Monitorizare ca monitorizare şi 

supraveghere ca supraveghere, însă, 

dacă cineva îţi forţează uşa, până apuci 

să intervii, va provoca,  cu siguranţă, 

pagube. Grijile au luat sfârşit: aceasta 

problemă ţine acum de deceniul 

trecut, dat fiind că aplicaţia Vivint a 

spart gheaţa, revoluţionând inteligenţa 

tehnologiei. 

Vivint este o aplicaţie care nu 

numai că permite supervizarea tuturor 

activităţilor ce au loc în incinta locuinţei 

tale, dar se ocupă şi de încuietorile 

tale, cât şi de alte aspecte care ţin de 

atmosferă, de exemplu. Aparatura acestei 

aplicaţii are în dotare un termostat 

care aduce constant informaţii despre 

temperatura casei, permiţându-ţi chiar 

să o setezi. În plus, pachetul îţi oferă 

posibilitatea de a-ţi instala o sonerie cu 

cameră video, astfel încât poţi vedea tot 

ce se petrece la uşa ta. Şi în cazul acesta, 

sistemul vine spre vânzare, aplicaţia fiind 

inclusă.

Cu toate că este puţin mai costisitor 

în comparaţie cu Canary, sistemul este 

extrem de performat şi util oricărei 

case. În plus, creatorii acestui produs au 

impus o politică de „give back”, oferind 

discount-uri semnificative familiilor cu 

cazuri speciale care prezintă anumite 

dizabilităţi, în funcţie de severitatea 

situaţiei.

Earthquake Alert!
Fiecare dintre noi are o metodă de 

a verifica dacă este sau nu cutremur. Care 

este metoda ta? Te uiţi dacă se mişcă 

lustra? Te uiţi la bibelourile din vitrină?

Deşi metodele băbeşti îşi fac 

până într-un punct treaba, tehnologia 

îşi face loc printre acestea, spunându-

şi cuvântul. Earthquake Alert este o 

astfel de aplicaţie pentru telefoane 

inteligente care îţi permite să vezi în 

timp real cutremurele care au loc la 

nivel global. Mai mult, acesta nu numai 

că îţi contorizează cutremurele care au 

loc zilnic şi săptămânal, ba mai mult,  îţi 

permite să semnalezi tu un cutremur. De 

asemenea, fiecare cutremur este însoţit 

de magnitudinea pe care o înregistrează,  

fiind totodată localizat pe harta lumii. În 

plus, aplicaţia fiind conectată la satelit, 

aceasta livrează constant ştiri cu privire 

la dezastrele naturale care au loc pe tot 

mapamondul.

Nest Protect System
Nest sau, mai bine spus, pachetul 

Nest, este un set de aparaturi care, pe 

scurt, ştiu să facă de toate. Vrei să-ţi 

supraveghezi câinele atât timp cât 

mergi la cumpărături? Nest vine cu o 

cameră de supraveghere, care, în plus, 

are incorporat un sistem vocal, de care 

poţi profita în dresarea câinelui, spre 

exemplu. Ţi-ai lăsat mâncarea pe foc şi îți 

este frică să nu ardă cât dai o fugă până 

la vecina? Nicio problemă, Nest vine cu 

un detector de fum. Vrei să fii la curent 

cu atmosfera în care doarme copilul tău? 

Nest vine cu termostat. La acestea se 

adaugă multe alte facilităţi ale sistemelor. 

Elementul cheie al sistemului 

Nest este faptul că acesta poate şi este 

controlat prin intermediul smartphone-

ului. Nest trimite în timp real informaţii 

înregistrate în casa ta chiar pe telefonul 

mobil, reducând astfel efortul personal la 

minimum. 

Sabrina CANEA



48 www.primm.ro10/2015

Cariere

C
ar

ie
re

Gabriela BOCA
Membru neexecutiv

Consiliul Autorității 
de Supraveghere 
Financiară (ASF)

Plenul reunit al Parlamentului a aprobat 
miercuri, 16 septembrie 2015, noua structură a 
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(ASF), numind-o pe Gabriela BOCA în funcţia de 
Membru neexecutiv în cadrul ASF.

Gabriela BOCA are peste nouă ani de 
experienţă în domeniul bancar, preluând 
conducerea unei agenţii BRD Iaşi la doi ani de 
la absolvirea Facultăţii Economice din acelaşi 
municipiu. Membră în Senatul Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”, coordonator a Ligii 
Studenților Economiști şi reprezentant al 
studenților în cadrul Centrului de Schimburi 
Internaționale Gaudeamus, aceasta coordonează în 
prezent activitatea a 10 agenții BRD din Iaşi. 

Mişu NEGRIŢOIU
Preşedinte 

Comitetul pentru 
Analize Economice 
şi de Piață din cadru 
ESMA

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere 
Financiară (ASF), Mişu NEGRIŢOIU, a fost numit 
pentru un mandat de doi ani Preşedinte al 
Comitetului pentru Analize Economice pentru 
Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), decizia fiind luată 
pe 24 septembrie 2015 în cadrul reuniunii de la 
Paris.

Mişu NEGRIŢOIU a ocupat, anterior, funcţia 
de Preşedinte neexecutiv al ING Bank România. 
Cariera în cadrul diviziei bancare din România a 
grupului olandez şi-a început-o în 1997, ajungând 
ca, in intervalul 2006-2012, să deţină funcţia de 
Director General. În perioada 1993 - 1996 a fost 
Consilier pe probleme economico-sociale şi de 
reformă al Preşedintelui României. În paralel, Mişu 
NEGRIŢOIU a activat şi ca Profesor universitar 
asociat al Facultăţii de Relaţii Economice 
Internaţionale din cadrul ASE Bucureşti timp de 
peste 10 ani. 

Peter HAGEN a fost aprobat de ASF în fruntea Consiliului de Supraveghere al ASIROM

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat numirea lui Peter HAGEN în funcţia de 
Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al ASIROM, companie membră a grupului austriac VIENNA 
Insurance Group.

Peter HAGEN este Preşedintele Directoratului VIENNA Insurance Group, funcţie pe care a ocupat-o 
începând cu anul 2012, mandatul său la conducerea VIG urmând să expire la jumătatea anului 2018. 
Peter HAGEN a deţinut funcţii similare în România: astfel, în 2005 el a făcut parte din Consiliul de 
supraveghere al AGRAS şi în 2006 a preluat poziţia de Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere al 
OMNIASIG.
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Iuliana RUSEI
Board Member 

UNIQA Asigurări 

Iuliana RUSEI a preluat funcţia de Board Member în cadrul UNIQA Asigurări, începând cu iunie 
2015.

Iuliana RUSEI are o experienţă profesională de mai bine de 11 ani, întrând în domeniul asigurărilor 
imediat după absolvirea Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Aceasta și-a aprofundat 
cunoştinţele în domeniul asigurărilor și al managementului de risc urmând un master în Italia (MIB – 
School of Management), care a fost urmat de funcţia de intern la GENERALI Assicurazioni, Italia.

Printre poziţiile ocupate de Iuliana RUSEI se numără cele de Senior Underwriter - Non Life 
Division (2005-2009), Non Life Technical Control Responsible (2009-2011), Head of Technical Control 
and Product Development (2011-2012), Head of Non Life Division (2012-2013) şi Board Manager (2013-
2015), toate acestea în cadrul GENERALI România.

Cariere

Crinu ANDĂNUŢ 

Membru Consiliul de Administrație al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul 
de Pensii Private

Fost preşedinte al APAPR (2008-2011), Crinu ANDĂNUŢ a fost numit de APAPR în Consiliul de 
Administraţie al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP).

Anterior, Crinu ANDĂNUŢ a deţinut funcţia de Director General în cadrul ALLIANZ-ŢIRIAC 
Pensii Private, ocupând în continuare,  în urma încheierii mandatului său,  poziția de Consilier în 
cadrul Consiliului de Administrație al companiei. Crinu ANDĂNUŢ a urmat studii la Facultatea pentru 
Tehnologia Construcţiilor de Maşini din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În anul 2002, 
acestuia i s-a acordat titlul de Doctor în inginerie economică de către Universitatea Transilvania din 
Braşov. 
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GARANTA Asigurări a inaugurat o 
reprezentanţă în Bacău
Septembrie 2015

Conferinţa „Executarea Silită în Practică"
18 septembrie 2015

CAMPION Broker a celebrat 
rezultatele echipei sale printr-un 
team building 
9 - 17 septembrie 2015

GARANTA Asigurări a inaugurat, la Bacău, cea de 
a unsprezecea reprezentanţă a sa în România. Odată 
cu aceasta, compania a anunţat şi relansarea site-ului 
oficial al acesteia - www.garanta.ro.

Angajamentul pe care ni l-am luat faţă de clienţii 
noştri este unul pe termen lung, iar eforturile noastre se 
concentrează pe oferirea unor produse moderne şi a unor 
servicii de calitate menite să satisfacă cele mai variate 
nevoi de asigurare, au declarat reprezentanţii GARANTA 
Asigurări.

GARANTA Asigurări, membră a grupului Banca 
Naţională a Greciei, a fost înfiinţată în octombrie 1997, 
având ca acţionar majoritar compania The ETHNIKI, 
Grecia. În 2014, a subscris prime în valoare de 9,45 
milioane euro, iar valoarea totală a despăgubirilor 
plătite s-a ridicat la 4,86 milioane euro.

CAMPION Broker a organizat în oraşele egiptene 
Hurghada şi Cairo un nou team building la care au 
participat 45 dintre cei mai buni membri ai echipei. 
Astfel, evenimentul a avut drept scop dezvoltarea 
relaţiilor profesionale dintre membrii echipei CAMPION şi 
îmbunătăţirea comunicării dintre aceştia, dar şi răsplătirea 
şi celebrarea performanţelor deosebite înregistrate de-a 
lungul acestui an. 

Prin toate aceste team-building-uri pe care le organizăm 
ne dorim să creăm un mediu relaxat care să întărească 
legăturile formate în cadrul companiei, precizează Octavian 
TATOMIRESCU, Director General al CAMPION Broker.

Compania a fost înfiinţată în anul 2007, poziţionându-
se rapid în topul brokerilor din România. CAMPION Broker 
a încheiat prima jumătate a anului cu un volum de prime 
intermediate de 68,49 milioane lei, în creştere faţă de 
perioada similară a anului precedent, când a intermediat 
47,28 milioane lei, conform datelor furnizate publicaţiei 
INSURANCE Profile.

Moderată de Claudiu Constantin DINU - Lector univ. dr. la Facultatea de Drept, 
Universitatea Bucureşti, Avocat, Director de departament în cadrul Institutului Naţional 
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,  şi organizată de Camera Executorilor 
Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în parteneriat cu Baroul Bucureşti 
şi Editura Hamangiu, conferinţa „Executarea Silită în Practică” s-a adresat tuturor celor 
preocupaţi de problemele pe care le ridică procedura executării silite.

Evenimentul a fost unul interactiv, încurajând intervenţiile venite din partea 
participanţilor. Printre vorbitorii prezenţi la conferinţă s-au numărat practicieni 
recunoscuţi, judecători, executori judecătoreşti şi avocaţi, precum şi profesori şi autori 
de lucrări pe tema executării silite.
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Evenimente

Cine au fost câştigătorii celei de-a IV-a ediţii a Regatei Asigurărilor?
3 septembrie 2015

Cea de-a IV-a ediţie a Regatei Asigurărilor a avut loc pe 3 septembrie, în estuarul 
Mangalia, la Life Harbour Limanu,  şi s-a desfăşurat pe o perioadă de trei zile. Aceasta a 
reunit reprezentanţi ai societăţilor de asigurare, parteneri şi sponsori ai evenimentului, 
profesionişti din cadrul asociaţiilor brokerilor de asigurări din Europa de Sud-Est, 
precum şi membri BIPAR, ai Autorității de Supraveghere Financiară, ai mass - media şi ai 
companiilor de brokeraj membre UNISCAR. Câştigătorii au fost:

Concurs SKIJET

Locul I: David COFARU

Locul II: Philip ANDRIESCU

Locul III: Ionuț NICOLAE

VELIERE

Locul I: ECHIPA - PSG Broker de 
Asigurare, ASTRA, HOBBIT Broker de 
Asigurare

Echipaj: Diana MORUZEA, Dan PENA, 
Iulian PETRESCU, Dorel DUŢĂ

Locul II: ARCTICA – ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări

Echipaj: Elisabeta BARTUS, Paul 
Alexandru CHIRIC, Claudiu CIUCLEA, Liviu 
CHIRIC, Daniel CIUCĂ

Locul III: BORA - ASIGEST Broker de 
Asigurare, AB Asig Broker de Asigurare

Echipaj: Maya SOUVANNASOUCK, 
Mark SOUVANNASOUCK, Antonio 
SOUVANNASOUCK, Daniela TĂNASE, 
Mirela ŞERBAN, Alex TĂNASE

Clasa CRUISER

Locul I: SANTA CLARA - DESTINE Broker 
de Asigurare, DEBT Management Expert, 
BrokerNet Software

Echipaj: Radu MUSTĂȚEA, Luca 
MUSTĂȚEA, Cristina MUNTEANU, Danuț 
BURCA, Eduard ALEXANDRESCU, Liviu 
Ștefan NIŢU, Romeo BOCĂNESCU, 
Octavian PASPARUGA, Camelia POPESCU, 
Mădălina Nicoleta GOSPEI, Ștefan 
PUNTEA

Locul II: THEA - AVUS România

Echipaj: Iancu MIRELA, Adina 
NEGOIŢESCU, Toma MARIANA, Teodora 
MOTIRLICHE, Marius SIMIONESCU, Ştefan 
CRUCEANU, Ioan LAZĂR

Locul III: MOTIVATION - DIGI 24, UNIQA, 
RCG Broker de Asigurare

Echipaj: Cătălin BĂLAN, Alina BĂDĂLAU, 
Adriana MANOLE, Ruxandra Elena 
DUMBRAVĂ, Andrei MITACHE, Irin 
TRUSCA, Anca-Elena BĂLĂN

Clasa RACER

Locul I: SETSAIL (FARR 40) - MaxyGo 
Broker de Asigurare, CREDIT EUROPE 
Asigurări, Ziarul Financiar, NETGROUP, 
Gothaer

Echipaj: Alexandru APOSTOL, Cagatay 
ULUDAG, Mihai APOSTOL, Sorin PÎSLARU, 
Toma PÎSLARU, Nicolae ARSENE, Victor 
MIREA, Alexandra BĂLĂNESCU

Locul II: INDIGO - D&CA, Fabrica de 
Asigurări, FUNK România Broker de 
Asigurare

Echipaj: Adrian TESLOVAN, Irina TRAICU, 
Corina POPA, Marius ROŞCA, Dan 
CRISTESCU

Locul III: LIFE - TRUST Brokers Broker de 
Asigurare, ASICONS Broker de Asigurare

Echipaj: Valentin FLOREA, Alexandra 
Andreea IVAN, Todea LAURENŢIU, 
Alexandru IVAN, Georgiana HENTES
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OMNIASIG a împlinit 20 de ani!
Septembrie 2015

Evenimente

Luna septembrie a acestui an a marcat nu numai o sărbătoare, ci şi atingerea unui nou standard de performanţă în ceea ce 
priveşte universul OMNIASIG. Compania, al doilea jucător de pe piaţa locală de asigurări, a împlinit 20 de ani de activitate, marcând 
momentul printr-un eveniment dedicat partenerilor săi.

1995

2001

2005

2008

1 mai 
2012

2015

se înfiinţează OMNIASIG;

se înfiinţează BCR ASIGURĂRI;

WIENER STAEDISTCHE (VIENNA 
Insurance Group) 
preia OMNIASIG;

marchează un nou început 
pentru activitatea OMNIASIG 
VIG;

VIENNA Insurance Group preia 
BCR ASIGURĂRI;

OMNIASIG împlineşte 20 de ani 
de activitate

Sept.

De-a lungul existenţei sale, 
OMNIASIG VIG a parcurs etape distincte 
de dezvoltare, fiind în concordanţă cu 
evoluţia pieţei româneşti de asigurări în 
ansamblu. 

Istoria OMNIASIG începe cu anul 
1995, an în care se înfiinţează OMNIASIG, 
companie care va fi preluată de către 
grupul WIENER STADTISCHE (VIENNA 
Insurance Goup) în 2005. Ulterior, în 
2008, în urma unei tranzacţii la nivel de 
grup între VIG şi grupul bancar ERSTE, 
VIG a preluat compania BCR Asigurări, 
aflată la momentul respectiv sub 
controlul Băncii Comerciale Române.

Anul 2012 a marcat un nou început 
pentru activitatea OMNIASIG, odată cu 
fuziunea cu BCR Asigurări.

Astfel, VIENNA Insurance Group, 
acţionarul majoritar al OMNIASIG Vienna 
Insurance Group şi al BCR Asigurări 
Vienna Insurance Group, a decis ca cele 
două companii să fuzioneze pentru a 
crea cea mai puternică şi cea mai mare 
companie de asigurări din România, 
sub un singur nume: OMNIASIG Vienna 
Insurance Group.

Prin realizarea acestei fuziuni, 
compania rezultată a devenit mai 
stabilă, cu o reţea mai extinsă şi foarte 
bine implementată la nivel naţional. 
Prin toate aceste elemente, compania 
rezultată în urma fuziunii și-a fixat ca 
obiectiv principal ocuparea primei poziții 
în clasamentul companiilor de asigurări 
generale din România. 

În prezent, OMNIASIG VIG 
ocupă locul doi pe piaţa de asigurări 
din România, cu o valoare a primelor 
brute subscrise de 457,66 milioane 
lei în primele şase luni din acest an şi 
o cotă de piaţă de 10,59%, conform 
datelor publicate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF). În 
această perioadă, compania a achitat 
despăgubiri în valoare de 242,92 
milioane lei.

OMNIASIG se bucură de onoarea 
de a fi numită „Asigurătorul oficial al 
Casei Regale a României”, în 2013. De 
asemenea, compania a primit în luna 
martie 2015, în cadrul GPPA – Gala 
Premiilor Pieţei Asigurărilor – trofeul 
„Compania Anului” – Asigurări Generale.
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Conferinţa „Romania: Destination of 
choice for British investment”
30 septembrie 2015

B.A.A.R. a sărbătorit 20 de ani de la înfiinţare
1 octombrie 2015

CNPP a dezvoltat un instrument 
naţional de modelare a pensiilor
30 septembrie 2015

Conferinţa „Romania: Destination of choice for 
British investment” a avut drept scop promovarea 
oportunităţilor investiţionale în rândul investitorilor 
locali, cât şi străini. Astfel, evenimentul a reunit 
companii româneşti cu interese în Marea Britanie, 
directori importanţi ai unor organizaţii locale, dar şi din 
Marea Britanie, din diverse sectoare industriale, precum 
şi oficiali din ambele ţări. De asemenea, conferinţa a 
răspuns la cele mai importante întrebări în raport cu 
domeniul macroeconomic şi a dezbătut strategiile şi 
opţiunile disponibile în ceea ce priveşte situaţia actuală 
a pieţei.

Printre vorbitorii prezenţi în cadrul evenimentului 
s-au numărat: Marios A. KLITOU, CEO, BAKER TILLY 
România, Paul BRUMMEL, Ambasadorul Marii Britanii 
la Bucureşti, Alexandru NĂSTASE, Secretar de Stat, 
Departamentul de Investiţii Străine şi Parteneriat Public 
- Privat (TBC), precum şi Charlie CROCKER, Director, 
reprezentant al Camerei de Comerţ România - Marea 
Britanie.

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a finalizat 
proiectul denumit „Dezvoltarea unui instrument naţional 
de modelare a pensiilor în scopul elaborării de politici”- 
SimProVision. Obiectivul acestui proiect a fost elaborarea 
unui instrument de modelare pentru prognoze pe termen 
lung privind veniturile şi cheltuielile sistemului public de 
pensii.

Cu acest program se poate face analiza impactului 
înscrierii la pensia anticipată, pensia anticipată parţial sau 
pensia de invaliditate. De asemenea, se poate face analiza 
impactului Pilonului II de pensii asupra sustenabilităţii 
Pilonului I de pensii prin simularea evoluţiei numărului de 
participanţi şi a contribuţiilor la Pilonul II.

Perioada de implementare a fost de 23 de luni, în 
intervalul 01 noiembrie 2013 - 30 septembrie 2015.

B.A.A.R. - Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România a împlinit 20 de ani de la 
înfiinţare şi 50 de ani de existenţă ca Birou Naţional Carte Verde în România.

B.A.A.R. este organismul care îndeplineşte funcţia de Birou Român Carte Verde, responsabil 
cu respectarea tuturor obligaţiilor rezultate din prevederile „Regulamentului General” al Sistemului 
Internaţional „Carte Verde” şi a Recomandării nr. 5/1949 a SubComitetului de Transporturi Rutiere 
al Comitetului de Transporturi Interne al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. Prima dintre funcţiile B.A.A.R., în calitatea sa de Birou Carte Verde, este de a-şi 
asuma responsabilitatea gestionării şi lichidării daunelor care rezultă din accidentele produse 
de automobiliştii străini, pe teritoriul României (în calitate de „Birou al ţării în care a avut loc 
accidentul”). De asemenea, B.A.A.R. garantează documentele de asigurare de răspundere civilă 
auto „Carte Verde” pe care membrii săi le eliberează asiguraţilor săi (în calitatea de „Birou Garantor”).

Evenimente
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GROUPAMA este partener al Anim'est
2 - 11 octombrie 2015

ISF a organizat în octombrie EIET Conference
8 - 9 octombrie 2015 

FORTE Asigurări susţine importanţa 
unui stil de viaţă sănătos, participând 
la Maratonul Internaţional Bucureşti
30 septembrie 2015

Pentru al cincilea an consecutiv, GROUPAMA 
Asigurări a dus mai departe tradiţia parteneriatului cu 
Festivalul Internaţional de Animaţie Anim'est, cel mai 
mare festival de film din Bucureşti şi unul dintre cele 
mai reprezentative festivaluri de film de animaţie din 
Europa.

Festivalul de Animaţie Anim'est a inclus 
anul acesta şase secţiuni competitive: lung metraj 
internaţional, scurt metraj internaţional, film românesc, 
film studenţesc, videoclip şi Minimest, la care se 
adaugă secțiunea Animash (ex-Mozaic), secțiune 
rezervată celor mai populare filme de animație din 
prezent, cu diverse premii obținute în cadrul unora 
dintre cele mai importante festivaluri de film din lume. 
De asemenea, ca în fiecare an, vor exista secțiuni 
speciale dedicate școlilor de animație de prestigiu 
din întreaga lume, studiourilor care au creat filme 
premiate, festivalurilor de profil celebre din zona 
Europei și animatorilor consacrați.

În weekendul 3 - 4 octombrie a.c., FORTE Asigurări 
a luat parte la cea de-a opta ediţie a Maratonului 
Internaţional Bucureşti. În acest demers,  compania 
și-a propus promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a 
importanţei sportului în viaţa de zi cu zi, susţinând astfel 
înscrierea unei echipe proprii de alergători.

În cadrul maratonului, echipa FORTE Asigurări a 
reuşit să parcurgă cei 42,8 km de la proba de ştafetă în 4 
ore şi 20 minute. „A fost un timp foarte, foarte bun pentru 
noi. Ne-au motivat atât atmosfera excepţională din cadrul 
evenimentului, cât şi entuziasmul celorlalţi participanţi 
şi, mai ales,  susţinerea colegilor prezenţi la eveniment”, a 
precizat reprezentantul FORTE Asigurări.

Maratonul Internaţional Bucureşti 2015 s-a 
desfăşurat pe 3 şi 4 octombrie a.c., reunind peste 10.000 
de participanţi din peste 55 de ţări. Startul s-a dat în Piaţa 
Constituţiei din Capitală, ediţia din acest an a evenimentului 
incluzând cursele de maraton (42,195 km), semimaraton 
(21,197 km), maraton ştafetă (4 x 10,548 km), precum şi 
cursa populară (3,6 km).

Institutul de Studii Financiare, cu sprijinul organizaţiei europene a institutelor naţionale de 

formare în asigurări - EFICERT, a organizat la Bucureşti, între 8 - 9 octombrie, ediţia din 2015 a EIET 

Conference - Conferinţa Europeană a Institutelor Naţionale de Formare Profesională în Asigurări. 

Evenimentul a avut loc în contextul implementării Directivei privind Distribuţia în Asigurări (IDD).

Astfel, directiva şi-a propus să aducă schimbări semnificative atât la nivelul pieţei de profil 

din Uniunea Europeană, implicit în România, unul dintre principalele elemente ale acesteia fiind 

reprezentat de accentul pus pe protecţia consumatorului de produse de asigurare.

Conferinţa EIET reprezintă o platformă de dezbateri în cadrul căreia reprezentanţii 

institutelor naţionale de formare în asigurări din diverse ţări europene se întâlnesc anual pentru a 

face schimb de idei şi de experienţă.
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Istoria GRAWE începe cu anul 
1828, când Arhiducele Johann 
de Austria a pus bazele unei 
instituţii de asigurare mutuală 
împotriva incendiilor;

Dupa primul deceniu al 
secolului al XX-lea, asociaţia 
se extinsese, acoperind Stiria, 
Carinthia şi Carniola;

Cu toate că la sfârşitul celui 
de Al Doilea Război Mondial 
asociaţia pierduse jumătate 
din zona de acoperire iniţială, 
afacerea s-a extins la nivelul 
întregii ţări, adăugându-se 10 
clase de asigurări;

Ia  naştere GRAWE România;

Ia fiinţă concernul GRAWE, 
asociaţia extinzându-se şi în 
afara graniţelor;

GRAWE România preia 
compania de asigurări SARA 
Merkur;

Concepută şi dezvoltată în inima 
Austriei, societatea GRAWE şi-a făcut 
loc la începutul secolului al XXI-lea 
şi în spaţiul românesc. De-a lungul 
activității  grupului pe piaţa românească, 
acesta s-a concentrat pe analizarea şi 
implementarea unor noi strategii de 
vânzare, precum şi pe îmbunătăţirea şi 
diversificarea metodelor de comunicare 
cu clienţii. 

GRAWE România este o parte 
importantă a familiei GRAWE. Apreciez 

implicarea de până acum a echipei şi sunt 

sigur că aceasta va urma acelaşi drum. 

Avem o echipă foarte puternică aici, în 

România, care a făcut o treabă foarte bună 

în aceşti 15 ani, a afirmat Othmar EDERER, 

Directorul General al grupului GRAWE.

În aceşti 15 ani am făcut faţă 

multor provocări pe piaţa din România, 

păstrându-ne clienţii în centrul atenţiei, a 

declarat Paul SWOBODA, CEO, GRAWE 

România. Vă mulţumim şi vă promitem că 

vom fi mai buni şi vom păstra încrederea 

pe care am câştigat-o prin grija faţă de 

clienţi şi prin plata la timp a daunelor, 

a adaugat acesta în deschiderea 

evenimentului.  

Asigurătorul a consemnat, la finele 

anului trecut, prime brute subscrise de 

47 milioane lei, active de aproape 380 

milioane lei şi indemnizaţii brute plătite 

de 19,2 milioane lei.

GRAWE România a împlinit, în luna septembrie, 15 ani de activitate pe piaţa financiară din România. Având aproape două 
secole de existentă, experienţa acumulată în asigurări a contribuit major la modul în care GRAWE şi-a construit oferta de produse şi 
portofoliul de clienţi.

GRAWE România a împlinit 15 ani de activitate în România

Evenimente

Othmar EDERER 
Directorul General

GRAWE

Paul SWOBODA 
CEO

GRAWE 
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FILMTÂRG

Mozaic Jazz Festival
După ce anul 2014 a însemnat nu numai un debut, ci şi inovaţie 

prin originalitate în ceea ce priveşte lumea jazz-ului, cel mai proaspăt 
festival de jazz din România, Mozaic Jazz Festival, anunţă o a doua 
ediţie. Cele trei zile de spectacol vor aduce în scenă artişti cu abordări 
muzicale spectaculoase, dar şi poveşti şi perspective inedite. Pe scena 
festivalului vor putea fi ascultaţi Ambrose Akinmusire Quartet (USA), 
Miroslav Vitouš – Emil Viklicky Duo (Cehia), Jaga Jazzist (Norvegia), 
Tigran Hamasyan Trio (Armenia), Bálazs Bágyi New Quartet (Ungaria) şi 
The Ploctones (Olanda). 

Sibiu, Casa de Cultură a Sindicatelor, 13-15 noiembrie 2015

tIMOn – Târgul Imobiliar 
Naţional

„Acasă la tata”

„Secretele Succesului” 

Ediţia de toamnă a tIMOn – 
Târgul Imobiliar Naţional – va aduce 
în atenţia publicului  trei invenţii care 
vizează îmbunătăţirea mediului din 
locuinţe şi surse alternative de energie. 
Ioan STAMATIN, Profesor de fizică şi 
inventator, prezintă cele mai noi invenţii, 
toate destinate locuinţelor şi implicit 
consumatorului final. Acestea sunt în curs 
de brevetare, air prototipurile urmând a fi 
create în 2016. În cadrul acestui eveniment 
va fi distribuită şi broşura campaniei „Luna 
Asigurărilor de Locuinţe”.
Bucureşti, Piața Constituției, 22-25 octombrie

În regia lui Andrei 
COHN, filmul românesc 
„Back Home” – „Acasă 
la tata” – îi aduce pe 
marele ecran pe Mirela 
OPRIŞOR, Ioana FLORA, 
Andi VASLUIANU şi 

Alexandru PAPADOPOL. Îmbinând comedia 
cu drama, filmul este povestea lui Robert, 
un tânăr scriitor care trece printr-o criză şi 
decide să se întoarcă în satul natal la trei 
ani după moartea mamei sale. Ajuns acasă, 
se întâlneşte cu doi dintre foştii colegi de 
clasă: Petrică - prietenul cel mai bun din 
copilărie, acum însurat şi cu copii -,  şi Paula 
- iubita lui din adolescenţă. În 24 de ore 
retrăiește prin scriitură toate relaţiile: cu 
tatăl lui, cu prietenul cel mai bun, cu prima 
iubire, cu trecutul.

Premiera: 6 noiembrie, Bucureşti

 „Secretele Succesului” oferă o lecţie despre arta comunicării şi 
relaţionării, abordând  chiar şi o latură sensibilă a motivaţiei umane, 
şi anume aceea de a conduce. Succesul înseamnă să obţii ceea ce vrei, 
iar fericirea înseamnă să vrei ceea ce ai obţinut, spune Dale CARNEGIE. 
Cu toate că prima ediție a fost publicată în 1936, cartea a rămas best-
seller,  sfaturile lui CARNEGIE fiind,  peste ani,  la fel de actuale ca și 
atunci.

Dale CARNEGIE, Editura Curtea Veche

CARTE






