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Editorial

Recunoscută drept cifra maturității în multe țări din întreaga lume, 
marchează încheierea copilăriei și momentul în care sunt asumate 
controlul și responsabilitatea asupra acțiunilor și deciziilor proprii.

Ajuns la cea de-a 18-a ediție, FIAR - Forumul Internațional 
Asigurări-Reasigurări rămâne, cu siguranță, cel mai important eveniment 
internațional de profil al primăverii europene, prin rolul pe care l-a jucat și 

continuă să îl joace pentru piețele de asigurări și reasigurări din regiune.   

Timp de 17 ediții, FIAR a reunit, în fiecare an, sute de specialiști din asigurări, reasigurări, intermediere, 
piața financiară și domeniile conexe, reuniți spre a dezbate cele mai importante probleme și tendințe din piața 
internațională și locală de profil.

Iar tradiția continuă. Șapte conferințe și workshop-uri, sute de întâlniri bilaterale și oportunități de 
networking - acestea sunt ingredientele care definesc cea de-a XVIII-a ediție a forumului. Iar printre cei care 
participă la „majorat” se numără nume mari din industria internațională, precum SWISS Re – al doilea cel mai 
mare reasigurător din lume, LIMRA - asociația companiilor de asigurări de viață și servicii financiare, cu peste 70 
de membri din întreaga lume - sau Insurance Europe – federația asociaţiilor asigurătorilor din Europa.

După o istorie lungă construită în Sinaia, ne întâlnim, așadar, pentru al doilea an consecutiv, în noua casă 
a FIAR: la Brașov - unul dintre cele mai vechi orașe ale țării și totodată "leagănul" asigurărilor în România (prima 
societate de profil, Casa de Incendiu, a fost înființată aici în 1744).

Bine ați venit la FIAR!

18.
Să sărbătorim majoratul împreună
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RCA: drumuri diferite, 
aceeaşi destinație

Asigurările auto se disting ca linie separată de business în majoritatea țărilor europene, 
fiind unele dintre cele mai utilizate şi uşor de înțeles produse din portofoliul asigurătorilor. 
Dintre acestea, asigurarea de răspundere civilă auto se clasează într-un univers propriu, 
marcat atât de natura sa obligatorie, cât şi de rolul social pe care trebuie să îl îndeplinească.

Şi totuşi, în pofida faptului că sunt indispensabile, asigurările auto constituie totodată 
câmpul de luptă pentru un adevărat război al prețurilor, un loc unde inovația se îmbină 
cu tradiția şi unde legislația cunoaşte o continuă transformare menită să aducă echilibru 
piețelor locale, respectând, în acelaşi timp, cerințele normative internaționale. 

Comparând liniile auto cu alte segmente, cel puțin un aspect iese în evidență încă de 
la început: pentru că generează un număr uriaş de daune în situații din cele mai diverse, 
necesită un număr mare de angajați sau colaboratori, alături de resursele şi tehnologia 
aferente. De aceea, asigurătorii şi reasigurătorii au nevoie să rezolve obstacolele legate de 
eficiență şi profitabilitate în acest segment, încercând să atingă, în acelaşi timp, un nivel 
ridicat al satisfacției în rândul clienților sau păgubiților.

În consecință, această cercetare îşi propune să contureze o imagine de ansamblu 
a procedurilor şi practicilor folosite în prezent în mai multe țări din Europa, cu accent pe 
Franța, Germania, Marea Britanie şi Italia. Şi, având în vedere că protecția consumatorilor la 
nivel european este unul din țelurile autorităților de supraveghere, materialul evidențiază 
modalitățile în care diverse țări încearcă să soluționeze, prin abordări diferite, aceleaşi 
probleme de ordin practic.

Sorin GRECEANU – 
Director General, 
Fondul de Protecție a 
Victimelor Străzii

Mihai CRACEA 
Redactor Şef -
XPRIMM 
Newsletters
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Perspectivă europeană asupra pieţei de 
asigurări auto

Aruncând o scurtă privire de ansamblu asupra pieţei de 
asigurări auto, se poate observa că aceasta a generat prime 
de 129 miliarde euro în 2013, conform statisticilor Insurance 
Europe, adică echivalentul a peste 28% din afacerile non-
life ale asigurătorilor în Europa. Pentru a scoate în evidenţă 
dimensiunea considerabilă a pieţei auto, trebuie menţionat 
că asigurările property au adus 89 miliarde euro în buzunarele 
asigurătorilor, iar cele de sănătate, 97 miliarde euro. În ceea ce 
priveşte daunele, cu 102 miliarde euro, asigurările auto au fost 
responsabile pentru peste 31% din despăgubirile totale pe linia 
non-life.

Accidentele rutiere – factorul de 
influenţă decisiv pe liniile auto

Accidentele rutiere produse pe teritoriul UE care au 
reprezentat, de altfel, cauza iniţială a introducerii asigurării 
obligatorii de răspundere civilă auto, au scăzut în mod constant 
ca număr de-a lungul timpului. Cu toate acestea, peisajele 
economice şi sociale au fost într-o continuă schimbare, având 
la bază costurile mai mari ale vieţii şi avansul tehnologiei, 
dar şi transportul internaţional tot mai intens. Prin urmare, 
compensaţiile plătite de asigurători s-au menţinut şi ele pe un 
trend ascendent.

Deşi statisticile despre accidentele rutiere soldate doar 
cu daune materiale sunt dificil de centralizat şi, uneori, chiar 
inexistente, cele care au ca rezultat vătămarea de persoane 
ajută încă la conturarea unei imagini relevante. Conform cifrelor 
Comisiei Europene, în 2014, numărul deceselor ca urmare a 
accidentelor rutiere s-a diminuat cu circa 1% faţă de 2013. 
Aceasta urmează unei scăderi de încă 8% în 2013 faţă de 2012. 
Cifra din 2014 ilustrează un total de 25.700 de decese pe şosele 
în toate cele 28 de state membre ale UE, dar, deşi este cu 5.700 
mai mică decât cea din 2010, tot nu s-a încadrat în obiectivele 
stabilite.

Statisticile din 2014 pe ţări relevă încă diferenţe majore 
între acestea. În medie, la nivelul UE, rata deceselor se situează 
la 51 de fatalităţi la milionul de locuitori. La nivel naţional, Malta, 
Olanda, Suedia şi Marea Britanie raportează cele mai scăzute 
rate de decese, sub 30, în timp ce, la polul opus, patru ţări 
(România, Bulgaria, Lituania şi Letonia) indică medii de peste 90 
de morţi la fiecare milion de locuitori.

Şoferii neasiguraţi – principala 
ameninţare a sistemului RCA

Un studiu din 2011 al Asociaţiei Europene a Autorităţilor 
din domeniul Înmatriculării Vehiculelor şi Evidentei Şoferilor 
plasează valoarea totală a daunelor provocate de vehicule 
neasigurate în jurul a 1 miliard euro, care, în mod inevitabil, va 

fi transferată ulterior deţinătorilor de poliţe şi şoferilor oneşti 
care îşi îndeplinesc obligaţiile legale. De altfel, conducerea 
unui vehicul fără asigurare constituie o încălcare a legii în ţările 
europene.

Rezultate preliminare despre mortalitatea 
rutieră în 2014

Decese/milion locuitori Evolutie a numărului de decese

2010 2013 2014 2010 - 2014 2013 - 2014

Austria 66 54 51 -22% -5%

Belgia 77 65 64 -15% -1%

Bulgaria 105 83 90 -16% 9%

Croatia 99 86 73 -28% -16%

Cipru 73 51 52 -25% 2%

Cehia 77 62 61 -20% -3%

Danemarca 46 34 33 -28% -4%

Estonia 59 61 59 -1% -4%

Finlanda 51 48 41 -18% -14%

Franța 64 51 53 -15% 4%

Germania 45 41 42 -8% 1%

Grecia 112 79 72 -37% -9%

Ungaria 74 60 63 -15% 6%

Irlanda 47 41 43 -7% 4%

Italia 70 57 52 -23% -6%

Letonia 103 88 106 -3% 18%

Lituania 95 86 90 -11% 4%

Luxembourg 64 84 65 13% -20%

Malta 36 43 26 -27% -39%

Olanda 32 28 - -11% -

Polonia 102 87 84 -17% -3%

Portugalia 80 61 59 -34% -3%

România 117 93 91 -24% -2%

Slovacia 65 46 54 -18% 16%

Slovenia 67 61 52 -22% -14%

Spania 53 36 36 -32% 0%

Suedia 28 27 29 3% 6%

Marea 
Britanie

30 28 29 -4% 3%

medie UE 62 51 50.5 -18% -1%

Sursa: Comisia Europeană
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Germania este, conform cifrelor din 2013, cea mai mare 
piaţă de asigurări din Europa. În prezent, circa 600 de companii 
de asigurări şi 30 de fonduri de pensii intră sub supravegherea 
BaFin, autoritatea naţională abilitată în acest domeniu. În acelaşi 
timp, alte 1.000 de entităţi cu afaceri în domeniu, majoritatea 
de mici dimensiuni cad sub controlul autorităţilor locale din 
cele 16 state ce compun republica federală. Dintre acestea, 96 
raportează către GDV – Asociaţia Asigurătorilor din Germania – 
subscrieri pe clasa RCA.

Statistici rutiere
În 2014, pe drumurile din Germania au decedat 3.368 de 

persoane. Faţă de 2013, numărul persoanelor decedate a crescut 
cu 29 de persoane, iar numărul răniţilor cu 4%, până la circa 
389.000.

Limite minime de acoperire pe RCA:
 Daune materiale: 1,12 milioane euro/eveniment

 Vătămări corporale: 7,5 milioane euro/eveniment

Conform practicii din Germania, poliţa este emisă atât 
pentru şofer, cât şi pentru vehicul, astfel încât şoferul să poată fi 
acoperit în cazul în care conduce și alt vehicul.

Baze de date utilizate
În Germania nu este utilizată nicio bază de date care 

să conţină istoricul de daune al unui vehicul sau al şoferilor. 
Singura bază de date existentă face legătura între o maşină, prin 
numărul său de înmatriculare, şi asigurătorul său (Zentralruf der 

Autoversicherer – care are şi rolul de centru de informare). Există 
însă alte baze de date care conţin informaţii precum sancţiunile 
rutiere, însă acestea nu pot fi utilizate de către companiile de 
asigurări. Prin urmare, acestea nu influenţează în vreun fel 
calculul primelor. 

Sisteme bonus-malus
Deşi nu există o bază de date centralizată care să conţină 

istoricul de daune al vehiculului sau al proprietarului, există un 
sistem de tip bonus-malus utilizat în mod opţional încă din anul 
1965. 

În Germania, contractele de asigurare RCA nu sunt 
automat limitate la un singur an, însă acestea pot fi reînnoite 
după fiecare an. Astfel, dacă pe parcursul unui an de asigurare 
un şofer are daune, în anul următor prima îi poate fi majorată. 
Dacă şoferul decide să schimbe asigurătorul va primi la 
încheierea contractului un document ce va conţine istoricul său 
de daune pe care, ulterior, noul asigurător îl poate lua sau nu în 
considerare. 

Evaluarea daunelor: cine şi unde
După un accident, păgubitul are opţiuni multiple cu 

privire la cel care îi va face evaluarea daunelor. Acesta poate 
alege dacă va merge la asigurătorul părţii adverse, la un 
evaluator independent (cu excepţia situaţiei în care au existat 
doar daune minore) sau chiar la un service auto. Totuşi, pentru 
că un sistem de compensare directă nu este activ în Germania, 
acesta nu beneficiază de varianta de a apela la propriul său 
asigurător RCA, decât dacă utilizează contractul de asigurare de 
tip CASCO, în cazul în care există un astfel de contract.

Însă, deşi păgubitul este liber să aleagă partea 
responsabilă de evaluarea prejudiciului, el are, în acelaşi timp, 
datoria să dea dovadă de bună credinţă şi să păstreze costurile 
reparaţiei în limite rezonabile. 

Evaluatorul de daune, pe de cealaltă parte, fie că este un 
angajat al companiei de asigurări sau un evaluator independent, 
nu trebuie să aibă aptitudinile profesionale certificate de o 

Germania

CoverStory

PBS (milioane euro) Daune plătite (milioane 
euro) Penetrare 

în PIB (%)

Densitatea 
asigurărilor 
(euro/capita)Life P & C

Total 
Auto

Life P & C Total Auto

2012 87.300 58.600 21.989 76.500 44.200 20.222 6,60% 2.255
2013 90.800 60.600 23.260 80.200 49.700 21.770 6,67% 2.317
2014* 93.700 62.500 24.300 85.400 45.900 20.600 6,62% 2.219
Sursa: GDV

Sursa: GDV

*date provizorii

*date provizorii

Subscrieri RCA 
(milioane euro)

Daune RCA (milio-
ane euro)

Primă medie 
RCA (euro)

Daună medie 
RCA (euro)

Daune medie daune 
materiale (euro)

Dauna medie vatămări 
corporale (euro)

Număr de 
daune RCA 
(milioane)

Rata daunei 
RCA (%)

Rată 
combinată 
RCA (%)

2012 13.216 12.586 228 3.574 2.200 14.300 3,88 95 102

2013 13.927 12.648 237 3.575 2.200 14.500 3,89 91 98

2014* 14.600 13.000 244 N/A N/A N/A N/A N/A 99
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Franţa găzduieşte 134 de asigurători autorizaţi să vândă 
RCA, dintre care 25 sunt companii mutuale. De asemenea, 
pe piaţă activează 26 de companii în baza dreptului de liberă 
stabilire în interiorul Uniunii Europene. Volumul total de prime 
brute subscrise în Franţa pe liniile auto s-a ridicat 19,5 miliarde 
euro în 2012 şi a continuat să crească, ajungând la 19,7 miliarde 
euro în 2013, echivalentul a 40% din piaţa locală non-life.

Statistici rutiere
Conform datelor statistice furnizate în 2013 de Ministerul 

de Interne, numărul total de decese pe şosele a scăzut cu 11 
procente, reprezentând cea mai mică valoare din 1948, data 
primelor statistici colectate, şi până în prezent. În cifre absolute, 
scăderea a însemnat 400 de decese mai puţin decât în anul 

2012. În total, în 2013 au fost 3.250 de pierderi de vieţi omeneşti 
ca urmare a accidentelor rutiere. Spre comparaţie, în 1972, cel 
mai nefast an din istoria Franţei din acest punct de vedere, au 
murit pe şosele 18.000 de oameni.

Limite minime de acoperire pe RCA:
 Daune materiale: 1,12 milioane euro/eveniment

 Vătămări corporale: nelimitat

La fel ca în Germania, poliţa este emisă atât pentru şofer 
(în ceea ce priveşte acoperirea opţională precum vătămarea sa 
sau daunele suferite de propriul vehicul), cât şi pentru vehiculul 
pe care îl conduce (pentru a acoperi obligaţiile legale).

instituţie sau de o asociaţie de profil şi nici nu este obligat 
să facă parte din vreo formă de asociere profesională a 
evaluatorilor de daune.

Compensaţii pentru deprecierea valorii 
de piaţă a maşini păgubite

Germania este una dintre puţinele ţări care, în baza unei 
reglementări clare a modului de calcul, acordă despăgubiri în 
baza poliţei RCA pentru deprecierea valorii de piaţă a maşinii ca 
urmare a unui accident, însă doar în anumite condiţii ce depind 
de vechimea vehiculului, de rulaj şi de starea sa generală. Astfel, 
pentru maşinile mai noi de 5 ani, care nu au mai fost implicate şi 
în alte accidente şi care au la bord sub 100.000 de kilometri, se 
va acorda o compensaţie pentru deprecierea valorii lor de piaţă, 
calculată independent de costurile de reparaţie aferente

Originea pieselor de schimb
În Germania, nu este obligatoriu prin lege ca pentru 

reparaţia efectuată în baza poliţei RCA să fie utilizate doar piese 
de schimb noi şi originale. De fapt, mai ales în cazurile în care 
vehiculele păgubite sunt foarte vechi, utilizarea pieselor de 
schimb noi este nerentabilă din punct de vedere economic. 
Aşadar, legea permite utilizarea pieselor reciclate sau after-
market, dar rareori se apelează la această soluţie.

Lipsa de folosinţă a vehiculului şi 
maşinile de schimb

Partea păgubită poate solicita despăgubiri pentru 
pierderile derivate din lipsa de folosinţă a maşinii pe perioada 
reparaţiei dacă nu optează pentru închirierea unei maşini. În 
caz contrar, când solicită o maşină la schimb, costurile depind 
de tipul de maşină utilizată pe durata reparaţiei, fără a exista o 
anumită reglementare în acest sens, sau până la achiziţionarea 
unui nou vehicul, în cazul în care a fost înregistrată o daună 
totală.

Compensarea directă
Aşa cum am menţionat, în Germania nu funcţionează un 

sistem de compensare directă. În astfel de sisteme, păgubitul 
are dreptul de merge la propriul asigurător pentru evaluarea şi 
plata daunei, urmând ca acesta să recupereze contravaloarea 
despăgubirii de la asigurătorul vinovatului.

Sancţiuni pentru lipsa asigurării
De regulă, atât proprietarul maşinii, cât şi şoferul (dacă se 

dovedește că ştia despre lipsa asigurării) sunt sancţionaţi dacă 
se constată că nu există asigurare. Valoarea sancţiunii pecuniare 
depinde de nivelul veniturilor şi de gravitatea faptelor. În acelaşi 
timp, circulaţia fără o asigurare RCA valabilă este considerată o 
infracţiune.

Franța

CoverStory

PBS (milioane euro) Daune plătite (milioane 
euro)

Penetrare 
în PIB 
(%)

Densitatea 
asigurărilor 
(euro/
capita)

Life Non-
life

Total 
Auto

Life Non-
life

Total 
Auto

2012 132.000 49.400 19.500 123.000 47.300 15.800 8,90% 2.778
2013 137.900 50.300 19.700 122.000 48.500 16.300 9,10% 2.870
2014 148.000 51.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Subscrieri RCA 
(milioane euro)

Primă medie RCA 
(euro)

Daună medie RCA 
(euro)*

Număr de daune 
RCA (milioane)

2012 19.500 488 1.300 N/A

2013 19.700 N/A 1.315 1,89

*daune materiale

Sursa: Bureau Central Francais

Sursa: Insurance Europe
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Baze de date utilizate
Spre deosebire de Germania, francezii pun un mare preţ 

pe istoricul de daune al şoferului şi al vehiculului, astfel încât 

asigurătorii au la dispoziţie şi utilizează astfel de informaţii, 

precum şi date referitoare la abaterile rutiere.

Sisteme bonus-malus
Sistemul bonus-malus este utilizat în Franţa încă din 

1976. Acesta este folosit pentru a bonifica sau pentru a penaliza 

şoferul asigurat conform istoricului său de daune. De asemenea, 

sancţiunile primite ca urmare a abaterilor de la legislaţia rutieră 

influenţează în mod activ prima de asigurare. 

Evaluarea daunelor: cine şi unde
Pentru că în Franţa este utilizată compensarea directă, 

păgubiţii beneficiază de variante multiple de a-şi constata 

paguba şi apoi de a-şi recupera prejudiciul. În acest scop se pot 

adresa direct propriului asigurător, la asigurătorul părţii vinovate 

şi chiar la un evaluator independent, deşi aceasta este o opţiune 

folosită destul de rar.

Evaluatorul de daune RCA (fie că este angajat al 

companiei de asigurări sau unul independent), nu are nevoie 

de o certificare a abilitaţilor profesionale de către vreo entitate 

abilitată şi nici să facă parte dintr-o asociaţie profesională de 

profil.

În Franţa există însă o reglementare în ceea ce priveşte 

medicii care stabilesc severitatea vătămărilor corporale. Fie 

că vătămările sunt rezultatul unui accident rutier, al unuia de 

muncă sau al unui act criminal, medicii abilitaţi să facă evaluările 

aferente sunt certificaţi în acest sens.

Compensaţii pentru deprecierea valorii 
de piaţă a maşini păgubite

Deprecierea valorii de piaţă a unui vehicul poate fi 
compensată, în Franţa, doar dacă prejudiciul este stabilit de 
către un expert judiciar.

Originea pieselor de schimb
Prevederile din Franţa stipulează că, pentru reparaţiile 

efectuate în baza poliţelor RCA, să fie folosite piese de schimb 
noi.

Lipsa de folosinţă a vehiculului şi 
maşinile de schimb

Asigurătorii din Franţa sunt obligaţi prin lege să plătească 
pentru lipsa de folosinţă a vehiculului sau să furnizeze o maşină 
de schimb pe durata reparaţiei.

Compensarea directă
Sistemul de compensare directă din Franţa funcţionează 

în baza unui acord încheiat între asigurători. Astfel, asigurătorul 
victimei efectuează evaluarea, îşi despăgubeşte clientul şi 
trimite spre compensare suma plătită către asigurătorul părţii 
adverse în baza unui tabel de coeficienţi aplicat unei sume 
fixe. Un organism creat de asigurători gestionează procesul de 
compensare între aceştia. Pentru partea de vătămări corporale 
însă, acest sistem nu este aplicabil.

Sancţiuni pentru lipsa asigurării
În cazul circulaţiei fără o poliţă RCA validă se aplică o 

amendă de 3.750 euro, alături de suspendarea dreptului de a 
conduce, iar vehiculul se confiscă.

CoverStory

Regatul Unit al Marii Britanii
Liniile auto sunt probabil cele mai competitive segmente 

din piaţa britanică de asigurări. Poliţele RCA însă, deşi sunt 

obligatorii prin lege, nu sunt de obicei prezente în statistici ca 

linie separată, fiind asociate clasei generale de asigurări auto.

Potrivit unui raport al Towers Watson („The rollercoaster 

ride continues. 2014 UK Motor Insurance Report”), în 2013 

asigurătorii auto au consemnat primul lor profit tehnic agregat, 

(după eliberarea de rezerve), după 19 ani de pierderi.

În Marea Britanie, există trei mari acoperiri prin poliţele 
auto: 

 răspunderea civilă – aceasta reprezintă acoperirea minimă 
stipulată prin lege. Funcţionează ca un RCA obişnuit şi acoperă 
prejudiciile pe care un şofer le provoacă altor bunuri sau 
personae; 

 răspunderea civilă, incendiu şi furt – unei acoperiri de 
bază de tipul RCA i se adăugă şi riscurile de incendiu, avarii 
acccidentale şi furt al propriului vehicul;  
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 toate riscurile sau „fully comprehensive” – acesta este cel mai 

cuprinzător nivel de acoperire a riscurilor disponibil pe piaţă şi 

prevede, pe lângă riscurile menţionate la punctele anterioare, şi 

cheltuielile mediale pentru șoferul vinovat, furtul de bunuri din 

maşină etc. 

Siguranţa rutieră
Conform celor mai recente statistici oficiale, în intervalul 

iulie 2013 – iunie 2014, numărul deceselor pe şosele a crescut 

cu 3% faţă de perioadă anterioară de referinţă, până la 1.760. În 

total au fost 193.290 de persoane decedate sau rănite. 

Limite minime de acoperire pe RCA:
 Daune materiale: 1 milion lire sterline/eveniment

 Vătămări corporale: nelimitat

Acoperirea privind răspunderea civilă este destul de 

variată. De regulă, poliţa este emisă pentru un vehicul, cu un 

şofer desemnat. La aceasta pot fi adăugaţi şi alţi şoferi care 

beneficiază de acoperire conducând respectivul vehicul. De 

asemenea, există şi tipuri de poliţe care acoperă daunele 

provocate de un şofer în timp ce conduce alte maşini, precum şi 

poliţe care asigură toate maşinile conduse de acelaşi proprietar.

Baze de date utilizate
Începând cu 2001, asigurătorii folosesc baza administrată 

de Biroul Asigurătorilor Auto, respectiv MID – Motor Insurance 

Database. Aceasta deţine singura evidență a tuturor poliţelor 

auto emise în Marea Britanie. MID are rolul principal de a verifica 

existenţa asigurării pentru vehiculele înmatriculate în Marea 

Britanie, fiind utilizată în mod constant de Poliţie şi de DVLA 

- Autoritatea pentru Înmatricularea Vehiculelor şi Evidența 

Permiselor de Conducere. Totuşi, aceasta nu include şi informaţii 

despre istoricul de daune al şoferilor şi vehiculelor.

Poliţia utilizează tehnologii de recunoaştere a numărului 

de înmatriculare pentru a sancţiona şoferii care circulă fără 

asigurare. În acelaşi timp, toate companiile care emit poliţe auto 

sunt obligate să furnizeze date despre toate poliţele emise către 

MID, fiind chiar penalizaţi dacă nu respectă termenele impuse 

de autorităţile statului.

În piaţă există însă şi iniţiative private, precum Claims and 
Underwriting Exchange (CUE), care este o bază centralizată de 
date cu privire la istoricul de daune pe poliţele auto, de locuinţe 
sau de accidente de persoane raportate chiar de asigurători. 
CUE este gestionată de către o companie non-profit, Insurance 
Database Services Limited (IDSL), în numele membrilor săi. În 
prezent, aceasta contabilizează circa 32 milioane de daune şi 
este disponibilă pentru cei 99 de abonaţi, printre care 60 de 
asigurători, 30 de alte companii şi 9 membri asociaţi.

În acelaşi timp, DVLA, entitatea ce ţine evidenţa 
sancţiunilor rutiere, la cererea companiilor de asigurări, a 
dezvoltat în 2014 o interfaţă dedicată prin care se pot interoga 
cazierele rutiere ale şoferilor.

Sisteme bonus-malus
Regatul Unit oferă o libertate deplină din punct de 

vedere al acordării de bonificaţii sau de penalizări la reînnoirea 
unui contract de asigurare auto, iar un sistem de tip bonus-
malus funcţionează în baza unui acord voluntar. La rândul 
lor, companiile au propriile scale de acordare a bonificaţiilor, 
supuse calculelor lor interne. Bonificaţiile nu sunt afectate de 
schimbarea maşinii deţinute de un şofer, însă se aplică în mod 
distinct, pentru fiecare vehicul, în cazul în care acesta deţine mai 
multe vehicule. Când decide să schimbe compania de asigurări, 
un asigurat trebuie doar să solicite vechiului asigurător o 
dovadă a bonificaţiei de care beneficia la acesta din urmă.

Evaluarea daunelor: cine şi unde
Un păgubit poate merge atât la asigurătorul părţii adverse, 

la propriul asigurător sau chiar la un evaluator independent. 
Legea permite păgubitului să obţină o dovadă a prejudiciului 
suferit de la oricine doreşte, iar asigurătorul va suporta costurile 
evaluării, însă, dacă are motive întemeiate, le poate refuza. Nu 
există însă o reglementare oficială care să se aplice acestei din 
urmă proceduri de evaluare a daunelor.

Lipsa de folosinţă a vehiculului şi 
maşinile de schimb

Legea britanică admite ca fiind întemeiate cererile de 
despăgubire pentru pierderile rezultate din lipsa de folosinţă a 
vehiculului păgubit sau costurile aferente unui vehicul închiriat. 
De aceea, în practica pieţei, aceste costuri sunt acoperite într-un 

procent redus atunci când sunt exagerate în mod intenţionat.

Compensarea directă
Un sistem de compensare directă, în forma sa clasică, 

nu există în Marea Britanie. În practică însă, datorită acoperirii 

PBS (milioane euro) Daune plătite (milioane 
euro)

Pen-
etrare în 
PIB (%)

Densitatea 
asigurărilor 
(euro/
capita)

Life Non-
life

Total 
Auto

Life Non-
life

Total 
Auto

2012 180.376 68.702 18.454 203.566 43.981 12.362 13,00 3.840
2013 137.900 64.238 17.473 199.520 45.981 16.085 12,20 3.703

Sursa: Insurance Europe

Sursa: ABI

Prima medie auto 
(lire)

Pondere asigurări 
în auto în non-life 

(%)

Daună auto medie  
(lire)

Daună medie 
pentru vătămare 

corporală (lire)

2012 ~405 32,6 N/A  N/A

2013 ~370 31,4 2.767  11.292
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pe diferite paliere a poliţelor auto şi a faptului că majoritatea 
poliţelor sunt „comprehensive”, cel care gestionează de regulă 
dauna este asigurătorul păgubitului sau un intermediar. Această 
practică a provocat însă controverse majore în piaţa britanică 
de asigurări din cauza faptului că unii asigurători ai păgubiţilor 
sau anumiţi intermediari creşteau artificial costurile reparaţiilor 
pentru a încărca suma recuperată de la asigurătorul părţii 
vinovate.

Compensaţii pentru deprecierea valorii 
de piaţă a maşini păgubite

Deşi nu este reglementată în mod expres, legea admite 
solicitările legate de deprecierea valorii de piaţă a bunurilor, 
dacă aceasta este dovedită. În practică însă, aceste cazuri sunt 
extrem de rare.

Sancţiuni pentru lipsa asigurării
Sancţiunea prevăzută de legea britanică pentru 

conducerea unui vehicul fără o poliţă de asigurare valabilă 
este de 6-8 puncte de penalizare şi o amendă, deşi, în anumite 
situaţii, se aplică și o suspendare a permisului de conducere. Un 
şofer poate rămâne fără dreptul de a conduce dacă în decursul a 
3 ani acumulează cel puţin 12 puncte de penalizare. Amenda se 
ridică până la circa 5.000 lire sterline. În cazul în care surprinde o 
maşină neasigurată pe şosea, poliţia are dreptul de a o confisca 
şi, în anumite situaţii, chiar să o caseze.

Italia

Piaţa de asigurări din Italia a cunoscut o creştere de 13% 

în 2013, faţă de 2012, până la 118,8 miliarde euro, conform 

cifrelor prezentate de ANIA – Asociaţia Asigurătorilor din Italia. 

În acelaşi timp, rezultatul agregat a fost un profit de 6,9 miliarde 

euro, dintre care 3,6 miliarde euro au provenit din sectorul 

asigurărilor generale.

Statistici rutiere

Datele din 2012 arată că, în Italia, au fost înregistrate, 

în medie, 60 decese din accidente rutiere la fiecare milion de 

locuitori, peste media europeană a anului respectiv, de 5,5 

decese la milionul de locuitori. Cu toate acestea, situaţia s-a 

îmbunătăţit faţă de anul 2011, când media a fost de 64 de 

decese la un milion de locuitori. În total, în 2012, şi-au pierdut 

viaţa pe şoselele din Italia 3.653 de persoane, jumătate faţă de 

cifra consemnată de statistica anului 2001.

Limite minime de acoperire pe RCA:

 Daune materiale: 1 milion euro/eveniment

 Vătămări corporale: 5 milioane euro/eveniment

Spre deosebire de ţările prezentate anterior, în Italia poliţa 

RCA se emite exclusiv pentru vehicul - situaţie, de altfel, similară 

cu sistemul aflat în practică şi în România.

Baze de date utilizate

Autoritatea de supraveghere din Italia, IVASS, este 

depozitarul şi administratorul bazelor de date ce conţin 

informaţii despre istoricul de daune al şoferilor şi al vehiculelor, 

în baza căruia funcţionează sistemul bonus-malus. Asigurătorii 

nu au însă acces la cazierele rutiere ale şoferilor, astfel încât 

acestea nu pot influenţa primele de asigurare.

PBS (milioane euro) Daune plătite (milioane 
euro)

Penetrare 
în PIB 
(%)

Densitatea 
asigurărilor 
(euro/
capita)

Life Non-
life

Total 
Auto*

Life Non-
life

Total 
Auto

2012 70.376 32.763 20.224 75.296 23.480 14.740 6,70 1.770
2013 85.756 31.608 18.678 66.999 21.311 13.209 7,60 1.990

*include linia de răspundere civilă maritimă

Sursa: ANIA

*include linia de răspundere civilă maritimă

Sursa: ANIA

Subscrieri 
RCA* 

(milioane 
euro)

Daune 
RCA 

avizate* 
(milioane 

euro)

Prima 
medie* 

RCA (euro)

Daună 
medie 
RCA* 

(euro)

Daune 
medie 
daune 
materiale 
(euro)

Daună 
medie 
vătămari 
corporale 
(euro)

Rata 
daunei 
RCA* (%)

Rata 
combinată 
RCA* (%)

2012 17.576 12.108 401 4.763 1.899 14.804 74 92

2013 16.265 11.540 434 4.875 1.908 15.766 69 88

CoverStory
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Sisteme bonus-malus
Sistemul bonus-malus folosit în Italia este similar celui din 

România, cu grilă fixă, fiind folosit de peste 30 de ani. Fiecare 
şofer asigurat pentru prima dată este încadrat în clasa 14. 
Dacă timp de un an nu provoacă niciun accident, la momentul 
reînnoirii, scade cu câte o clasă, putând ajunge în final în clasa 
1. În cazul în care acesta provoacă accidente, avansează cu câte 
două clase, putând să ajungă cel mult în clasa 18. În cazul culpei 
comune, nu i se modifica clasa de bonus-malus decât în cazul în 
care, în urma mai multor evenimente, „acumulează” o culpă de 
peste 50%. Este, de asemenea, de menţionat că sistemul bonus-
malus utilizat contabilizează doar „culpa” vehiculului.

Evaluarea daunelor: cine şi unde

Pentru că în Italia funcţionează un sistem de compensare 
directă, în cazul producerii unei daune, păgubiţii se pot 
adresa atât propriului asigurător RCA, cât şi celui al părţii 
adverse, pentru constatarea daunelor şi plata prejudiciului. De 
asemenea, ei pot apela şi la serviciile unui expert independent, 
situație în care, de regulă, costurile aferente evaluării sunt 
suportate de păgubit. Expertul, fie angajat al unei companii sau 
unul independent, trebuie însă să fie înregistrat într-un registru 
al experiților, după susţinerea unui examen de specialitate.

Compensaţii pentru deprecierea valorii 
de piaţă a maşini păgubite

În practica italiană, nu se acordă compensaţii pentru 
deprecirea valorii unui vechiul ca urmare a unui accident rutier.

Lipsa de folosinţă a vehiculului şi maşinile de schimb

Compensaţiile oferite pentru lipsa de folosinţă a 
vehiculului păgubit se restrâng doar la pagubele suferite 
de vehiculele comerciale, unde pot fi dovedite pierderile de 
venituri.

Compensarea directă
Sistemul de compensare directă a fost introdus în Italia, 

prin lege, începând cu anul 2007 şi este obligatoriu a fi folosit 
pentru accidentele petrecute pe teritoriul acestei ţări, între două 
vehicule înmatriculate acolo. Tot prin lege este reglementat 
mecanismul de rambursare a daunelor între asigurători – prin 
intermediul unui organism de clearing, precum şi detaliile 
de ordin tehnic. Asigurătorul părţii prejudiciate nu va încasa 
întreaga contravaloare a despăgubirii plătite clientului său, ci 
o valoare medie stabilită anual de către un comitet tehnic şi 
aprobată de Ministerul Dezvoltării Economice din Italia.

Compensarea directă, în Italia, funcţionează atât pentru 
pagube materiale, cât şi pentru vătămările corporale şi poate 
fi aplicat şi pentru pasagerii vătămaţi. În cazul vătămărilor 
corporale, compensaţiile sunt reglementate prin intermediul 
Tabelului de la Milano. Orice pretenţii de despăgubire care 
depăşesc această valoare vor fi solicitate direct asigurătorului 
părţii adverse.

Sancţiuni pentru lipsa asigurării
Conducerea unui vehicul neasigurat RCA se sancţionează, 

în Italia, cu o amendă în cuantum de circa 800 euro, iar vehiculul 
este confiscat până la încheierea unei poliţe valabile sau, în caz 
contrar, poate fi casat.

2012 2013 2014

Franța 2,091.06 2,113.69 2,142.74

Germania 2,666.40 2,737.60 2,820.58

Italia 1,566.91 1,560.02 1,572.01

Marea Britanie* 1,558.42 1,612.83 1,699.87

PIB (preturi curente, miliarde 
euro)

Populația (milioane locuitori)

Sursa: FMI
*lire sterline *lire sterline

Sursa: FMI

Sursa: fuel-prices-europe.infoSursa: FMI

2012 2013 2014

Franța 32,993.17 33,202.95 33,505.95

Germania 33,113.21 33,881.19 34,847.65

Italia 26,381.56 26,137.52 26,217.71

Marea Britanie* 24,462.99 25,166.18 26,350.07

PIB/capita (prețuri curente, 
miliarde euro)

Salariul brut lunar (euro) Parc auto (milioane vehicule)

2015 (euro)

Franța 1,38

Germania 1,42

Italia 1,64

Marea Britanie 1,54

Pretul mediu al combustibi-
lului (benzina fără plumb)

2012 2013 2014

Franța 63,37 63,66 63,95

Germania 80,52 80,80 80,94

Italia 59,39 59,68 59,96

Marea Britanie 63,70 64,08 64,51

2012 2013

Franța 2.920 2.964

Germania 2.925 2.995

Italia 2.366 2.409

Marea Britanie 2.643 2.682

Sursa: UNECE Statistical Database Sursa: statistici naționale

2014

Franța 38,2

Germania 52,9

Italia 49,1

Marea Britanie 35,9

CoverStory
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Noile directive Solvency II sunt doar o parte dintre reglementările care aduc schimbări 
majore la nivelul industriei europene de asigurări. Michaela KOLLER, Director General, 
Insurance Europe, a vorbit într-un interviu acordat Uniunii Naționale a Societăților de 
Asigurare și Reasigurare din România despre impactul Solvency II asupra asigurătorilor, 
rolul industriei de profil în contextul economiei europene și noile propuneri de 
modificări legislative.

Michaela KOLLER, Insurance Europe, 
despre Solvency II la nivel 
european 
De ce este importantă industria 
asigurărilor pentru economia 
europeană? Care este rolul industriei 
asigurărilor în sprijinirea cadrului 
economic general?

Michaela KOLLER: Activitatea 
asigurătorilor aduce multe beneficii 
economiei europene. Unul dintre aceste 
beneficii este acoperirea pe care o oferă 
asiguraților. Prin preluarea riscurilor cu 
care se confruntă asigurații, asigurătorii 
transferă impactul financiar al unui 
eveniment care ar putea fi dezastruos 
pentru un asigurat asupra unui grup mai 
mare de asigurați, unde riscul este mai 
bine absorbit. 

În acest fel, asigurătorii au 
posibilitatea să combine diferite riscuri 
pentru a reduce expunerea la unul dintre 
ele în particular. Acest lucru, la rândul 
său, le permite asigurătorilor să mențină 
prețul polițelor la niveluri rezonabile. 

Privind dintr-o perspectivă 
economică, asigurarea le oferă oamenilor 
simpli și afacerilor acestora protecție 
financiară, astfel încât, atunci când se 
întâmplă ceva rău, aceștia să-și poată 
menține un anumit standard de viață 
decent, neimplicând bugetul de stat. De 
aceea, scopul asigurătorilor este să ofere 
polițe de asigurare customizate pentru 
cât mai multe tipologii de clienți.

Milioane de indivizi, familii și 
afaceri din toată Europa beneficiază de 
asigurare. În 2013, asigurătorii au plătit 
despăgubiri în valoare de 952 miliarde 
euro. Aceasta înseamnă că în fiecare 
zi companiile de asigurări plătesc 2,6 
miliarde euro. 

Asigurătorii sunt, de asemenea, 
cei mai mari investitori instituționali 
din Europa. Doar în 2013, aceștia au 
gestionat active de peste 8.500 miliarde 
euro, adică echivalentul a aproximativ 
60% din Produsul Intern Brut (PIB) al 
Europei. Asigurătorii dețin aproximativ 
25% din totalul titlurilor de stat europene 
și aproximativ 21% din obligațiunile 
europene corporative, precum și un 
procent semnificativ din totalul acțiunilor 
cotate și miliarde de euro în alte active.

Prin investiția semnificativă pe 

termen lung, asigurătorii încurajează 

stabilitatea și creșterea economică, 

oferind companiilor de stat și private 

posibilitatea de a face investiții pe 

cont propriu. De aceea, investițiile 

asigurătorilor sunt importante 

pentru întreaga economie, în special 

când aceștia refinanțează bănci 

și economia reală. De asemenea, 

asigurătorii contribuie în mod direct la 

realizarea unor proiecte importante de 

infrastructură, cum ar fi poduri, spitale și 

construirea unor case noi. Deși acestea 

nu alcătuiesc un procent mare din 

investițiile pe care le fac asigurătorii, sunt 

cu siguranță o clasă de active care ar fi 

potrivite pentru mai multe investiții în 

viitor.

Companiile de asigurări au un 

rol deosebit de important în lupta 

împotriva recesiunii. Oamenii și 

companiile continuă să plătească 

primele de asigurare în perioadele de 

criză economică. Acest flux constant de 

prime permite asigurătorilor să continue 

să finanțeze economia în vremuri dificile 

și să cumpere active pe care alții au 

nevoie să le vândă. Acest lucru, la rândul 

său, ajută economia să intre pe un făgaș 

Interviu

În 2013 în Europa, 
asigurătorii au plătit 
despăgubiri în valoare de 
952 miliarde euro. Aceasta 
înseamnă că în fiecare zi 
companiile de asigurări 
plătesc 2,6 miliarde euro.
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normal. Astfel, asigurătorii contribuie 

la reducerea volatilității pe piețele 

financiare.

Ce impact va avea Solvency II asupra 
capacității asigurătorilor de a continua 
să ofere aceste beneficii?

M.K.: Cu toate că industria susține 

puternic implementarea Solvency II, 

încă există unele detalii importante 

care trebuie stabilite. Există, în 

principal, îngrijorări privind includerea 

asigurătorilor în categoria firmelor 

comerciale, prin asociere cu ideea că se 

confruntă cu aceleași riscuri. 

Asigurătorii investesc pentru 

a-și ține promisiunile făcute față de 

asigurați, iar acest lucru îi recomandă ca 

fiind investitori pe termen lung. Astfel, 

încadrarea asigurătorilor în aceeași 

clasă cu firmele comerciale conduce la o 

viziune exagerată asupra riscurilor reale 

implicate în investițiile pe termen lung. 

Ca rezultat, Solvency II aduce 

cerințe de capital aferente investițiilor 

pe termen lung prea mari. Se vor 

genera astfel costuri inutile și probleme 

pentru companiile de asigurări care 

doresc să ofere produse pe termen lung 

asiguraților și să își țină promisiunile.

Acest lucru se va reflecta în 

produsele de asigurare cu efect pe 

termen lung (de exemplu, produsele 

pentru perioada pensionării cu venituri 

garantate) care se vor scumpi mai mult 

decât trebuie și care ar putea deveni mai 

greu accesibile pe piață. De asemenea, 

se va limita abilitatea companiilor de 

asigurări de a-și menține rolul tradițional 

de investitori pe termen lung, în oferirea 

de stabilitate în perioade de crize 

financiare, și le va limita posibilitatea de a 

investi în active pe termen lung, de tipul 

infrastructurii. Prin urmare, criteriile de 

reglementare a pieței asigurărilor trebuie 

să ia în considerare această perspectivă.

Ce alte provocări mai aduce Solvency 

II pentru asigurători?

M.K.: Industria a lucrat și continuă să 

lucreze într-un ritm accelerat pentru a se 

conforma directivelor Solvency II și, per 

total, cred că vom fi pregătiți să începem 

să operăm, de la 1 ianuarie 2016, sub 

normele impuse de noul sistem de 

reglementare.

Cea mai mare provocare din 

punct de vedere operațional rămâne 

implementarea cerințelor de raportare, 

ca urmare a faptului că formularele finale 

de raportare cantitativă (QRTs) vor fi 

publicate în iunie sau iulie 2015, cu doar 

cinci-șase luni înainte de implementarea 

Solvency II. Unele dintre noile date 

solicitate vor fi cu siguranță foarte dificil 

de raportat pe termen scurt din cauza 

costurilor operaționale suplimentare pe 

care le vor implica.

Interviu

Michaela KOLLER

Director General, Insurance Europe

Asigurătorii sunt cei 
mai mari investitori 
instituționali din Europa. 
Doar în 2013, aceștia au 
gestionat active de peste 
8.500 miliarde euro, adică 
echivalentul a aproximativ 
60% din Produsul Intern 
Brut (PIB) al Europei.
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În plus, calendarul curent cu 
privire la raportarea stabilității financiare 
este extrem de complicat pentru că 
societățile vor avea la dispoziție doar 
șase săptămâni pentru a raporta 
informațiile trimestriale și anuale. 
Acest timeline nu este realist și este 
considerabil mai scurt decât cel prevăzut 
în cadrul Solvency II. Cu toate acestea, 
reprezentanții industriei lucrează cu 
Autoritatea Europeană pentru Asigurări 
și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru 
a găsi o rezolvare cu privire la aceste 
aspecte.

Punerea în aplicare a cerințelor 
de raportare va fi, în orice caz, extrem 
de provocatoare. Aceasta va trebui să 
se desfășoare în paralel cu alte activități 
pentru a se conforma directivelor 
Solvency II privind cerințele cantitative 
și calitative, precum și cu activitățile 
curente ale companiilor. Acest lucru 
va face ca ultimul trimestru din 2015 
și primul trimestru din 2016 să se 
caracterizeze printr-o activitate intensă. 

Care sunt noile propuneri de 
modificări legislative cu impact asupra 
asigurătorilor la nivel european?

M.K.: O preocupare este faptul că o 
serie de propuneri actuale vor provoca 
o supraîncărcare de informații pentru 
consumatorii de asigurări. Asigurarea 
transparenței care ajută consumatorii 
să compare produsele și să ia decizii în 

cunoștință de cauză este un element 
cheie pentru o mai bună protecție a 
intereselor acestora. Cu toate acestea, 
„bombardarea” cu prea multe informații 
este contraproductivă și există riscul 
de a distrage atenția consumatorilor 
și de a-i face mai confuzi, acest lucru 
conducând, în cele din urmă, la 
împiedicarea consumatorilor noștri de a 
lua decizii bazate pe informații relevante. 
Așadar, reglementarea ar trebui să se 
concentreze pe gradul de relevanță al 
informațiilor oferite, nu pe cantitatea 
acestora. 

Din păcate, nu aceasta este calea 
pe care autoritățile europene merg 
în aceste zile. Modificările legislative 
preconizate la nivelul Uniunii Europene 
vor modifica substanțial volumul de 
informație pe care asigurătorii vor fi 
obligați să le-o ofere consumatorilor. 

De exemplu, în conformitate 
cu legislația UE în vigoare, unui 
consumator care dorește să cumpere 
online un produs de asigurare de viață 
cu componentă investițională de la 
un broker trebuie să i se ofere 75 de 
informații precontractuale diferite. După 
cum se conturează lucrurile, volumul 
informațiilor a căror prezentare va fi 
solicitată se va dubla. Prin noul Packaged 
Retail și Insurance-based Investment 
Products (PRIIPs), directiva Solvency 
II și propunerea Comisiei Europene 
(CE) privind Insurance Mediation 
Directive (IMD2), consumatorii vor 
ajunge să primească 147 de informații 
precontractuale diferite.

Când sunt separate pe 
componente, numărul de informații pre-
contractuale va crește de la 20, câte sunt 
sub Life Directive, la 66 sub Solvency II și 
sub regulamentul PRIIP, reprezentând o 
creștere de 330%, în timp ce solicitările 
de publicare pentru normele de vânzări 
vor crește de la 9 sub IMD1 la 35 sub 
IMD2, reprezentând o creștere de 388%. 
Mai mult decât atât, numeroase alte 
exemple de cerințe duplicative pot fi 
găsite, inclusiv duplicarea informațiilor 
precontractuale între  regulamentul 

PRIIPs și IMD2. În practică, acest lucru 
înseamnă riscul ca un consumator să 
primească de două ori același tip de 
informație, dar într-o altă formulare și 
într-un alt format. 

Bineînțeles, acest lucru nu 
reprezintă un beneficiu pentru 
consumatori sau industria noastră.

„Reglementare inteligentă” este 
așadar o nevoie presantă pentru noi. 
Noua Comisie Europeană a stabilit ca 
prioritară o astfel de reglementare, 
angajându-se astfel să propună acte 
legislative la nivelul UE care să aducă 
beneficii reale asiguraților. 

Este, prin urmare, un lucru esențial 
ca această comisie să ia în considerare 
impactul cumulativ al supraîncărcării și 
dublării cerințelor și să ia măsuri pentru a 
le elimina acolo unde acestea există.

În prezent, negocierile tripartite 
dintre Comisia Europeană, Parlamentul 
European și Consiliul European pe tema 
IMD2 sunt în plină desfășurare. Prima 
întâlnire a avut loc pe 26 februarie 
și discuții tripartite sunt programate 
pentru următoarele luni,  obiectivul fiind 
ajungerea la un acord până la sfârșitul 
președinției letone a UE (sfârșitul lunii 
iunie).

Legislația privind protecția datelor, 
analizată în prezent, pune, de asemenea, 
unele probleme asigurătorilor europeni. 
Industria este deosebit de preocupată 
de faptul că normele propuse privind 

Interviu

Solvency II aduce cerințe 
de capital aferente 
investițiilor pe termen 
lung prea mari. Se vor 
genera astfel costuri 
inutile și probleme pentru 
companiile de asigurări 
care doresc să ofere 
produse pe termen lung 
asiguraților.

Industria continuă să 
lucreze într-un ritm 
accelerat pentru a se 
conforma directivelor 
Solvency II și cred că vom 
fi pregătiți să începem să 
operăm, de la 1 ianuarie 
2016, sub normele 
impuse de noul sistem de 
reglementare.
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realizarea profilului clientului nu iau în 

considerare modul în care funcționează 

un produs de asigurare. Ca parte a 

procesului de subscriere, asigurătorii 

prelucrează date cu caracter personal 

pentru a evalua riscul pe care îl vor 

prelua. Cu alte cuvinte, asigurătorii 

trebuie să fie în măsură să realizeze un 

profil al potențialilor asigurați pentru a 

evalua riscurile pe care aceștia doresc să 

le transfere, și apoi să le poată adapta la 

nevoile și cerințele lor. 

De exemplu, dacă cineva vrea să 

încheie o asigurare auto, asigurătorul 

va trebui cunoască experiența de 

conducător auto a șoferului, precum și 

numărul de accidente în care acesta a 

fost implicat, pentru a calcula riscul la 

care se expune. Orice restricții asupra 

realizării acestui profil ar putea conduce 

la un preț mai mare al asigurării și la 

o acoperire mai restrânsă, dar și la 

imposibilitatea de a oferi clientului 

o asigurare customizată. Noile 

reglementări privind protecția datelor 

ar trebui, așadar, modificate pentru 

a permite realizarea profilului de risc 

în etapa precontractuală și în timpul 

derulării contractului. 

O altă preocupare importantă este 

aceea că reglementarea propusă ar putea 

restricționa capacitatea asigurătorilor 

de a face schimb de informații pentru 

a combate frauda, fenomen care 

există în toate sectoarele industriei de 

asigurări și este estimată la 10% din 

totalul cheltuielilor cu despăgubirile în 

Europa. Una dintre modalitățile prin care 
asigurătorii detectează o posibilă fraudă 
este prin examinarea istoricului daunelor 
asiguraților - de exemplu, dacă cineva a 
depus mai multe cereri de despăgubire 
pentru aceeași speță. 

Dacă asigurătorii nu pot face 
schimb de date privind istoricul 
daunelor cerute, eforturile lor de a 
proteja consumatorii onești împotriva 
consecințelor fraudei în asigurări vor fi 
obstrucționate. Reglementarea propusă 
ar trebui, prin urmare, să recunoască în 
mod explicit necesitatea unor organizații, 
care să includă și asigurătorii și care să 
proceseze și să facă schimb de informații 
în scopul detectării și prevenirii fraudei. 

Cu ce provocări se confruntă 
asigurătorii europeni la nivel global?

M.K.: Asociația Internațională a 
Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS) 
dezvoltă un cadru comun (ComFrame) 
pentru supravegherea grupurilor globale 
în asigurări (IAIGs), inclusiv un standard 
de capital internațional (ICS), pe care IAIS 
își propune să îl finalizeze până în 2016.

Având în vedere experiențele din 
Europa, unde proiectul Solvency II a luat 
mai mult de 13 ani pentru a fi dezvoltat, 
calendarul de trei ani pentru aceste 
standarde internaționale este deosebit 
de ambițios.

Elaborarea unor reglementări 
eficiente solicită un efort și un 
angajament atât din partea 
reglementatorilor, cât și din partea 
industriei pentru a crea și testa un 
sistem bazat pe risc care are scopul de a 
contura nivelul real de risc al industriei 
de asigurări, minimizând, în același 
timp, consecințe nedorite care ar putea 
apărea din cauza abordărilor care se vor 
concentra mai mult pe simplitate și mai 
puțin pe măsurarea riscului real.

Industria asigurărilor a sprijinit 
obiectivele inițiale ale ComFrame, de a 
se asigura că toate grupurile mari au un 
management și o gestionare a riscurilor 
care să acopere toate activitățile lor de 
grup. 

Obiectivele inițiale ale ComFrame 

s-au schimbat însă, și au fost înlocuite de 

o concentrare pe standarde dezvoltate 

ținând cont de riscurile globale. Pentru 

stabilirea acestor standarde se lucrează 

sub presiunea unor termene limită foarte 

ambițioase, având în vedere diferențele 

semnificative între diversele regimuri de 

solvabilitate aplicate la nivel mondial.

Insurance Europe consideră 

așadar că IAIS ar trebui să opteze pentru 

o abordare „pas cu pas” și să vizeze o 

dezvoltare graduală a noilor standarde. 

Ne așteptăm ca în urma consultărilor 

și a rezultatelor testelor pe care le vom 

derula în câteva luni, IAIS să reanalizeze 

calendarul de lucru și să redefinească 

etapele ce trebuie parcurse.

Interviu realizat de UNSAR  - Uniunea 
Națională a Societăților de Asigurare și 

Reasigurare din România

Interviu

O altă preocupare 
importantă este aceea că 
reglementarea propusă 
ar putea restricționa 
capacitatea asigurătorilor 
de a face schimb de 
informații pentru a 
combate frauda. (…) Dacă 
asigurătorii nu pot face 
schimb de date privind 
istoricul daunelor cerute, 
eforturile lor de a proteja 
consumatorii onești 
împotriva consecințelor 
fraudei în asigurări vor fi 
obstrucționate.

Asigurarea transparenței 
care ajută consumatorii 
să compare produsele și 
să ia decizii în cunoștință 
de cauză este un element 
cheie pentru o mai bună 
protecție a intereselor 
acestora.
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După două prime trimestre de scădere, iată că piața locală a asigurărilor 
consemnează o creștere de 2 cifre în perioada ianuarie-martie a acestui 
an. Astfel, anul 2015 vine cu o surpriză plăcută, totalul pieței depășește 
500 milioane euro ceea ce aduce o creștere aproape neașteptată pentru 
domeniu.

Surpriză:  
Piața urcă 11% 
în primul trimestru!
Ce s-a întâmplat în ultimii 
ani?

Piața locală de asigurări a început 
să scadă din 2009. Primul trimestru al 
anului 2008 aducea industria asigurărilor 
la o valoare de peste 650 milioane euro. 
În anii următori scăderea s-a adâncit 
de la an la an, din ultimii 7 doar primul 
trimestru al anului 2012 a fost atipic 
atunci când piața a urcat de la 492 
milioane euro până la 504 milioane.

Următorii 2 ani au continuat 
scăderea și au adus cea mai joasă valoare 
consemnată într-un prim trimestru: 457 
milioane euro, prime brute subscrise 

din asigurări de viață și non-viață în 

primul trimestru al anului 2014. Iată cum, 

evoluția din primul trimestru al anului 

în curs, transformă perioada similară a 

lui 2014 într-un reper al valorii minime 

consemnate de piață.

Care au fost sursele 
creșterii?

Piața rămâne dependentă de 

evoluția RCA și în acest trimestru. Cu 

subscrieri de aproape 197 milioane 

euro, asigurările obligatorii auto au adus 

aproape 39% din afacerile cu asigurări 

în perioada analizată. Creșterea se 

concretizează într-un plus efectiv de 

peste 32 milioane euro față de totalul 

RCA consemnat în perioada similară a 

anului trecut.

O altă surpriză plăcută vine de la 

asigurările de viață care, au adus un plus 

de 11 milioane euro, totalizând un volum 

al subscrierilor de peste 94 milioane euro, 

ceea ce reprezintă 18,6% din piața locală. 

Și asigurările de incendii și calamități 

naturale au contribuit ușor la această 

creștere a pieței cu un plus de aproape 3 

milioane euro. 

Un alt motiv de bucurie îl 

reprezintă creșterea cu aproape 66% 

a asigurările de sănătate chiar dacă, 

volumul total al subscrierilor de pe acest 

segment influențează marginal piața 

locală. Alte două clase mici au contribuit 

și ele la sporirea totalului pieței: 

asigurările de răspundere civilă alături 

de asigurările de garanții au adus un plus 

de peste 5 milioane euro, în acest prim 

trimestru.

Cifra neplăcută a începutului de 

an este însă reprezentată de scăderea cu 

aproape 7 milioane euro, consemnată pe 

segmentul asigurărilor auto facultative 

CASCO. Pe clasa menționată, asigurătorii 

au subscris puțin peste 92 milioane euro, 

ceea ce a condus la o diminuare cu peste 

3 puncte procentuale a ponderii deținute 

de CASCO în totalul pieței, până la 18% 

din totalul subscrierilor realizate în 

perioada analizată.

Care sunt mișcările din 
TOP 10?

Primele 10 companii din piață au 

subscris cumulat în perioada analizată 

peste 400 milioane EUR, gradul de 

concentrare al pieței rămânând aproape 

similar cu cel din primul sfert al anului 

trecut.

Din punctul de vedere al 

companiilor din top, remarcăm ieșirea 

UNIQA Asigurări din plutonul primelor 

Evoluția asigurărilor de 
viață/non-viață în termeni 
cantitativi (milioane euro)
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Nr. Compania

PRIME BRUTE SUBSCRISE DAUNE PLĂTITE
COTA DE PIAȚĂ (%)T1 2015 T1 2014

Evoluție 
nominală în EUR

Evoluție reală 
în RON

T1 2015 T1 2014

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON T1 2015 T1 2014

1  ALLIANZ-TIRIAC  61.36       273.11       57.18       257.40       7.32       5.27       25.55       113.73       22.39       100.78       12.12       12.51      

2  ASTRA Asigurari  55.94       248.98       54.26       244.25       3.10       1.13       -       -       -       -       11.05       11.87      

3  OMNIASIG VIG  53.49       238.07       42.66       192.07       25.37       22.98       27.05       120.41       56.19       252.96       10.57       9.33      

4  EUROINS Romania  41.97       186.81       26.70       120.18       57.22       54.22       37.24       165.76       18.44       83.01       8.29       5.84      

5  GROUPAMA Asigurari  41.27       183.70       33.50       150.79       23.22       20.87       24.94       111.01       30.34       136.60       8.15       7.33      

6  ASIROM VIG  36.53       162.60       33.06       148.84       10.50       8.39       21.87       97.32       24.12       108.57       7.22       7.23      

7  NN Asigurari de Viata  34.46       153.40       32.49       146.25       6.09       4.07       7.56       33.66       -       -       6.81       7.11      

8  CARPATICA ASIG  31.14       138.62       36.50       164.34      -14.68      -16.31       22.21       98.86       20.87       93.94       6.15       7.98      

9  GENERALI Romania  26.62       118.47       24.84       111.83       7.15       5.11       14.40       64.07       11.44       51.52       5.26       5.43      

10  CITY Insurance  20.76       92.42       22.40       100.83      -7.29      -9.06       11.49       51.13       9.05       40.72       4.10       4.90      

11  UNIQA Asigurari  20.10       89.47       25.93       116.71      -22.46      -23.94       19.93       88.69       30.74       138.41       3.97       5.67      

12  METROPOLITAN Life (e)  13.48       60.00       13.77       61.97      -2.07      -3.94       -       -       -       -       2.66       3.01      

13  BCR Asigurari de Viata VIG (e)  12.36       55.00       7.73       34.81       59.83       56.78       -       -       -       -       2.44       1.69      

14  LIG Insurance  9.68       43.10       -       -       -       -       0.59       2.62       -       -       1.91       -      

15  PAID  7.77       34.60       7.29       32.82       6.62       4.59       0.30       1.32       0.05       0.23       1.54       1.59      

16  BRD Asigurari de Viata  5.03       22.40       4.36       19.64       15.37       13.17       0.48       2.12       0.47       2.13       0.99       0.95      

17  CERTASIG  3.52       15.68       2.45       11.05       43.54       40.80       1.40       6.24       1.11       5.00       0.70       0.54      

18
CARDIF Assurances Risques 
Divers 

 3.48       15.49       2.33       10.50       49.15       46.30       0.54       2.39       0.25       1.12       0.69       0.51      

19  AEGON Romania  3.26       14.51       1.64       7.39       98.65       94.86       1.04       4.64       0.28       1.27       0.64       0.36      

20  PORSCHE Asigurari  3.00       13.35       2.72       12.25       10.20       8.10       2.16       9.61       1.54       6.95       0.59       0.60      

21  GRAWE Romania  2.70       12.02       2.78       12.51      -2.83      -4.68       0.91       4.06       1.14       5.13       0.53       0.61      

22  CREDIT EUROPE Asigurari  2.53       11.27       2.37       10.65       6.99       4.95       1.04       4.64       0.92       4.14       0.50       0.52      

23  GARANTA Asigurari  2.22       9.88       2.92       13.13      -23.90      -25.35       0.62       2.76       1.55       6.98       0.44       0.64      
24  UNIQA Asigurari de Viata  1.78       7.92       0.28       1.25       541.61       529.36       0.04       0.17       0.01       0.03       0.35       0.06      
25  SIGNAL IDUNA  1.46       6.50       0.88       3.97       65.79       62.63       0.91       4.03       0.54       2.41       0.29       0.19      

26  ABC Asigurari  1.41       6.26       1.37       6.17       2.62       0.66       0.43       1.91       0.35       1.57       0.28       0.30      

27  Eurolife ERB Asigurari de Viata  1.35       5.99       1.14       5.14       17.88       15.63       0.06       0.25       0.05       0.23       0.27       0.25      

28  CARDIF Assurance Vie  1.32       5.88       1.21       5.45       9.09       7.01       0.05       0.24       0.07       0.31       0.26       0.26      

29  FATA Asigurari  1.27       5.65       1.11       4.98       14.80       12.61       0.52       2.30       0.33       1.47       0.25       0.24      

30  AXA Life Insurance  1.11       4.96       1.41       6.37      -21.20      -22.71       0.04       0.18       0.15       0.69       0.22       0.31      

31  ASITO KAPITAL  1.03       4.57       1.05       4.72      -2.08      -3.95       0.18       0.82       0.22       0.97       0.20       0.23      

32  FORTE Asigurari  1.02       4.53       0.51       2.30       99.73       95.91       0.10       0.46       0.04       0.19       0.20       0.11      

33  ERGO Asigurari de Viata  0.92       4.08       -       -       -       -       0.03       0.15       -       -       0.18       -      

34  Eurolife ERB Asigurari Generale  0.71       3.17       0.57       2.58       24.12       21.76       0.01       0.05       0.00       0.02       0.14       0.13      

35  ATE Insurance  0.10       0.45       0.06       0.28       61.18       58.11       0.02       0.08       0.01       0.06       0.02       0.01      

36  EximAsig Romania  -       -       3.14       14.14       -       -       -       -       0.02       0.11       -       0.69      

37  GOTHAER Asigurari  -       -       4.59       20.65       -       -       -       -       -       -       -       1.00      

TOP 10  403.55       1,796.16       363.57       1,636.78       11.00       8.88       192.31       855.97       192.83       868.09       79.73       79.52      

TOTAL  506.17       2,252.90       457.19       2,058.22       10.71       8.60       223.71       995.70       232.69       1,047.54       100.00       100.00      

Ierarhia companiilor de asigurări - Asigurări de viață și asigurări generale, însumate

NOTĂ:
La calculul în monedă europeană au fost utilizate următoarele rate medii de schimb RON/EUR:
1 EUR = 4,5019 RON - pentru T1 2014  
1 EUR = 4,4509 RON - pentru T1 2015
În perioada analizată au fost luată în considerație următoarea valoare a ratei inflației: 0,79% (martie 2015 vs. martie 2014).
Surse: INSURANCE PROFILE (www.insuranceprofile.ro), Banca Națională a României; Institutul Național de Statistică

- (e) estimări.
 - În cazul  METROPOLITAN Life, toate rezultatele prezentate sunt estimate
 - Pentru NN Asigurări de Viață (ex. ING Asigurări de Viață), urmatorii indicatori au fost preluați din comunicatul de presă remis de companie: total PBS și total daune 
plătite.
 - Pentru BCR Asigurări de Viață VIG,  rezultatele prezentate sunt estimate.
 - Nu au furnizat date: BCR Asigurări de Viață VIG, GERROMA, METROPOLITAN Life, NN Asigurări de Viață, ASIMED, EximAsig Romania, ONIX Asigurări, GOTHAER 
Asigurări
 - Asiguratori din Spațiul Economic European: AEGON Romania, PORSCHE Asigurări, CARDIF Assurances Risques Divers, CARDIF Assurance Vie

Special
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10 și ascensiunea de o poziție a CITY 
Insurance, în același timp, o ascensiune 
de 4 poziții pentru EUROINS care a făcut 
rocada cu CARPATICA Asig, companie 
ce a consemnat o cădere de 4 locuri în 
clasament.

Liderul pieței locale rămâne 
ALLIANZ-ȚIRIAC compania a subscris 
prime a căror valoare a depășit 61 
milioane euro și își menține cota de 
piață la peste 12% din totalul afacerilor 
cu asigurări din perioada analizată. 
ALLIANZ-ȚIRIAC și-a suplimentat cu peste 
4 milioane euro volumul de business față 
de perioada similară a anului trecut.

ASTRA Asigurări ocupă poziția 
secundă cu o creștere de 3% și o cotă 
de piață în foarte ușoară scădere de 
la aproape 12% până la puțin peste 
11%. Compania a subscris aproape 56 
milioane euro, a reușit o creștere de 
aproape 21% pe segmentul asigurărilor 
RCA, clasă de asigurări care înseamnă 
69% din portofoliul companiei. În 
același timp, ASTRA a pierdut mai bine 
de jumătate din subscrierile pe CASCO, 
afacerile companiei pe acest segment 
diminuându-se cu mai bine de 50%.

Cu toate că primele 2 companii din 
top au consemnat evoluții sub media 
generală a pieței și chiar dacă, așa cum 
vom vedea în rândurile următoare, 
următoarele trei companii din TOP 10 
au consemnat evoluții mult superioare 
mediei pieței, podiumul pieței rămâne 
neschimbat.

OMNIASIG VIG ocupă poziția a 
3-a în piața locală cu o dinamică ce 
depășește 25%. Compania a subscris 
peste 53 milioane euro, cu aproape 
11 milioane mai mult față de perioada 
similară a anului trecut și a câștigat 1,24 
puncte procentuale în cotă de piață până 
la 10,6% în perioada analizată.

Compania de pe locul 4, EUROINS 
România a consemnat cea mai 
spectaculoasa creștere din piața locală: 
+57% față de primul trimestru al lui 2014. 
EUROINS a subscris aproape 42 milioane 
euro, cu 15 milioane mai mult decât în 
perioada corespondentă a anului trecut. 
Compania care și-a majorat astfel cota de 
piață cu 2,5 puncte procentuale până la 
8,3% din piața locală a urcat 4 poziții în 
clasament. Această evoluție se datorează 
exclusiv subscrierilor din RCA. Compania 
este, în perioada analizată, lider pe acest 
segment pe care a consemnat o creștere 
de 64%, cu aproape 16 milioane mai 
mult decât în perioada similară a anului 
trecut. În plus, RCA reprezintă aproape 
96% din afacerile EUROINS România.

GROUPAMA Asigurări a subscris 
peste 41 milioane euro și se menține pe 
poziția a 5-a în top, foarte apropiată de 
ocupanta locului 4. Compania a realizat 
și ea o creștere mai mult decât dublă față 
de evoluția pieței. Dintre cele aproape 
8 milioane euro, pe care compania le-a 
subscris în plus față de primul trimestru 
al anului trecut, 6 milioane provin 
din asigurările RCA segment pe care 
compania a subscris mai mult decât 
dublu față de perioada similară a lui 
2014.

ASIROM VIG a reușit o creștere 
foarte apropiată de media pieței. 
Compania și-a conservat atât poziția 
în clasament, dar și cota de peste 7% 

din piața locală realizând un volum al 

subscrierilor de aproape 37 milioane 

euro.

Singura companie specializată 

în asigurări de viață din TOP 10, NN 

Asigurări de viață, se menține și ea pe 

aceeași poziție ca în primul trimestru 

al anului trecut, compania a subscris 

aproape 35 milioane euro.

Chiar dacă, în prezent RCA, deține 

aproape 87% din portofoliul CARPATICA 

Asig, regresul companiei pe clasa 

amintită s-a concretizat în căderea de 4 

poziții în clasament. Astfel, compania a 

cedat poziția de lider pe segmentul RCA, 

a subscris cu peste 6 milioane euro, mai 

puțin din asigurările obligatorii auto, iar 

acest lucru s-a concretizat într-o scădere 

cu aproape 15% a totalului primelor 

brute subscrise. În prezent compania 

deține locul 8 în piață.

Chiar dacă a realizat o creștere 

sub media pieței, +7% față de primul 

trimestru al anului trecut, GENERALI 

România a urcat o poziție în clasament 

până pe locul 9 cu un volum al 

subscrierilor de aproape 27 milioane 

euro. Ascensiunea de o poziție a 

companiei precum și intrarea în TOP 10 

a CITY Insurance s-au datorat, de fapt, 

scăderii de aproape 23% consemnate de 

UNIQA Asigurări care a și ieșit din TOP 10.

Ce va aduce finalul anului?

2015 a început cu o creștere. 

Poate, mult mai potrivit ar fi să o numim 

reașezare. Următoarele luni vor dovedi 

dacă piața va intra pe o noua tendință 

și vor indica dacă piața chiar a atins, în 

2014 pragul de jos, dincolo de care nu se 

poate trece.

Bucuria unei creșteri bruște, de 

două cifre nu trebuie să fie neapărat 

un motiv de entuziasm. Problemele 

nerezolvate ale domeniului sunt suficient 

de apăsătoare pentru a fi atenuate de 

această creștere. Cu toate acestea, dacă 

tendința se menține, anul 2015 ar putea 

readuce piața asigurărilor peste pragul 

de 2 miliarde de euro.

Viaţă 18.63%
Property 12.55%
CASCO 18.23%
RCA 38.85%
Credite și garanții 1.16%
Asistență turistică 1.02%
Accidente și boală 0.95%
Răspundere civilă 4.31%
Sănătate 0.87%
Alte asig. generale 3.43%

506	mil.
euro

Portofoliu de prime brute 
subscrise la 31 martie 2015

Special
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Special

Ierarhia companiilor de asigurări generale

Nr. Compania
% în 
total 
PBS

PRIME BRUTE SUBSCRISE
Evoluție 

nominală în 
EUR

Evoluție 
reală în 

RON

DAUNE PLĂTITE Cota de piață 
(%)

T1 2015 T1 2014 T1 2015 T1 2014

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON T1 2015 T1 2014

1  ALLIANZ-TIRIAC  90.41       55.48       246.92       52.59       236.78       5.48       3.47       25.05       111.52       22.39       100.78       13.47       14.06      

2  ASTRA Asigurari  98.99       55.37       246.46       53.58       241.23       3.34       1.36       -       -       -       -       13.44       14.33      

3  OMNIASIG VIG  100.00       53.49       238.07       42.66       192.07       25.37       22.98       27.05       120.41       56.19       252.96       12.99       11.41      

4  EUROINS Romania  100.00       41.97       186.81       26.70       120.18       57.22       54.22       37.24       165.76       18.44       83.01       10.19       7.14      

5  GROUPAMA Asigurari  93.53       38.60       171.82       31.59       142.23       22.19       19.86       24.18       107.64       29.39       132.32       9.37       8.45      

6  ASIROM VIG  85.43       31.21       138.91       27.09       121.97       15.20       13.00       18.30       81.45       19.83       89.26       7.58       7.24      

7  CARPATICA ASIG  100.00       31.14       138.62       36.50       164.34      -14.68      -16.31       22.21       98.86       20.87       93.94       7.56       9.76      

8  GENERALI Romania  83.10       22.12       98.45       20.05       90.27       10.31       8.20       13.00       57.87       10.28       46.30       5.37       5.36      

9  CITY Insurance  100.00       20.76       92.42       22.40       100.83      -7.29      -9.06       11.49       51.13       9.05       40.72       5.04       5.99      

10  UNIQA Asigurari  100.00       20.10       89.47       25.93       116.71      -22.46      -23.94       19.93       88.69       30.74       138.41       4.88       6.93      

11  LIG Insurance  100.00       9.68       43.10       -       -       -       -       0.59       2.62       -       -       2.35       -      

12  PAID  100.00       7.77       34.60       7.29       32.82       6.62       4.59       0.30       1.32       0.05       0.23       1.89       1.95      

13  CERTASIG  100.00       3.52       15.68       2.45       11.05       43.54       40.80       1.40       6.24       1.11       5.00       0.86       0.66      

14  CARDIF Assurances Risques Divers  100.00       3.48       15.49       2.33       10.50       49.15       46.30       0.54       2.39       0.25       1.12       0.84       0.62      

15  PORSCHE Asigurari  100.00       3.00       13.35       2.72       12.25       10.20       8.10       2.16       9.61       1.54       6.95       0.73       0.73      

16  CREDIT EUROPE Asigurari  100.00       2.53       11.27       2.37       10.65       6.99       4.95       1.04       4.64       0.92       4.14       0.61       0.63      

17  METROPOLITAN Life (e)  13.33       1.80       8.00       1.65       7.44       8.81       6.73       -       -       -       -       0.44       0.44      

18  GARANTA Asigurari  79.38       1.76       7.84       2.46       11.07      -28.31      -29.68       0.53       2.36       1.50       6.77       0.43       0.66      

19  SIGNAL IDUNA  96.71       1.41       6.29       0.85       3.85       65.25       62.10       0.91       4.03       0.53       2.41       0.34       0.23      

20  ABC Asigurari  100.00       1.41       6.26       1.37       6.17       2.62       0.66       0.43       1.91       0.35       1.57       0.34       0.37      

21  FATA Asigurari  100.00       1.27       5.65       1.11       4.98       14.80       12.61       0.52       2.30       0.33       1.47       0.31       0.30      

22  ASITO KAPITAL  100.00       1.03       4.57       1.05       4.72      -2.08      -3.95       0.18       0.82       0.22       0.97       0.25       0.28      

23  FORTE Asigurari  100.00       1.02       4.53       0.51       2.30       99.73       95.91       0.10       0.46       0.04       0.19       0.25       0.14      

24  BCR Asigurari de Viata VIG (e)  7.41       0.92       4.07       0.31       1.39       196.03       190.38       -       -       -       -       0.22       0.08      

25  Eurolife ERB Asigurari Generale  100.00       0.71       3.17       0.57       2.58       24.12       21.76       0.01       0.05       0.00       0.02       0.17       0.15      

26  GRAWE Romania  5.21       0.14       0.63       0.05       0.22       186.01       180.55       0.01       0.04       0.00       0.01       0.03       0.01      

27  ATE Insurance  100.00       0.10       0.45       0.06       0.28       61.18       58.11       0.02       0.08       0.01       0.06       0.02       0.02      

28  BRD Asigurari de Viata  0.91       0.05       0.20       0.01       0.04       468.06       457.22       0.00       0.01       -       -       0.01       0.00      

29  UNIQA Asigurari de Viata  2.10       0.04       0.17       -       -       -       -       -       -       -       -       0.01       -      

30  AXA Life Insurance  0.29       0.00       0.01       0.01       0.06      -76.93      -77.37       0.00       0.01       0.10       0.46       0.00       0.00      

31  EximAsig Romania  -       -       -       3.14       14.14       -       -       -       -       0.02       0.11       -       0.84      

32  GOTHAER Asigurari  -       -       -       4.59       20.65       -       -       -       -       -       -       -       1.23      

TOP 10  370.25       1,647.94       339.10       1,526.60       9.19       7.10       198.46       883.33       217.17       977.69       89.89       90.67      

TOTAL 81.37  411.89       1,833.27       374.01       1,683.77       10.13       8.03       207.20       922.21       224.17       1,009.19       100.00       100.00      

(e)  estimări 
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Ierarhia companiilor de asigurări de viață

Nr. Compania
% în total 

PBS

PRIME BRUTE SUBSCRISE DAUNE PLĂTITE Cota de piață 
(%)T1 2015 T1 2014 Evoluție 

nominală în 
EUR

Evoluție 
reală în 

RON

T1 2015 T1 2014

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON T1 2015 T1 2014

1  NN Asigurari de Viata  100.00       34.46       153.40       32.49       146.25       6.09       4.07       7.56       33.66       -       -       36.56       39.06      

2  METROPOLITAN Life (e)  86.67       11.68       52.00       12.11       54.54      -3.56      -5.40       -       -       -       -       12.39       14.56      

3  BCR Asigurari de Viata VIG (e)  92.59       11.44       50.93       7.42       33.41       54.16       51.22       -       -       -       -       12.14       8.92      

4  ALLIANZ-TIRIAC  9.59       5.88       26.19       4.58       20.62       28.46       26.00       0.50       2.21       -       -       6.24       5.51      

5  ASIROM VIG  14.57       5.32       23.69       5.97       26.87      -10.83      -12.53       3.57       15.88       4.29       19.31       5.65       7.18      

6  BRD Asigurari de Viata  99.09       4.99       22.19       4.35       19.60       14.54       12.35       0.47       2.11       0.47       2.13       5.29       5.23      

7  GENERALI Romania  16.90       4.50       20.02       4.79       21.56      -6.07      -7.86       1.39       6.21       1.16       5.23       4.77       5.76      

8  AEGON Romania  100.00       3.26       14.51       1.64       7.39       98.65       94.86       1.04       4.64       0.28       1.27       3.46       1.97      

9  GROUPAMA Asigurari  6.47       2.67       11.88       1.90       8.57       40.20       37.52       0.76       3.37       0.95       4.28       2.83       2.29      

10  GRAWE Romania  94.79       2.56       11.39       2.73       12.29      -6.23      -8.02       0.90       4.02       1.14       5.12       2.71       3.28      

11  UNIQA Asigurari de Viata  97.90       1.74       7.76       0.28       1.25       528.16       516.18       0.04       0.17       0.01       0.03       1.85       0.33      

12  Eurolife ERB Asigurari de Viata  100.00       1.35       5.99       1.14       5.14       17.88       15.63       0.06       0.25       0.05       0.23       1.43       1.37      

13  CARDIF Assurance Vie  100.00       1.32       5.88       1.21       5.45       9.09       7.01       0.05       0.24       0.07       0.31       1.40       1.46      

14  AXA Life Insurance  99.71       1.11       4.95       1.40       6.30      -20.65      -22.16       0.04       0.17       0.05       0.23       1.18       1.68      

15  ERGO Asigurari de Viata  100.00       0.92       4.08       -       -       -       -       0.03       0.15       -       -       0.97       -      

16  ASTRA Asigurari  1.01       0.57       2.52       0.67       3.02      -15.60      -17.21       -       -       -       -       0.60       0.81      

17  GARANTA Asigurari  20.62       0.46       2.04       0.46       2.07      -0.28      -2.19       0.09       0.40       0.05       0.21       0.49       0.55      

18  SIGNAL IDUNA  3.29       0.05       0.21       0.03       0.12       83.66       80.16       0.00       0.00       0.00       0.00       0.05       0.03      

TOP 10  86.77       386.20       77.99       351.09       11.26       9.14       16.20       72.10       8.29       37.33       92.03       93.76      

TOTAL  94.28       419.63       83.18       374.45       13.35       11.19       16.51       73.49       8.52       38.35       100.00       100.00      

(e)  estimări 

Special

Solera group

Prin soluțiile noastre inovative de software vă asigurăm prelucrarea daunelor,  competent și rapid. Acoperire de 360°,  
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Ierarhia companiilor de asigurări pe segmentul CASCO

Ierarhia companiilor de asigurări pe segmentul RCA

Nr. Compania
% în total 

PBS

PRIME BRUTE SUBSCRISE Evoluție 
nominală în 

EUR

Evoluție 
reală în 

RON

DAUNE PLĂTITE Cota de piață 
(%)T1 2015 T1 2014 T1 2015 T1 2014

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON T1 2015 T1 2014

1  ALLIANZ-TIRIAC  41.15       25.25       112.39       25.26       113.72      -0.03      -1.94       -       -       -       -       27.36       25.51      

2  GROUPAMA Asigurari  40.15       16.57       73.75       16.10       72.47       2.93       0.97       -       -       -       -       17.96       16.26      

3  OMNIASIG VIG  27.90       14.92       66.42       13.11       59.01       13.85       11.68       11.73       52.22       15.96       71.83       16.17       13.24      

4  UNIQA Asigurari  43.53       8.75       38.95       10.77       48.48      -18.74      -20.29       9.87       43.92       16.99       76.47       9.48       10.88      

5  GENERALI Romania  30.57       8.14       36.21       7.76       34.94       4.84       2.84       7.14       31.77       6.23       28.07       8.82       7.84      

6  ASIROM VIG  16.15       5.90       26.26       6.08       27.35      -2.89      -4.74       4.06       18.05       5.72       25.75       6.39       6.14      

7  ASTRA Asigurari  9.34       5.22       23.25       10.61       47.77      -50.77      -51.71       -       -       -       -       5.66       10.72      

8  PORSCHE Asigurari  100.00       3.00       13.35       2.72       12.25       10.20       8.10       2.16       9.61       1.54       6.95       3.25       2.75      

9  CARPATICA ASIG  6.05       1.88       8.38       1.43       6.42       32.04       29.52       1.79       7.96       1.28       5.77       2.04       1.44      

10  CREDIT EUROPE Asigurari  22.86       0.58       2.58       1.04       4.67      -44.18      -45.24       0.88       3.91       0.66       2.96       0.63       1.05      

11  CITY Insurance  2.29       0.48       2.12       0.39       1.78       20.59       18.29       0.41       1.83       0.27       1.19       0.52       0.40      

12  FORTE Asigurari  44.96       0.46       2.04       0.22       1.00       105.41       101.49       0.09       0.39       0.04       0.17       0.50       0.23      

13  EUROINS Romania  0.98       0.41       1.83       0.98       4.39      -57.85      -58.66       1.09       4.85       0.93       4.18       0.45       0.99      

14  GARANTA Asigurari  14.90       0.33       1.47       0.38       1.73      -13.96      -15.60       0.42       1.88       0.51       2.28       0.36       0.39      

15  ABC Asigurari  13.97       0.20       0.87       0.18       0.82       8.11       6.05       -       -       0.18       0.79       0.21       0.18      

16  FATA Asigurari  9.09       0.12       0.51       0.18       0.79      -34.60      -35.84       0.12       0.53       0.18       0.82       0.13       0.18      

17  ASITO KAPITAL  6.44       0.07       0.29       0.10       0.43      -30.77      -32.09       0.10       0.43       0.17       0.76       0.07       0.10      

18  LIG Insurance  0.13       0.01       0.06       -       -       -       -       0.12       0.52       -       -       0.01       -      

19  ATE Insurance  0.80       0.00       0.00       0.01       0.03      -88.77      -88.98       0.01       0.06       0.01       0.06       0.00       0.01      

20  GOTHAER Asigurari  -       -       -       1.69       7.62       -       -       -       -       -       -       -       1.71      

21  CERTASIG -0.01      -0.00      -0.00       0.00       0.02       -       -       0.01       0.03       0.13       0.57      -0.00       0.00      

 TOP 10  90.22       401.55       94.87       427.08      -4.90      -6.72       37.62       167.45       48.38       217.80       97.76       95.82      

TOTAL  18.23       92.28       410.75       99.00       445.70      -6.79      -8.56       39.98       177.96       50.78       228.63       100.00       100.00      

Nr. Compania
% în total 

PBS

PRIME BRUTE SUBSCRISE Evoluție 
nominală în 

EUR

Evoluție 
reală în 

RON

DAUNE PLĂTITE Cota de piață 
(%)T1 2015 T1 2014 T1 2015 T1 2014

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON T1 2015 T1 2014

1  EUROINS Romania  95.95       40.27       179.24       24.57       110.61       63.90       60.78       35.91       159.84       17.25       77.67       20.48       14.97      

2  ASTRA Asigurari  69.01       38.60       171.82       31.96       143.87       20.80       18.49       -       -       -       -       19.63       19.47      

3  CARPATICA ASIG  86.71       27.00       120.19       33.27       149.76      -18.82      -20.37       19.82       88.22       19.29       86.85       13.73       20.26      

4  OMNIASIG VIG  41.23       22.05       98.15       14.21       63.98       55.18       52.22       11.45       50.98       14.42       64.90       11.21       8.66      

5  ASIROM VIG  49.99       18.26       81.28       14.23       64.07       28.31       25.87       10.99       48.93       10.31       46.43       9.29       8.67      

6  CITY Insurance  83.44       17.32       77.11       15.87       71.43       9.19       7.11       9.88       43.99       6.85       30.86       8.81       9.66      

7  ALLIANZ-TIRIAC  21.75       13.34       59.39       12.77       57.49       4.49       2.50       -       -       -       -       6.79       7.78      

8  GROUPAMA Asigurari  27.25       11.25       50.06       5.16       23.22       118.04       113.88       -       -       -       -       5.72       3.14      

9  UNIQA Asigurari  27.38       5.50       24.50       9.42       42.41      -41.58      -42.69       9.22       41.06       11.01       49.57       2.80       5.74      

10  GENERALI Romania  11.02       2.93       13.06       1.95       8.78       50.45       47.58       1.70       7.56       3.01       13.55       1.49       1.19      

11  ABC Asigurari  7.18       0.10       0.45       0.67       3.03      -85.00      -85.29       -       -       0.17       0.74       0.05       0.41      

12  FATA Asigurari  0.07       0.00       0.00      -0.00      -0.01      -163.07      -161.86       -       -       -       -       0.00      -0.00      

13  GOTHAER Asigurari  -       -       -       0.11       0.49       -       -       -       -       -       -       -       0.07      

TOP 10  196.54       874.80       163.40       735.61       20.28       17.99       98.99       440.58       82.15       369.83       99.95       99.52      

TOTAL  38.85       196.65       875.25       164.18       739.13       19.77       17.49       98.99       440.58       82.32       370.58       100.00       100.00      

Special
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Nr. Compania
% în total 

PBS

PRIME BRUTE SUBSCRISE Evoluție 
nominală în 

EUR

Evoluție 
reală în 

RON

DAUNE PLĂTITE Cota de piață 
(%)T1 2015 T1 2014 T1 2015 T1 2014

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR
mil. 
RON

mil. EUR mil. RON T1 2015 T1 2014

1  OMNIASIG VIG  22.42       11.99       53.37       10.76       48.43       11.46       9.34       2.85       12.69       2.14       9.64       18.88       17.63      
2  ALLIANZ-TIRIAC  16.05       9.85       43.82       8.81       39.67       11.73       9.60       -       -       -       -       15.50       14.44      
3  GROUPAMA Asigurari  18.99       7.84       34.88       7.33       33.02       6.86       4.82       -       -       -       -       12.34       12.02      
4  PAID  100.00       7.77       34.60       7.29       32.82       6.62       4.59       0.30       1.32       0.05       0.23       12.24       11.95      
5  GENERALI Romania  27.90       7.42       33.05       7.29       32.84       1.79      -0.15       3.59       15.99       0.66       2.98       11.69       11.96      
6  ASIROM VIG  12.31       4.50       20.01       4.77       21.49      -5.83      -7.62       3.10       13.79       3.62       16.31       7.08       7.82      
7  ASTRA Asigurari  7.21       4.03       17.96       4.21       18.96      -4.21      -6.04       -       -       -       -       6.35       6.90      
8  UNIQA Asigurari  17.98       3.61       16.08       3.94       17.72      -8.18      -9.93       0.56       2.51       2.46       11.08       5.69       6.45      
9  FATA Asigurari  90.18       1.14       5.10       0.92       4.14       24.39       22.02       0.35       1.54       0.14       0.65       1.80       1.51      

10  CARPATICA ASIG  3.28       1.02       4.54       1.03       4.64      -1.12      -3.01       0.40       1.76       0.15       0.69       1.61       1.69      
11  CREDIT EUROPE Asigurari  32.39       0.82       3.65       0.48       2.18       69.71       66.48       0.08       0.33       0.06       0.29       1.29       0.79      
12  GARANTA Asigurari  31.58       0.70       3.12       0.66       2.96       6.57       4.54       0.09       0.39       0.05       0.21       1.10       1.08      
13  CERTASIG  18.67       0.66       2.93       0.29       1.31       125.73       121.43       0.03       0.12       0.02       0.11       1.04       0.48      
14  Eurolife ERB Asigurari Generale  86.59       0.62       2.74       0.50       2.24       23.92       21.56       0.01       0.04       0.00       0.02       0.97       0.81      
15  CITY Insurance  2.40       0.50       2.21       0.24       1.06       110.67       106.65       0.02       0.08       0.04       0.19       0.78       0.39      
16  EUROINS Romania  0.98       0.41       1.84       0.40       1.80       2.93       0.96       0.19       0.85       0.18       0.81       0.65       0.66      
17  ASITO KAPITAL  18.00       0.18       0.82       0.22       0.98      -15.43      -17.04       0.05       0.23       0.01       0.03       0.29       0.36      
18  ABC Asigurari  12.73       0.18       0.80       0.04       0.16       406.17       396.52       0.27       1.19       0.00       0.01       0.28       0.06      
19  GRAWE Romania  4.12       0.11       0.50       0.04       0.16       215.02       209.01       0.01       0.04       0.00       0.01       0.18       0.06      
20  ATE Insurance  89.14       0.09       0.40       0.05       0.21       87.30       83.72       0.00       0.00       0.00       0.00       0.14       0.08      
21  FORTE Asigurari  3.99       0.04       0.18       0.04       0.17       9.67       7.58       -       -       0.00       0.00       0.06       0.06      
22  LIG Insurance  0.12       0.01       0.05       -       -       -       -       -       -       -       -       0.02       -      
23  EximAsig Romania  -       -       -       0.15       0.67       -       -       -       -       0.00       0.01       -       0.24      
24  GOTHAER Asigurari  -       -       -       1.56       7.01       -       -       -       -       -       -       -       2.55      

TOP 10  59.18       263.41       56.36       253.73       5.00       3.00       11.14       49.60       9.23       41.57       93.19       92.38      
TOTAL  12.55       63.50       282.64       61.01       274.65       4.09       2.10       11.88       52.87       9.61       43.26       100.00       100.00      

Ierarhia companiilor de asigurări pe segmentul property (incendii, calamități naturale și 
daune la proprietăți, însumate)

Ierarhia companiilor de asigurări pe segmentul de asigurări de răspundere civilă generală

Nr. Compania
% în total 

PBS

PRIME BRUTE SUBSCRISE Evoluție 
nominală în 

EUR

Evoluție 
reală în 

RON

DAUNE PLĂTITE Cota de piață 
(%)T1 2015 T1 2014 T1 2015 T1 2014

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON T1 2015 T1 2014
1  LIG Insurance  86.72       8.40       37.38       -       -       -       -       0.03       0.13       -       -       38.50       -      
2  OMNIASIG VIG  4.54       2.43       10.81       2.38       10.72       2.01       0.07       0.18       0.82       21.56       97.08       11.13       12.54      
3  ALLIANZ-TIRIAC  3.34       2.05       9.12       1.82       8.21       12.40       10.26       -       -       -       -       9.39       9.60      
4  GENERALI Romania  7.04       1.87       8.34       1.87       8.40       0.44      -1.47       0.03       0.11       0.00       0.01       8.59       9.83      
5  UNIQA Asigurari  7.88       1.58       7.05       0.94       4.25       67.78       64.58       0.09       0.41       0.03       0.14       7.26       4.97      
6  ASIROM VIG  4.17       1.52       6.77       1.20       5.42       26.41       24.00       0.03       0.13       0.06       0.26       6.97       6.34      
7  GROUPAMA Asigurari  1.74       0.72       3.19       0.65       2.91       10.76       8.65       -       -       -       -       3.28       3.41      
8  CITY Insurance  2.98       0.62       2.76       5.15       23.20      -87.98      -88.21       0.06       0.27       1.18       5.32       2.84       27.16      
9  CARPATICA ASIG  1.94       0.60       2.69       0.43       1.92       41.93       39.22       0.01       0.03       0.00       0.00       2.77       2.24      

10  EUROINS Romania  1.38       0.58       2.57       0.56       2.53       2.72       0.76       0.00       0.02      -0.00      -0.00       2.65       2.96      
11  ASITO KAPITAL  36.71       0.38       1.68       0.36       1.62       4.85       2.85       0.00       0.01       0.00       0.00       1.73       1.89      
12  CERTASIG  10.09       0.36       1.58       0.26       1.17       37.34       34.72       0.02       0.08       0.00       0.01       1.63       1.36      
13  CREDIT EUROPE Asigurari  10.78       0.27       1.21       0.19       0.84       46.29       43.50       0.00       0.01       0.00       0.01       1.25       0.98      
14  ABC Asigurari  15.30       0.22       0.96       0.19       0.87       11.09       8.98       -       -       0.00       0.01       0.99       1.02      
15  FORTE Asigurari  11.61       0.12       0.53       0.03       0.15       243.71       237.15       0.00       0.00       0.00       0.01       0.54       0.18      

16
 Eurolife ERB Asigurari 
Generale 

 9.08       0.06       0.29       0.06       0.27       8.24       6.17       0.00       0.00       -       -       0.30       0.31      

17  GARANTA Asigurari  1.60       0.04       0.16       0.03       0.13       19.71       17.42       0.00       0.00       0.00       0.01       0.16       0.16      
18  GRAWE Romania  0.14       0.00       0.02       0.00       0.01       181.26       175.89       0.00       0.00       0.00       0.00       0.02       0.01      
19  FATA Asigurari  0.05       0.00       0.00       0.00       0.01      -41.22      -42.35       0.05       0.23       -       -       0.00       0.01      
20  ATE Insurance  0.61       0.00       0.00       0.00       0.00       2,382.67       2,335.31       -       -       -       -       0.00       0.00      
21  EximAsig Romania  -       -       -       2.60       11.70       -       -       -       -       -       -       -       13.69      
22  GOTHAER Asigurari  -       -       -       0.25       1.13       -       -       -       -       -       -       -       1.32      

TOP 10  20.37       90.67       15.00       67.55       35.77       33.18       0.43       1.92       22.84       102.81       93.38       79.06      
TOTAL  4.31       21.82       97.10       18.98       85.44       14.95       12.76       0.51       2.27       22.85       102.86       100.00       100.00      
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TOP 50 Brokeri de asigurare (asigurări de viață și asigurări generale, însumate)

Nr. Compania

PRIME BRUTE SUBSCRISE INTERMEDIATE Evoluție 
nominală în 

EUR

Evoluție reală 
în RON

Cota de piață (%)
T1 2015 T1 2014

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON % % T1 2015 T1 2014
1  MARSH Broker  21.12       94.01       17.04       76.70       23.97       21.60       7.23       6.84      

2  SAFETY Broker  20.51       91.30       18.10       81.48       13.34       11.18       7.02       7.27      

3  TRANSILVANIA Broker  14.21       63.23       8.72       39.26       62.88       59.78       4.86       3.50      

4  DESTINE Broker  12.16       54.14       9.58       43.13       26.97       24.55       4.16       3.85      

5  INTER Broker  11.34       50.47       5.82       26.22       94.68       90.97       3.88       2.34      

6  DAW MANAGEMENT   10.02       44.60       4.48       20.15       123.88       119.61       3.43       1.80      

7  PORSCHE Broker  7.76       34.55       7.38       33.20       5.25       3.24       2.66       2.96      

8  CAMPION Broker  7.74       34.45       5.30       23.84       46.15       43.36       2.65       2.13      

9  AON Romania  5.44       24.19       4.04       18.18       34.56       32.00       1.86       1.62      

10  MILLENIUM Insurance Broker  4.93       21.93       4.35       19.60       13.15       11.00       1.69       1.75      

11  GRAS SAVOYE Romania  4.91       21.84       5.10       22.97      -3.85      -5.69       1.68       2.05      

12  GrECo JLT Romania  4.42       19.69       2.93       13.21       50.82       47.94       1.51       1.18      

13  PROFESSIONAL Broker  4.13       18.40       3.70       16.64       11.83       9.70       1.42       1.48      

14  MAXYGO Broker  3.74       16.66       3.13       14.08       19.72       17.43       1.28       1.26      

15  DOMAS Broker  3.60       16.04       3.12       14.03       15.57       13.36       1.23       1.25      

16  OTTO Broker  2.93       13.04       2.64       11.90       10.79       8.67       1.00       1.06      

17  RAIFFEISEN Broker  2.53       11.28       2.37       10.65       7.12       5.08       0.87       0.95      

18  STAR Broker  2.38       10.60       2.15       9.67       10.84       8.72       0.82       0.86      

19  ASIGEST Broker  2.32       10.34       2.07       9.33       12.12       9.98       0.80       0.83      

20  DEXASIG Broker  2.22       9.86       1.86       8.37       19.13       16.86       0.76       0.75      

21  ROM INSURANCE Broker  1.92       8.53       1.58       7.09       21.60       19.28       0.66       0.63      

22  GLOBASIG 2002 Broker  1.84       8.20       1.34       6.03       37.45       34.82       0.63       0.54      

23  PIRAEUS Insurance Broker  1.53       6.81       1.75       7.86      -12.33      -14.01       0.52       0.70      

24  ACTIV Asigurari  1.52       6.78       1.37       6.17       11.02       8.90       0.52       0.55      

25  PRESTIGE Insurance Broker  1.48       6.61       1.20       5.42       23.31       20.96       0.51       0.48      

26  ORIZONT Broker  1.34       5.97       1.10       4.95       22.00       19.67       0.46       0.44      

27  KUNDEN Broker  1.21       5.39       1.08       4.87       11.99       9.85       0.41       0.43      

28  SUD ASIG Broker  1.05       4.69       1.12       5.03      -5.70      -7.50       0.36       0.45      

29  ATLANTIC Broker Group  1.01       4.50       0.85       3.81       19.25       16.98       0.35       0.34      

30  MB EUROPA Broker  0.98       4.36       0.81       3.63       21.47       19.15       0.34       0.32      

31  GLOBAL ASSISTANCE  0.95       4.24       0.87       3.90       9.99       7.89       0.33       0.35      

32  LION Broker  0.91       4.07       0.75       3.40       21.18       18.87       0.31       0.30      

33  EXA Broker  0.83       3.68       0.63       2.85       30.53       28.04       0.28       0.25      

34  VERASIG Broker  0.68       3.05       0.50       2.25       37.28       34.66       0.23       0.20      

35  GT Broker  0.65       2.89       0.59       2.64       10.78       8.67       0.22       0.24      

36  AGROPROTECTOR 2010 Asigurari  0.42       1.85       0.40       1.79       4.47       2.47       0.14       0.16      

37  EURIAL Broker  0.41       1.83       0.71       3.19      -41.95      -43.05       0.14       0.28      

38  DIREKTASIG FILADELFIA Broker   0.41       1.82       0.31       1.37       33.74       31.19       0.14       0.12      

39  KRON ASIG  0.40       1.79       0.37       1.67       8.67       6.60       0.14       0.15      

40  BAVARIA Broker  0.40       1.79       0.40       1.79       1.28      -0.65       0.14       0.16      

41  LEADER TEAM  0.38       1.69       -         -         -         -         0.13       -        

42  SAFE INVEST Romania  0.37       1.66       0.37       1.65       1.93      -0.01       0.13       0.15      

43  FAIRWAY Broker  0.35       1.58       0.32       1.42       11.91       9.78       0.12       0.13      

44  ASIFORT Broker  0.31       1.39       0.31       1.38       2.01       0.06       0.11       0.12      

45  INSIA Broker  0.26       1.15       0.04       0.18       556.55       544.02       0.09       0.02      

46  SIRIUS Broker  0.25       1.12       0.24       1.07       5.61       3.59       0.09       0.10      

47  EUROGROUP  0.24       1.08       0.25       1.10      -1.26      -3.15       0.08       0.10      

48  ASIG MANAGEMENT  0.23       1.04       0.28       1.25      -16.05      -17.66       0.08       0.11      

49  EPM Romania  0.23       1.01       0.27       1.21      -15.86      -17.46       0.08       0.11      

50  MEGA GROUP Broker  0.22       0.96       0.16       0.70       38.10       35.46       0.07       0.06      

 TOTAL (e)  292.08       1,300.00       248.94       1,120.69       17.33       15.09       100.00       100.00      

(e)  estimări 

Accesați www.insuranceprofile.ro. Datele complete sunt disponibile pe aplicatia “InsuranceProfile Interactive”.
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Asigurări

Auditate 2014: penetrarea în 
PIB cea mai redusă din ultimii 
7 ani 

La sfârșitul 
anului 2014, 
piața asigurărilor 
a totalizat 1,86 
miliarde euro, 
cu 1,12% mai 
puțin față de 
anul anterior, 
conform datelor 
financiare 

auditate colectate de INSURANCE Profile. 
Segmentul de asigurări de viață a scăzut 
cu 0,3%, până la 368 milioane  euro, în 
timp ce sectorul asigurărilor generale 
s-a diminuat cu 1,3% până la 1,49 
miliarde euro. În același timp, valoarea 
daunelor plătite de asigurători a scazut 
cu 3,3%, la 1,09 miliarde euro, potrivit 
unei analize publicate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară (ASF).

Astfel, segmentul life a generat 
19,74% din din totalul subscrierilor 
raportate la nivelul pieței, restul 
portofoliului (circa 80%) fiind reprezentat 
de clasele de asigurări generale. Ca și 
în perioadele de raportare anterioare, 
RCA-ul a generat cea mai mare cantitate 
de subscrieri (34% din total), urmat de 
polițele CASCO (21%).

Conform calculelor, gradul de 
penetrare a asigurărilor ca pondere în 
PIB a scăzut la 1,24%, fiind înregistrată 
cea mai mică valoare din ultimii șapte 
ani, sau a doua cea mai mică valoare 
calculată pentru cele 17 piețe de 
asigurare din regiunea ECE.

În același timp, densitatea 
asigurărilor s-a majorat la 94 Euro/
locuitor, acest indicator fiind influențat 

din punct de vedere statistic, prin 
considerare a unor cifre mai reduse 
în cazul populației ca urmare a 
recensământul din 2011 (conform 
estimărilor FMI, populația României a 
scăzut cu 1,6 milioane de persoane în 
ultimii șapte ani). Chiar și așa, cifra este 
mult sub valoarea calculată pentru anul 
2008 - "anul de vârf" a pieței românești 
de asigurări (subscrieri de 2,4 miliarde 
euro, 113 Euro/locuitor).

Piața asigurărilor a fost în suferință 
în ultimii ani. Tendința de scădere a 
primelor brute subscrise s-a manifestat 
pornind de la un nivel oricum redus de 
dezvoltare pe care îl avea înainte de criză. 
Dependența excesivă de asigurările auto 
și în special de RCA conduce indirect la 
pierderi operaționale mai ales în condițiile 
în care numărul de accidente și valoarea 
medie a pagubelor au crescut, a afirmat 
Mişu NEGRIŢOIU, Preşedintele Autorităţii 
de Supraveghere Financiară, într-un 
interviu publicat în Revista PRIMM 
Asigurări și Pensii.

La 31 decembrie 2014, piața de 
brokeraj a totalizat 4,6 miliarde lei – 
depășind pragul de 1 miliarde euro, arată 
datele preliminare prezentate de ASF. 
Astfel, ponderea primelor intermediate 
în totalul pieței s-a situat la 56%, față 
de 48,4% în 2013 sau 43,6% în 2012. În 
același timp, comparativ cu 2010 și 2011, 
același indicator a crescut cu circa 20%. 
Potrivit reprezentanților pieței, la finalul 
anului 2015, brokerii de asigurare vor 
intermedia peste 60% din totalul pieței. 
Această prognoză are la bază opțiunea 
consumatorilor de produse de asigurare 

de a beneficia de servicii de consultanță 
în momentul achiziționării unui produs. 
Totodată, creșterea gradului de penetrare 
al pieței de brokeraj în asigurări va 
fi menținută atât de potențialul dat 
de segmentul corporate, creșterea 
numărului de website-uri specifice de 
ofertare, cât și de extinderea rețelelor 
teritoriale de distribuție.

În condițiile în care pentru 
anul 2015 perspectivele economiei 
românești sunt de a continua să crească, 
Președintele ASF consideră că în condiții 
normale ne-am aștepta ca și principalii 
indicatori ai pieței asigurărilor să aibă 
o evoluție pozitivă. Totuși, contextul 
este departe de a fi unul normal, există 
în continuare probleme structurale, iar 
asigurătorii și Autoritatea vor trece prin 
încercări dificile. Piața trebuie să se așeze 
pe baze mai corecte de funcționare și 
până când acest lucru nu se va întâmpla 
probabil că nu vom vedea o creștere 
durabilă pe segmentul asigurărilor 
generale. În ceea ce privește asigurările 
de viață, este pozitiv faptul că se menține 
tendința de acumulare graduală a 
activelor aferente acestui segment de 
asigurare, chiar dacă nu ne putem aștepta 
ca primele brute subscrise să crească 
semnificativ în 2015.

Vlad BOLDIJAR
Coordinating Editor



27www.primm.ro 5/2015

Asigurări

Nr. Compania

PRIME BRUTE SUBSCRISE DAUNE PLĂTITE
COTA DE PIAȚĂ (%)

2014 2013 Evoluție 
nominală în euro

Evoluție reală 
în lei

2014 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 2014 2013
1  ALLIANZ-TIRIAC  221.62       985.00       207.91       918.78       6.59       6.07       93.02       413.42       111.28       491.77       11.90       11.04      
2  OMNIASIG VIG  193.58       860.38       199.39       881.10      -2.91      -3.39       150.25       667.78       179.58       793.55       10.40       10.59      
3  ASTRA Asigurari  172.04       764.65       208.53       921.49      -17.50      -17.90       111.96       497.62       118.63       524.21       9.24       11.07      
4  GROUPAMA Asigurari  159.88       710.60       162.39       717.60      -1.55      -2.02       108.08       480.36       121.33       536.15       8.59       8.62      
5  ING Asigurari de Viata  138.13       613.92       126.63       559.59       9.08       8.55       28.33       125.90       27.73       122.54       7.42       6.72      
6  ASIROM VIG  129.43       575.28       123.13       544.10       5.12       4.61       80.49       357.76       106.07       468.73       6.95       6.54      
7  CARPATICA ASIG  124.57       553.65       109.32       483.07       13.95       13.40       78.36       348.26       62.57       276.51       6.69       5.80      
8  EUROINS Romania  107.98       479.94       114.23       504.78      -5.47      -5.93       69.74       309.96       73.00       322.58       5.80       6.07      
9  GENERALI Romania  104.10       462.68       99.28       438.71       4.86       4.35       54.07       240.31       58.69       259.33       5.59       5.27      

10  UNIQA Asigurari  92.61       411.60       129.02       570.15      -28.22      -28.57       107.73       478.83       96.31       425.61       4.97       6.85      
11  CITY Insurance  81.33       361.48       68.96       304.72       17.94       17.37       39.50       175.57       17.83       78.80       4.37       3.66      
12  METROPOLITAN Life (e)  59.48       264.36       59.36       262.31       0.20      -0.29       -       -       8.83       39.01       3.19       3.15      
13  BCR Asigurari de Viata VIG  32.36       143.83       48.28       213.35      -32.97      -33.30       26.36       117.16       4.83       21.34       1.74       2.56      
14  PAID  28.49       126.63       13.64       60.25       108.95       107.94       0.67       2.97       0.11       0.47       1.53       0.72      
15  LIG Insurance  26.60       118.23       16.56       73.17       60.65       59.87       0.95       4.23       0.12       0.55       1.43       0.88      
16  GOTHAER Asigurari  18.97       84.31       15.10       66.73       25.62       25.01       14.07       62.53       4.08       18.03       1.02       0.80      
17  BRD Asigurari de Viata  17.49       77.75       15.74       69.57       11.12       10.58       1.73       7.68       1.43       6.32       0.94       0.84      
18  Eurolife ERB Asigurari de Viata  16.66       74.03       9.98       44.11       66.86       66.05       0.28       1.23       0.19       0.85       0.89       0.53      
19  AIG Europe  15.87       70.52       14.57       64.39       8.89       8.36       1.71       7.61       1.50       6.62       0.85       0.77      
20  CERTASIG  13.07       58.08       12.17       53.80       7.35       6.82       4.39       19.52       4.14       18.31       0.70       0.65      
21  PORSCHE Asigurari  11.72       52.10       11.02       48.69       6.38       5.87       7.82       34.74       6.87       30.36       0.63       0.59      
22  AEGON Romania  11.23       49.91       7.44       32.88       50.94       50.21       3.27       14.54       0.26       1.16       0.60       0.40      
23  GRAWE Romania  11.02       48.96       11.61       51.29      -5.09      -5.55       4.33       19.26       4.07       17.98       0.59       0.62      

24
 CARDIF Assurances Risques 
Divers 

 10.65       47.36       7.05       31.15       51.15       50.42       1.39       6.19       0.60       2.64       0.57       0.37      

25  CREDIT EUROPE Asigurari  9.52       42.29       9.10       40.21       4.58       4.07       4.44       19.75       4.32       19.08       0.51       0.48      
26  GARANTA Asigurari  9.42       41.89       13.42       59.28      -29.75      -30.09       4.87       21.62       9.34       41.26       0.51       0.71      
27  SIGNAL IDUNA  6.16       27.37       2.98       13.18       106.4       105.44       2.29       10.17       1.46       6.46       0.33       0.16      
28  FATA Asigurari  6.07       27.00       6.47       28.57      -6.04      -6.50       7.04       31.31       5.85       25.87       0.33       0.34      
29  ERGO Asigurari de Viata  5.60       24.91       6.92       30.58      -19.00      -19.40       0.19       0.83       1.09       4.81       0.30       0.37      
30  ABC Asigurari  5.48       24.35       5.23       23.11       4.75       4.24       1.33       5.91       1.97       8.72       0.29       0.28      
31  CARDIF Assurance Vie   4.88       21.70       4.69       20.71       4.18       3.68       0.29       1.30       0.51       2.26       0.26       0.25      
32  AXA Life Insurance  4.71       20.92       7.64       33.76      -38.38      -38.68       0.46       2.05       0.82       3.64       0.25       0.41      
33  FORTE Asigurari  4.66       20.69       7.45       32.92      -37.50      -37.81       0.31       1.36       0.13       0.56       0.25       0.40      
34  ASITO KAPITAL  2.84       12.60       3.68       16.28      -23.05      -23.42       1.07       4.77       1.20       5.32       0.15       0.20      
35  UNIQA Asigurari de Viata  1.70       7.56       1.33       5.88       27.79       27.17       0.03       0.12       0.03       0.12       0.09       0.07      
36  Eurolife ERB Asigurari Generale  1.69       7.52       1.76       7.78      -3.87      -4.34       0.06       0.27       0.11       0.49       0.09       0.09      
37  ATE Insurance  0.56       2.49       0.32       1.39       77.99       77.13       0.06       0.29       0.15       0.66       0.03       0.02      
38  ASIMED  -       -       0.31       1.36       -       -       -       -       0.18       0.81       -       0.02      
39  EUREKO Asigurari  -       -       4.64       20.51       -       -       -       -       2.90       12.82       -       0.25      
40  EximAsig Romania  -       -       7.24       31.98       -       -       -       -       0.97       4.28       -       0.38      
41  GERROMA  -       -       0.49       2.17       -       -       -       -       0.02       0.09       -       0.03      
42  ONIX Asigurari  -       -       8.38       37.03       -       -       -       -       0.00       0.01       -       0.44      

TOP 10  1,443.93       6,417.69       1,479.83       6,539.37      -2.43      -2.90       882.01       3,920.20       955.19       4,220.98       77.54       78.57      
TOTAL  1,862.16       8,276.54       1,883.34       8,322.47      -1.12      -1.60       1,010.93       4,493.17       1,041.12       4,600.70       100.00       100.00      

Ierarhia companiilor de asigurări - Asigurări de viață și asigurări generale, însumate

NOTĂ:
La calculul în monedă europeană au fost utilizate următoarele rate medii de schimb RON/EUR:
1 EUR = 4,4190 RON - pentru 2013
1 EUR = 4,4446 RON - pentru 2014
În perioada analizată au fost luată în considerație următoarea valoare a ratei inflației: 1,07% (2014 vs. 2013)
Surse: INSURANCE PROFILE (www.insuranceprofile.ro), Banca Națională a României; Institutul Național de Statistică

 - (e) estimări
 - În cazul  METROPOLITAN Life, toate rezultatele prezentate sunt estimate
 - Pentru ING Asigurări de Viață, urmatorii indicatori au fost preluați din comunicatul de presă remis de companie: total PBS și total daune plătite.
 - Nu au furnizat date: GERROMA, METROPOLITAN Life, ING Asigurări de Viață, ASIMED, EximAsig Romania, ONIX Asigurări
 - Asiguratori din Spațiul Economic European: AEGON Romania, PORSCHE Asigurări, CARDIF Assurances Risques Divers, CARDIF Assurance Vie, AIG Europe
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Principalii indicatori ai pieței de asigurare 2008-2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB, preţuri curente
miliarde RON 1  524.39      510.52      533.88      565.10      596.68      637.58      669.51     

miliarde EUR 4  142.39      120.48      126.82      133.34      133.91      144.28      150.63     

PIB pe locuitor, preţuri curente
RON 1  24,371.47      23,762.63      24,893.33      26,426.05      27,965.79      29,952.96      33,599.84     

EUR 4  6,617.83      5,607.96      5,913.05      6,235.65      6,275.98      6,778.22      7,559.70     

Rata şomajului % în totalul forţei de muncă 1  5.79      6.86      7.28      7.40      7.04      7.31      6.78     

Populaţia milioane 1  21.52      21.48      21.45      21.38      21.34      21.29      19.93     

Rata de schimb RON/EUR media anuală 2  3.68      4.24      4.21      4.24      4.46      4.42      4.44     

Prime brute subscrise
milioane RON 3  8,936.29      8,869.75      8,305.40      7,822.31      8,256.91      8,322.47      8,276.54     

milioane EUR 4  2,426.56      2,093.25      1,972.83      1,845.80      1,852.99      1,883.34      1,862.16     

Daune platite
milioane RON 3  4,363.56      5,435.50      5,069.48      4,483.07      5,183.37      4,983.20      4,844.86     

milioane EUR 4  1,184.88      1,282.78      1,204.18      1,057.85      1,163.23      1,127.68      1,090.06     

Gradul de penetrare al asigurărilor % în PIB 4 1.70% 1.74% 1.56% 1.38% 1.38% 1.31% 1.24%

Densitatea asigurărilor EUR/locuitor 4  112.77      97.43      91.99      86.32      86.85      88.48      93.45     

Surse: 
1 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015
2 Banca Naíonală a României
3 INSURANCE Profile, Autoritatea de Supraveghere Financiară
4 Calcule INSURANCE Profile

Ierarhia companiilor de asigurări de viață

Nr. Compania
% în total 

PBS

PRIME BRUTE SUBSCRISE DAUNE PLĂTITE Cota de piață 
(%)2014 2013 Evoluție 

ominală în 
EUR

Evoluție 
reală în 

RON

2014 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 2014 2013

1  ING Asigurari de Viata  100.00      138.13      613.92      126.28      558.04      9.38      8.85      28.33      125.90      27.68      122.33      37.58      34.26     

2  METROPOLITAN Life (e)  87.00      51.75      230.00      51.75      228.67      0.00     -0.48      -      -      8.06      35.64      14.08      14.04     

3  BCR Asigurari de Viata VIG  92.59      29.96      133.18      46.81      206.87     -36.00     -36.31      24.88      110.60      3.75      16.56      8.15      12.70     

4  ASIROM VIG  16.99      21.99      97.73      20.14      89.01      9.16      8.63      14.01      62.25      14.06      62.15      5.98      5.46     

5  ALLIANZ-TIRIAC  9.87      21.87      97.20      21.43      94.71      2.04      1.54      2.13      9.45      3.04      13.44      5.95      5.81     

6  GENERALI Romania  16.92      17.61      78.27      19.10      84.39     -7.78     -8.23      5.49      24.42      3.37      14.91      4.79      5.18     

7  BRD Asigurari de Viata  98.69      17.26      76.73      15.71      69.41      9.91      9.38      1.73      7.68      1.43      6.32      4.70      4.26     

8  Eurolife ERB Asigurari de Viata  100.00      16.66      74.03      9.98      44.11      66.86      66.05      0.28      1.23      0.19      0.85      4.53      2.71     

9  AEGON Romania  100.00      11.23      49.91      7.44      32.88      50.94      50.21      3.27      14.54      0.26      1.16      3.06      2.02     

10  GRAWE Romania  96.20      10.60      47.10      11.27      49.81     -6.00     -6.46      4.30      19.12      4.05      17.89      2.88      3.06     

11  GROUPAMA Asigurari  6.11      9.76      43.39      9.53      42.12      2.42      1.93      3.20      14.21      3.59      15.84      2.66      2.59     

12  ERGO Asigurari de Viata  100.00      5.60      24.91      6.92      30.58     -19.00     -19.40      0.19      0.83      1.09      4.81      1.52      1.88     

13  CARDIF Assurance Vie   100.00      4.88      21.70      4.69      20.71      4.18      3.68      0.29      1.30      0.51      2.26      1.33      1.27     

14  AXA Life Insurance  99.10      4.66      20.73      6.62      29.25     -29.53     -29.88      0.20      0.88      0.21      0.92      1.27      1.80     

15  ASTRA Asigurari  1.14      1.95      8.68      3.23      14.28     -39.56     -39.85      0.17      0.77      0.48      2.11      0.53      0.88     

16  GARANTA Asigurari  18.83      1.77      7.89      1.58      7.00      12.07      11.53      0.35      1.54      0.54      2.37      0.48      0.43     

17  UNIQA Asigurari de Viata  98.06      1.67      7.41      1.33      5.88      25.32      24.71      0.03      0.12      0.03      0.12      0.45      0.36     

18  SIGNAL IDUNA  2.52      0.16      0.69      0.15      0.65      6.37      5.86      0.01      0.06      0.02      0.10      0.04      0.04     

19  EUREKO Asigurari  -      -      -      4.67      20.64      -      -      -      -      1.51      6.69      -      1.27     

TOP 10  337.05      1,498.07      329.92      1,457.91      2.16      1.67      84.41      375.19      65.91      291.24      91.71      89.50     

TOTAL  19.74      367.52      1,633.48      368.64      1,629.02     -0.30     -0.79      88.85      394.90      73.88      326.47      100.00      100.00     

(e)  estimări 

Asigurări
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Ierarhia companiilor de asigurări generale

Nr. Compania
% în 
total 
PBS

PRIME BRUTE SUBSCRISE
Evoluție 

nominală în 
EUR

Evoluție 
reală în 

RON

DAUNE PLĂTITE Cota de piață 
(%)

2014 2013 2014 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON 2014 2013

1  ALLIANZ-TIRIAC  90.13       199.75       887.79       186.48       824.06       7.11       6.59       90.89       403.96       108.24       478.33       13.36       12.31      

2  OMNIASIG VIG  100.00       193.58       860.38       199.39       881.10      -2.91      -3.39       150.25       667.78       179.58       793.55       12.95       13.16      

3  ASTRA Asigurari  98.86       170.09       755.96       205.30       907.21      -17.15      -17.55       111.79       496.85       118.15       522.11       11.38       13.55      

4  GROUPAMA Asigurari  93.89       150.12       667.21       152.86       675.48      -1.79      -2.27       104.88       466.15       117.74       520.31       10.04       10.09      

5  CARPATICA ASIG  100.00       124.57       553.65       109.32       483.07       13.95       13.40       78.36       348.26       62.57       276.51       8.33       7.22      

6  EUROINS Romania  100.00       107.98       479.94       114.23       504.78      -5.47      -5.93       69.74       309.96       73.00       322.58       7.22       7.54      

7  ASIROM VIG  83.01       107.44       477.55       102.98       455.09       4.33       3.82       66.49       295.51       92.01       406.58       7.19       6.80      

8  UNIQA Asigurari  100.00       92.61       411.60       129.02       570.15      -28.22      -28.57       107.73       478.83       96.31       425.61       6.20       8.52      

9  GENERALI Romania  83.08       86.49       384.41       80.18       354.32       7.87       7.34       48.57       215.89       55.31       244.42       5.79       5.29      

10  CITY Insurance  100.00       81.33       361.48       68.96       304.72       17.94       17.37       39.50       175.57       17.83       78.80       5.44       4.55      

11  PAID  100.00       28.49       126.63       13.64       60.25       108.95       107.94       0.67       2.97       0.11       0.47       1.91       0.90      

12  LIG Insurance  100.00       26.60       118.23       16.56       73.17       60.65       59.87       0.95       4.23       0.12       0.55       1.78       1.09      

13  GOTHAER Asigurari  100.00       18.97       84.31       15.10       66.73       25.62       25.01       14.07       62.53       4.08       18.03       1.27       1.00      

14  AIG Europe  100.00       15.87       70.52       14.57       64.39       8.89       8.36       1.71       7.61       1.50       6.62       1.06       0.96      

15  CERTASIG  100.00       13.07       58.08       12.17       53.80       7.35       6.82       4.39       19.52       4.14       18.31       0.87       0.80      

16  PORSCHE Asigurari  100.00       11.72       52.10       11.02       48.69       6.38       5.87       7.82       34.74       6.87       30.36       0.78       0.73      

17  CARDIF Assurances Risques Divers  100.00       10.65       47.36       7.05       31.15       51.15       50.42       1.39       6.19       0.60       2.64       0.71       0.47      

18  CREDIT EUROPE Asigurari  100.00       9.52       42.29       9.10       40.21       4.58       4.07       4.44       19.75       4.32       19.08       0.64       0.60      

19  METROPOLITAN Life (e)  13.00       7.73       34.36       7.61       33.64       1.53       1.04       -       -       0.76       3.37       0.52       0.50      

20  GARANTA Asigurari  81.17       7.65       34.00       11.83       52.29      -35.34      -35.66       4.52       20.09       8.80       38.89       0.51       0.78      

21  FATA Asigurari  100.00       6.07       27.00       6.47       28.57      -6.04      -6.50       7.04       31.31       5.85       25.87       0.41       0.43      

22  SIGNAL IDUNA  97.48       6.00       26.68       2.84       12.53       111.59       110.57       2.27       10.11       1.44       6.36       0.40       0.19      

23  ABC Asigurari  100.00       5.48       24.35       5.23       23.11       4.75       4.24       1.33       5.91       1.97       8.72       0.37       0.35      

24  FORTE Asigurari  100.00       4.66       20.69       7.45       32.92      -37.50      -37.81       0.31       1.36       0.13       0.56       0.31       0.49      

25  ASITO KAPITAL  100.00       2.84       12.60       3.68       16.28      -23.05      -23.42       1.07       4.77       1.20       5.32       0.19       0.24      

26  BCR Asigurari de Viata VIG  7.41       2.40       10.66       1.47       6.48       63.60       62.81       1.48       6.56       1.08       4.78       0.16       0.10      

27  Eurolife ERB Asigurari Generale  100.00       1.69       7.52       1.76       7.78      -3.87      -4.34       0.06       0.27       0.11       0.49       0.11       0.12      

28  ATE Insurance  100.00       0.56       2.49       0.32       1.39       77.99       77.13       0.06       0.29       0.15       0.66       0.04       0.02      

29  GRAWE Romania  3.80       0.42       1.86       0.33       1.47       25.83       25.22       0.03       0.14       0.02       0.09       0.03       0.02      

30  BRD Asigurari de Viata  1.31       0.23       1.02       0.04       0.16       544.96       541.83       0.00       0.00       -       -       0.02       0.00      

31  AXA Life Insurance  0.90       0.04       0.19       1.02       4.50      -95.86      -95.88       0.26       1.17       0.62       2.72       0.00       0.07      

32  UNIQA Asigurari de Viata  1.94       0.03       0.15       -       -       -       -       -       -       -       -       0.00       -      

33  ASIMED  -       -       -       0.31       1.36       -       -       -       -       0.18       0.81       -       0.02      

34  EUREKO Asigurari  -       -       -      -0.03      -0.13       -       -       -       -       1.39       6.13       -      -0.00      

35  EximAsig Romania  -       -       -       7.24       31.98       -       -       -       -       0.97       4.28       -       0.48      

36  GERROMA  -       -       -       0.49       2.17       -       -       -       -       0.02       0.09       -       0.03      

37  ING Asigurari de Viata  -       -       -       0.35       1.55       -       -       -       -       0.05       0.21       -       0.02      

38  ONIX Asigurari  -       -       -       8.38       37.03       -       -       -       -       0.00       0.01       -       0.55      

TOP 10  1,313.95       5,839.97       1,348.72       5,959.98      -2.58      -3.05       868.19       3,858.77       920.75       4,068.80       87.91       89.04      

TOTAL  80.26       1,494.64       6,643.06       1,514.70       6,693.45      -1.32      -1.80       922.08       4,098.27       967.24       4,274.23       100.00       100.00      

(e)  estimări 

Asigurări
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TOP 50 Brokeri de asigurare (asigurări de viață și asigurări generale, însumate)

Nr. Compania

PRIME BRUTE SUBSCRISE INTERMEDIATE Evoluție 
nominală în 

EUR

Evoluție reală 
în RON

Cota de piață (%)
2014 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON % % 2014 2013
1  SAFETY Broker  69.53      309.03      54.75      241.96      26.99      26.37      6.76      6.16     

2  MARSH Broker  64.59      287.10      55.01      243.10      17.42      16.85      6.28      6.19     

3  DESTINE Broker  41.67      185.21      33.14      146.45      25.74      25.13      4.05      3.73     

4  TRANSILVANIA Broker  40.32      179.22      29.99      132.53      34.45      33.80      3.92      3.37     

5  PORSCHE Broker  30.77      136.74      34.34      151.76     -10.41     -10.85      2.99      3.86     

6  UNICREDIT Insurance Broker  30.58      135.90      32.01      141.47     -4.49     -4.96      2.97      3.60     

7  INTER Broker  29.11      129.37      14.20      62.76      104.96      103.96      2.83      1.60     

8  CAMPION Broker  23.40      104.01      17.61      77.82      32.88      32.24      2.28      1.98     

9  DAW MANAGEMENT   22.48      99.93      14.35      63.41      56.68      55.92      2.19      1.61     

10  GLOBAL ASSURANCE  19.58      87.03      7.47      33.01      162.13      160.86      1.90      0.84     

11  MILLENIUM Insurance Broker  18.71      83.15      17.22      76.10      8.62      8.10      1.82      1.94     

12  PROFESSIONAL Broker  16.90      75.10      10.15      44.86      66.47      65.66      1.64      1.14     

13  AON Romania  16.23      72.15      21.48      94.92     -24.43     -24.80      1.58      2.42     

14  GRAS SAVOYE Romania  16.06      71.39      15.01      66.35      6.97      6.46      1.56      1.69     

15  DOMAS Broker  15.10      67.10      12.56      55.50      20.19      19.61      1.47      1.41     

16  GrECo JLT Romania  13.27      59.00      11.24      49.67      18.10      17.53      1.29      1.26     

17  MAXYGO Broker  13.21      58.70      11.28      49.85      17.07      16.50      1.28      1.27     

18  SRBA  12.90      57.35      11.02      48.70      17.07      16.50      1.26      1.24     

19  OTTO Broker  11.36      50.48      10.78      47.63      5.37      4.86      1.10      1.21     

20  RAIFFEISEN Broker  10.90      48.43      9.25      40.89      17.78      17.20      1.06      1.04     

21  ASICONS Broker  8.95      39.80      7.20      31.80      24.41      23.81      0.87      0.81     

22  STAR Broker  8.82      39.21      7.90      34.90      11.71      11.17      0.86      0.89     

23  DEXASIG Broker  7.88      35.02      6.64      29.36      18.59      18.02      0.77      0.75     

24  ASIGEST Broker  7.67      34.08      5.44      24.05      40.85      40.17      0.75      0.61     

25  PIRAEUS Insurance Broker  7.59      33.73      8.98      39.66     -15.46     -15.87      0.74      1.01     

26  ROM INSURANCE Broker  6.47      28.75      5.43      23.98      19.20      18.62      0.63      0.61     

27  ACTIV Asigurari  6.01      26.71      5.75      25.43      4.44      3.93      0.58      0.65     

28  GLOBASIG 2002 Broker  5.97      26.54      3.35      14.79      78.48      77.61      0.58      0.38     

29  PRESTIGE Insurance Broker  5.40      24.01      4.86      21.47      11.18      10.64      0.53      0.55     

30  FREEDOM Insurance Broker  4.85      21.57      3.20      14.16      51.40      50.67      0.47      0.36     

31  LACOLI Broker  4.65      20.65      5.06      22.38     -8.26     -8.71      0.45      0.57     

32  ORIZONT Broker  4.50      20.01      3.91      17.29      15.06      14.51      0.44      0.44     

33  VERASIG Broker  4.44      19.72      3.89      17.18      14.16      13.61      0.43      0.44     

34  KUNDEN Broker  4.27      18.98      4.20      18.56      1.65      1.16      0.42      0.47     

35  OVB ALLFINANZ Romania  3.94      17.51      3.52      15.55      11.98      11.43      0.38      0.40     

36  SUD ASIG Broker  3.93      17.47      3.95      17.44     -0.43     -0.91      0.38      0.44     

37  LION Broker  3.44      15.29      3.20      14.14      7.50      6.98      0.33      0.36     

38  MB EUROPA Broker  3.43      15.26      2.89      12.76      18.90      18.33      0.33      0.32     

39  ATLANTIC Broker Group  3.40      15.13      3.24      14.32      5.03      4.52      0.33      0.36     

40  GLOBAL ASSISTANCE  3.32      14.77      3.18      14.04      4.55      4.04      0.32      0.36     

41  RISK CONTROL  3.17      14.10      2.36      10.43      34.41      33.75      0.31      0.27     

42  RISC TOTAL ASIG  3.15      13.98      -        -        -        -        0.31      -       

43  EXA Broker  2.72      12.10      1.99      8.80      36.74      36.08      0.26      0.22     

44  EURIAL Broker  2.66      11.82      3.64      16.09     -26.95     -27.31      0.26      0.41     

45  GT Broker  2.33      10.34      2.14      9.46      8.63      8.11      0.23      0.24     

46  LEADER TEAM  2.24      9.96      -        -        -        -        0.22      -       

47  ARPEMIX-CONSULT   2.01      8.95      1.91      8.45      5.32      4.81      0.20      0.22     

48  BROKER ASIST  1.98      8.79      1.98      8.76     -0.26     -0.74      0.19      0.22     

49  AGROPROTECTOR 2010 Asigurari  1.80      7.99      1.59      7.03      13.10      12.55      0.17      0.18     

50  FAIRWAY Broker  1.68      7.45      1.29      5.71      29.59      28.96      0.16      0.15     

 TOTAL  1,028.10      4,569.51      889.00      3,928.51      15.65      15.09      100.00      100.00     

Asigurări

Accesați www.insuranceprofile.ro. Datele complete sunt disponibile pe aplicatia “InsuranceProfile Interactive”.
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Interviu

Dan DOBRE, Director Comercial, SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare, explică rolul 
important pe care asigurările de sănătate îl pot avea pentru IMM-uri.

Asigurările de sănătate, beneficiu 
important pentru angajații din IMM-uri
Ce potenţial are segmentul 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
care ar fi nevoile acestora raportate 
la beneficiile extra-salariale pentru 
angajaţi?

Dan DOBRE: Întreprinderile mici şi 
mijlocii ocupă un loc important în 
economia şi mediul de afaceri din 
România. Este o piaţă în continuă 
dezvoltare, cu un potenţial mare 
de creştere şi include un procent 
semnificativ din persoanele salariate 
în ţara noastră. Nevoile lor cu privire la 
beneficiile extra-salariale sunt în mare 
măsură similare cu cele ale companiilor 
mari şi includ atragerea, retenţia şi 
motivarea angajaţilor, într-o formulă 
financiară favorabilă pentru companie.

În mod specific, pentru companiile 
mici şi medii, viteza este factorul 
determinant şi, de cele mai multe 
ori, avantajele lor competitive faţă 
de corporaţii provin din adaptarea 
mai rapidă la condiţiile pieţei, lanţul 
decizional mai scurt etc. În consecinţă, 
beneficiile oferite salariaţilor trebuie sa 
aibă efecte imediate şi un mecanism de 
implementare simplu şi eficient.

De aceea, asigurările de sănătate 
sunt foarte potrivite pentru acest 
segment, fiind produse imediat înţelese 
şi apreciate de angajaţi şi care provoacă 
efecte pe termen foarte scurt. Impactul 
lor pozitiv se propagă în organizaţie 
mai rapid decât în cazul unei corporaţii 
şi amplifică importanţa unui astfel de 
produs ca beneficiu extra-salarial. 

Având în vedere toate aceste 
avantaje, încurajăm companiile, 
indiferent de mărime, să ia în considerare 

acest tip de beneficii, în vederea atingerii 

obiectivelor specifice de business.

Cum ar trebui construite aceste 

pachete de beneficii, astfel încât să 

poată fi potrivite pentru companiile 

de dimensiuni reduse?

D.D.: În primul rând, este nevoie de o 

analiză de necesităţi elaborată foarte 

atent. Tocmai pentru că ne aflăm în 

sfera riscului, trebuie ţinut cont de 

caracteristicile demografice, geografice, 

de industrie ale unei anumite companii. 

Expertiza Signal Iduna, ca asigurător 

specializat în poliţe de sănătate pentru 

mediul corporatist, ne permite să 

identificăm componentele cele mai 

potrivite care să alcătuiască fiecare 

pachet în parte, fie că vorbim despre 

ambulatoriu, spitalizare, sau alte 

acoperiri specifice.

Componenta financiară trebuie 

în egală măsură dimensionată corect, 

pentru că decizia de cumpărare se ia 

mai rapid decât în cazul corporaţiilor, iar 

procesul de negociere este de cele mai 

multe ori mai scurt. 

În cazul SIGNAL IDUNA, toată 

această analiză porneşte de la oamenii 

cu experienţă în domeniu care sunt 

implicaţi în fiecare pas al procesului 

şi de la sistemele informatice care ne 

permit atât dezvoltarea de produse 

adaptate, cât şi gestionarea ulterioară a 

riscurilor acoperite. Angajatorii îşi doresc 

poliţele care permit procesarea rapidă 

şi transparentă a daunelor, aceasta 

contribuind la creşterea satisfacţiei 

angajaţilor.  

Care este strategia SIGNAL IDUNA 
pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor clienţilor din segmentul 
întreprinderilor mici şi mijlocii?

D.D.: O dimensiune majoră a strategiei 
SIGNAL IDUNA pe termen mediu şi 
lung este dezvoltarea portofoliului 
de IMM, pornind de la trei principii 
determinante: calitatea produselor şi a 
serviciilor, oferte financiare adaptate şi 
sprijinul permanent pentru partenerii de 
distribuţie. 

Experienţa şi focusul în zona 
asigurărilor de sănătate reprezintă 
principalii noştri diferenţiatori pe această 
piaţă. Atât forţa de distribuţie directă, 
cât şi partenerii externi beneficiază 
permanent de instruire specifică şi 
susţinere în eforturile de promovare ale 
acestor produse.

Prin expertiza noastră şi 
parteneriatele externe, venim în 
întâmpinarea nevoilor clienţilor din 
segmentul întreprinderilor mici şi mijlocii 
cu soluţii viabile, adaptate specificului 
oricărui tip de business.
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Asigurări

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a prezentat, la sfârșitul lunii aprilie 
a.c., cele cinci proiecte prioritare pentru anul 2015. Acestea vizează consolidarea 
capacității instituționale a Autorității, dezvoltarea celor trei sectoare reglementate și 
implementarea cadrului de rezoluție pentru entitățile supravegheate de către ASF.

Prioritățile ASF:  
pregătirea companiilor pentru 
Solvency II

Preşedintele Autorităţii de 
Supraveghere Financiară (ASF), Mișu 
NEGRIȚOIU, a precizat că instituţia 
urmăreşte stabilizarea pieţei de asigurări 
şi, din acest punct de vedere, 2015 este 
un an „foarte ocupat”, având de acordat 
o atenție deosebită celor două societăţi 
de asigurări aflate sub supraveghere 
(respectiv ASTRA, aflată în administrare 
specială, şi CARPATICA Asig, aflată în 
program de redresare financiară). De 
asemenea, în prezent, are loc evaluarea 
mai multor companii de asigurări, în a 
doua parte a anului urmând a fi evaluate 
şi celelalte societăţi care nu au fost 
incluse în exerciţiul actual.

Am lansat şi se afla în curs de 
desfășurare procesul de auditare a pieţei de 
asigurări pentru 13 societăţi de asigurare 
- 85% din piaţă se află în proces de 
auditare şi efectuarea unui test de stres din 
perspectiva criteriilor Solvency II, care sunt 
mai exigente. În partea a doua a anului, 
după ce încheiem exerciţiul din prezent, 
vom face un exerciţiu propriu, al ASF, şi 
pentru restul pieţei de 15%, care adună 
mult mai multe societăţi de asigurare de 
dimensiuni reduse, pentru ca, la finalul 
anului, să avem o radiografie completă 
din punctul de vedere al capitalizării şi 
stabilităţii financiare a jucătorilor din piața 
de asigurări, a declarat Mișu NEGRIȚOIU.

Acest proiect, denumit „Balance 
Sheet Review şi Stress Test”, vizează 
evaluarea activelor şi pasivelor 
societăţilor de asigurare participante la 
cercetare, analiza respectării cerinţelor 
de prudenţialitate atât în conformitate 
cu reglementările în vigoare, cât şi cu 
standardele prevăzute de Directiva 
Solvabilitate II, precum şi efectuarea unui 
test de stres.

Cele 13 companii care urmează a 
fi evaluate sunt: ASTRA, ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări, OMNIASIG VIG, GROUPAMA 
Asigurări, UNIQA Asigurări, ING Asigurări 
de Viață, ASIROM VIG, EUROINS România, 
CARPATICA Asig, GENERALI România, 
PAID (POOL-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale), AXA Life Insurance, 
EXIM România (CARE).

În ceea ce priveşte evaluarea 
activității companiilor de asigurări, 
Preşedintele ASF a subliniat că 
Autoritatea urmărește cu interes și 
profesionalism, în limitele stabilite de 
cadrul legal, procesul de achiziţii şi 
fuziuni derulat în anul în curs, acordând 
o atenție specială preferinței pentru 
investitori strategici. Negrițoiu apreciază 
că în viitor se vor înregistra modificări, 
ajustări, care vor conduce la o „curățire” a 
pieței locale,  cu precizarea că piaţa nu va 
cunoaște schimbări fundamentale.

Mișu NEGRIȚOIU a subliniat că ASF 
are 5 proiecte prioritare în 2015 și care 
vor continua și în 2016:

1. Proiectul privind 
consolidarea capacităţii 
instituţionale a ASF

ASF a trecut în ultimul an printr-
un amplu proces de transformare 
organizațională, care a vizat așezarea 
instituției pe baze funcționale 
compatibile cu standardele europene 
în domeniu. Printre cele mai importante 
obiective ale acestui proiect pentru 
2015 se numără: implementarea de noi 
politici de supraveghere, autorizare și 
reglementare; exercitarea activă a rolului 
de apărare a drepturilor și intereselor 
consumatorilor; construcția unei 
arhitecturi performante a proceselor 
interne și a tehnologiei IT.

Mișu NEGRIȚOIU

Preşedintele ASF
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Asigurări

Mișu NEGRIȚOIU a precizat 

că, printre acţiunile de reformă 

derulate în ultimul an, s-a numărat 

simplificarea organigramei ASF prin 

reducerea nivelurilor de management 

şi optimizarea personalului - 3 niveluri 

ierarhice în loc de 5, 17 direcţii în loc de 

25 şi 53 de servicii în loc de 106. În total, 

personalul s-a redus cu 143 de salariaţi 

faţă de martie 2014, până la 466 de 

angajați, în contextul reducerii cu 60% a 

funcţiilor de conducere.

Tot în cadrul acestui proiect, ASF 

urmează să implementeze programul de 

guvernanță IT, care se va concentra pe 

implementarea proceselor, a organizației 

și a mecanismelor de măsurare a 

performanței care să asigure un nivel 

de funcționare și control al mediului IT 

corespunzător necesităților. Programul 

de infrastructură IT va porni de la 

problemele existente în infrastructura 

hardware, de telecomunicații și software, 

urmând să conducă la proiectarea unei 

arhitecturi-țintă care să țină seamă de 

evoluția tehnologiei și să răspundă 

necesităților.

Avem o revizuire completă a 

arhitecturi IT. Avem consultanţă de la 

Banca Mondială, iar finanţarea acestui 

proiect se va face din fonduri europene şi 

cuprinde echipamente, soft-uri şi altele. 

Înlocuim complet platforma IT, bazele de 

date – de la colectare până la accesarea 

datelor pentru analiza profilului de risc. 

Este un proiect pe care noi l-am estimat 

la circa 8 milioane euro, a declarat Mișu 

NEGRIȚOIU.

2. Pregătirea pieței 
asigurărilor pentru 
aplicarea noului regim de 
supraveghere – Solvency 
II

România va implementa, de la 

1 ianuarie 2016, regimul Solvency II în 

domeniul asigurărilor și reasigurărilor, 

ceea ce înseamnă trecerea la 

supravegherea bazată exclusiv pe riscuri. 

Directiva Solvency II (2009/138/EC) oferă 

cadrul legal care instituie un set unitar 

de reguli la nivel european aplicabil 

tuturor asigurătorilor, reasigurătorilor 

şi supraveghetorilor din piaţa internă 

europeană.

Un adevărat test de maturitate 

pentru piața locală a asigurărilor, 

introducerea standardelor de capital 

Solvency II poate ridica o serie de 

provocări și pentru companii de pe 

piețe mai așezate, îndeosebi pentru 

cele de talie mică. Solvency II s-a impus,  

așadar,  pe agenda ASF ca un proiect 

crucial în contextul obligației statutare 

de a asigura un cadru normativ adecvat 

condițiilor pieței și, mai mult ca oricând, 

prudent. Practic, ASF preia un demers de 

reglementare în totalitate european prin 

promovarea proiectului de lege privind 

transpunerea Directivei 138/2009 privind 

accesul la activitate și desfășurarea 

activității de asigurare și reasigurare, sub 

incidența căreia intră toți asigurătorii cu 

venituri din prime mai mari de 5 milioane 

euro, pentru restul fiind aplicabil regimul 

național de supraveghere stabilit de ASF.

Printre cele mai importante 
obiective ale proiectului se numără: 
transpunerea şi interpretarea Directivei 
Solvency II; analiza și prelucrarea 
legislației europene de nivel 2 referitoare 
la sistemul de guvernanță a companiilor 
de asigurări și la cerințele suplimentare 
de capital; prelucrarea datelor referitoare 
la formula standard și la modelele 
interne de calculare a cerințelor de 
capital.

Ce implică noul regim de 
solvabilitate Solvency II: 

» revizuirea de amploare a 
instrumentelor prudențiale de tip 
cantitativ; 

» înăsprirea cerințelor privind calitatea 
managementului societăților de 
asigurare: noi reguli de prudență, 
sisteme de control intern eficiente, 
procese care să asigure gestionarea 
eficientă a riscurilor la care asigurătorii 
sunt sau pot fi expuși în desfășurarea 
activităților specifice; 

După evaluarea 
asigurătorilor, cred că vor 
fi modificări sau ajustări 
care ne dau posibilitatea 
să facem o eventuală 
curățenie în piață, dar 
nu vor fi schimbări 
fundamentale.

Mișu NEGRIȚOIU, Preşedintele ASF
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» întărirea brațului de supraveghere al 

autorității și a capacității de intervenție, 

la nevoie, pentru remedierea abaterilor 

de la normă fie prin reducerea expunerii 

la riscuri a unui asigurător, fie prin 

solicitarea suplimentării temporare ori 

permanente a capitalului.

Conform ASF, implementarea 

anumitor cerințe de capital din pachet se 

va face etapizat, astfel încât asigurătorii 

să le poată absorbi, eventual și pe seama 

modificării modelelor de business, a 

restructurărilor și a măsurilor active de 

ameliorare a solvabilității. Nu sunt însă 

de neglijat obligațiile pe care societățile 

de asigurare le vor avea pe zona 

sistemelor de guvernanță.

Pentru facilitarea implementării 

noilor reguli a fost demarat un efort 

dedicat creșterii standardelor de 

pregătire profesională atât la nivelul 

personalului ASF, în contextul trecerii 

de la analize bazate pe conformitate 

la evaluări ale riscurilor, cât și al 

responsabililor din societățile de 

asigurări.

3. Atingerea statutului 
de piață de capital 
emergentă – STEAM

Din luna august a anului 2014, 

ASF a demarat proiectul STEAM, care 

are la bază un calendar de îndeplinire a 

unui set de obiective privind corectarea 

deficiențelor care țin încă România în 

zona piețelor de frontieră.

Principalele direcții de acțiune pe 

2015 se referă la: revizuirea legislației 

primare și secundare; consolidarea și 

modernizarea infrastructurii pieței de 
capital; dezvoltarea pieței de obligațiuni; 
stimularea creșterii numărului 
de emitenți și a lichidității pieței; 
dezvoltarea pieței de retail și crearea 
unui program complex de educație 
financiară. 

4. Stimularea economisirii 
pe termen lung – LIFE

Acest proiect vizează evoluția și 
creșterea gradului de sofisticare a pieței 
pensiilor private în vederea întăririi 
capacității de plată a unor pensii în 
cuantumuri adecvate și sustenabile.

Reformarea sistemului de pensii 
prin introducerea Pilonului II de pensii 
obligatorii administrate privat și a 
Pilonului pensiilor facultative (PIII) a 
mers relativ lin în România de la lansare 
în 2007 și, ferită de orice incident care 
să clatine încrederea publicului, piața 
fondurilor de pensii private a evoluat 
an de an. Odată cu depășirea pragurilor 
de 6 milioane de participanți la Pilonul 
II, respectiv de 4 miliarde euro la active, 
a venit momentul unui nou impuls 
pentru această piață care să fie dat 
inclusiv prin introducerea schemelor 
de pensii ocupaționale, în beneficiul 
anumitor corpuri profesionale suficient 
de numeroase.

Principalele componente ale 
proiectului de stimulare a economisirii 
prin fondurile de pensii sunt: 
completarea și actualizarea politicii 
de investiții pentru fondurile de pensii 
private; susținerea introducerii fondurilor 
de pensii ocupaționale; completarea 
cadrului legislativ în vederea dezvoltării 
fondurilor de pensii facultative.

În ceea ce privește introducerea 
fondurilor de pensii ocupaționale, 
Mișu NEGRIȚOIU a arătat că presiunea 
crescândă pe care sistemul public de 
pensii o exercită asupra bugetului 
național și modelele europene de 
dezvoltare a arhitecturii sistemelor 
de pensii private pledează pentru 
introducerea și în România a schemelor 
de pensii ocupaționale care să susțină 

asigurarea unor standarde de viață 
decente pentru pensionarii proveniți 
din corpuri profesionale suficient de 
numeroase.

5. Dezvoltarea și 
implementarea cadrului 
de rezoluție pentru 
entitățile supravegheate 
de ASF

Directiva BRRD (Directiva 2014/59/

UE) de instituire a unui cadru pentru 

redresarea și rezoluția instituțiilor 

de credit și a firmelor de investiții se 

aplică instituţiilor de credit şi firmelor 

de investiţii (SSIF) cu capital inițial în 

valoare de peste 730.000 euro. Directiva 

vizează crearea unui cadru comun 

european privind oferirea de prerogative 

şi instrumente de lucru suplimentare 

pentru autorităţile competente 

naţionale în vederea prevenirii crizelor 

şi soluţionării eventualelor incapacităţi 

de plată într-o manieră ordonată, 

prin asigurarea continuităţii activităţii 

instituțiilor de credit și a firmelor de 

investiții şi minimizarea costurilor 

suportate de contribuabili.

Prin urmare, direcțiile proiectului 

de dezvoltare a cadrului de rezoluție 

se referă la: elaborarea cadrului legal, 

a strategiilor și a politicilor privind 

mecanismul de rezoluție; stabilirea 

măsurilor organizatorice care să asigure 

operarea eficientă a ASF ca autoritate 

de rezoluţie; definirea cadrului general 

de aplicare a mecanismului de rezoluție, 

precum și a modalităților de adoptare și 

executare a deciziilor ASF ca autoritate 

de rezoluție.

Ne așteptăm ca proiectul 
de Lege privind redresarea 
și rezoluția asigurătorilor să 
fie adoptat cel mai târziu la 
sfârşitul acestui an.

Mișu NEGRIȚOIU, Preşedintele ASF

13	companii
de asigurări trec, în prezent, printr-un 
program amplu de evaluare, în cadrul 
proiectului „Balance Sheet Review” şi 

„Stress Test”.

Asigurări
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Rezoluția propriu-zisă urmează 

să se declanșeze în cazul în care nu mai 

există perspective rezonabile ca starea de 

dificultate majoră cu care se confruntă o 

entitate să poată fi înlăturată prin măsuri 

alternative susținute de sectorul privat 

sau prin măsuri de supraveghere care să 

conducă la restabilirea echilibrului.

Proiectul de Lege privind 

redresarea și rezoluția asigurătorilor 

prevede două mecanisme de bază care 

pot fi inițiate de către autoritatea de 

rezoluție, ASF: 

» vânzarea activelor, totală sau parțială, 

către o entitate viabilă, în termeni 

comerciali;

» transferarea activelor sănătoase către o 

entitate - punte special creată, cu durată 

limitată. 

În combinație cu mecanismele 

menționate este prevăzută și 

posibilitatea conversiei datoriilor în 

capital.

Mișu NEGRIȚOIU,  Preşedintele 
ASF, apreciază  că acest proiect de lege 
poate fi adoptat cel mai târziu la sfârşitul 
acestui an. Negrițoiu a menționat,  
totodată,  că dacă ar fi existat deja 
această lege, aceasta ar fi putut fi aplicată 
în cazul falimentului ASTRA Asigurări. 
Astfel, ar fi putut fi vândute activele bune 
la un preţ rezonabil, iar pentru cealaltă 

parte ar fi găsit soluţii. Dacă am fi avut 
adoptată legea cu rezoluţia acum am 
fi putut interveni la vânzarea activelor 
totale sau parţiale. ASTRA sau orice altă 
societatea are active proaste şi active 
bune. Nu trebuie să le tratezi pe toate la 

grămadă, a declarat Mișu NEGRIȚOIU.

Cele cinci proiecte au fost 

elaborate în concordanță cu prevederile 

direcţiilor integrate în cadrul Programul 

strategic al ASF şi reprezintă un 

prim pas în dezvoltarea capacităţii 

Autorităţii de a răspunde realităţilor 

pieţelor reglementate aflate într-o 

dinamică continuă, aducând totodată 

şi o contribuţie semnificativă la 

modernizarea şi maturizarea acestora.

Andreea RADU

8	mil.	euro
vrea să atragă A.S.F. din fonduri 

europene pentru revizuirea completă 
a arhitecturi IT.

Asigurări
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Prima poliță de asigurare de aviație a fost încheiată în anul 1911, de către 
LLOYD's, pentru asigurarea unei aeronave comerciale pentru un zbor 
transatlantic. La început, asigurările de aviație au fost considerate asigurări 
de accidente, dar ulterior, datorită complexității lor şi  diversității nevoilor 
de protecție, au devenit o categorie distinctă.

Andreea RADU
Editor

Accidentele aviat 
şi riscul preluat 
de(re)asigurători

Accidentele aviatice din ultimii 
ani au atras atenţia asupra acestui risc 
preluat de asigurători şi reasigurători. 
Cel mai mare incident din acest an s-a 
petrecut pe 24 martie, când un avion 
Airbus A32 care aparţinea companiei 
germane GERMANWINGS, filiala low-cost 
a LUFTHANSA, s-a prăbuşit în regiunea 
Barcelonnette din Sudul Franţei, 
provocând decesul celor 150 de pasageri 
şi membrilor echipajului. ALLIANZ este 
asigurătorul principal al acestei aeronave, 
despăgubirile totale putând ajunge la 
circa 300 milioane USD.

În România, piaţa asigurărilor 
de aviaţie este destul de restrânsă din 
cauza numărului redus de companii de 
transport aerian. Cumpărătorii acestor 
poliţe pot fi persoane juridice sau fizice 
reprezentând companii de transport 
aerian, cluburi aeronautice sau pur şi 
simplu proprietari de avioane.

Cel mai mare client pentru 
asigurările de aviaţie este TAROM, flota 
fiind asigurată în prezent de compania 
Gothaer, după ce timp de şapte ani 

consecutivi a fost asigurată de ASTRA. 

Alţi clienţi sunt: Compania Naţională 

Aeroporturi Bucureşti (asigurată de 

OMNIASIG VIG), Administrația Română a 

Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, 

Aviaţia Utilitară etc.

De regulă, poliţele se încheie 

acoperind „toate riscurile”,  cu anumite 

restricţii specificate în contract, o 

poliţă completă cuprinzând asigurarea 

aeronavei, răspunderea faţă de pasageri 

şi răspunderea faţă de terţi.

Piaţa asigurărilor de aviaţie este 

împărţită în cinci categorii distincte: 

Asigurarea pentru transportatorii aerieni; 

Asigurarea pentru producători şi servicii 

aeriene; Asigurarea pentru aeroporturi; 

Asigurări generale de aviaţie; Asigurarea 

pentru riscul de război.

Asigurările specifice industriei de 

aviaţie au o acoperire standardizată 

pentru a garanta un minim de calitate 

faţă de posibili terţi prejudiciaţi, a precizat 

Eduard SIMIONESCU, General Manager, 

GrECo JLT România.

Principalele tipuri de 
asigurări aviatice:

I. Asigurarea aeronavelor:

Asigurarea de tip CASCO – acoperă 

orice avariere (inclusiv pierderea totală) 

rezultată dintr-un eveniment aviatic 

(catastrofă, accident, incident) suferite de 

aeronavele (inclusiv echipamente/piese 

de schimb aflate la bordul acestora) 

aflate în proprietatea asiguratului sau 

pentru care asiguratul a acceptat să fie 

răspunzător;

Asigurarea de Răspundere Civilă 

Legală faţă de Terţi (pentru aeronave) 

– acoperind sumele pe care asiguratul 

este obligat să le plătească cu titlul 

de despăgubiri (inclusiv cheltuieli de 

judecată) pentru vătămarea/ decesul 

persoanelor (incluzând, după caz, şi 

membrii echipajului şi pasagerii), ori 

avarierea/ distrugerea bunurilor din 

afara aeronavei (incluzând,  după caz, 

şi bagaje/ marfă). Aceasta este o poliţă 

obligatorie;

ei c
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Asigurarea de Accidente echipaj 
şi pasageri – acoperind sumele fixate 
ca despăgubiri, în cazul vătămării şi/
sau decesului membrilor echipajului 
/ pasagerilor, survenite în urma unui 
eveniment aviatic. 

II. Asigurarea de răspundere 
civilă legală aeroportuară – care 
acoperă răspunderea legală a 
aeroportului (în calitate de asigurat) către 
terţe părţi pentru vătămări corporale/ 
daune materiale/ ofense personale, 
decurgând din operaţiunile aeroportuare 
(incluzând toţi angajaţii aeroportului în 
timp ce acţionează în limita îndatoririlor 
lor).

Costul primei şi riscul 
cedat în reasigurare

Conform specialiştilor din domeniu, 
primele de asigurare se stabilesc în 
funcţie de mulţi parametri, din care 
putem aminti: tipul asigurării, tipul şi 
modelul aeronavei, vechimea şi valoarea 
ei, utilizările aeronavei, teritorialitate, 

experiența operatorului şi a echipajului, 

istoricul daunelor (operatorului şi 

piloţilor), limitele de răspundere etc.

În calcului primei se ţine cont şi de 

indicaţiile/restricţiile reasigurătorilor. 

Cedarea în reasigurare depinde de 

contractele de reasigurare, putând ajunge 

până la 100%. 

Cedarea în reasigurare se poate face 

şi pentru solicitări de asigurare individuale, 

optând atunci pentru contracte de 

reasigurare facultative, a declarat Doru 

OBREJA, Head of Aviation Dept, CertAsig.

O parte din riscuri sunt plasate pe 

contracte de reasigurare tip „treaty”, la care 

asigurătorul are fixate o reţinere proprie, 

restul (până la anumite limite fixate) fiind 

acoperite de reasigurătorii externi. Datorită 

faptului că în mod frecvent sumele 

asigurate / limitele de răspunderi depăşesc 

limitele „treaty”-ului, riscurile respective 

se plasează pe piaţa internaţională în 

proporţie de 100% pe contracte facultative 

de reasigurare – în aceste cazuri primele 

de asigurare solicitate asiguratului sunt 

determinate în baza primei nete solicitate 

de reasigurătorii respectivi, a explicat 

Cornel IONESCU, Director al Direcţiei 

Subscriere Non-Auto, OMNIASIG VIG.

La rândul său, Eduard SIMIONESCU 

a subliniat că, de regulă, având în vedere 

amploarea şi specificul expunerii, riscul 

se cedează spre 100% în reasigurare.

În ceea ce priveşte plata daunelor, 

etapele sau paşii nu diferă cu mult de 

restul tipurilor de asigurare, procedurile 

fiind aproximativ similare, însă 

instrumentarea unui dosar de daună 

este mai de durată. Pentru aeronave, 

despăgubirile se estimează în funcţie de 

valoarea reparaţiilor sau, în caz de dăună 

totală, se acordă suma asigurată stabilită 

în poliţa de asigurare. Pentru pasageri, 

se acordă indemnizaţie în funcţie 

de prevederile Directivei Europene, 

coroborate cu limitele de despăgubire 

suplimentare (dacă se aplică) stabilite 

prin poliţa de asigurare.

Principalele accidente aviatice din România, din ultimii 25 de ani:
15 decembrie 2014 – elicopter SMURD – prăbuşit în Siutghiol, Constanța – 4 morţi. Elicopterul era asigurat de 

OMNIASIG VIG;

21 noiembrie 2014 – elicopter militar IAR 330 Puma, prăbuşit în Mălâncrav, judeţul Sibiu  –  9 morţi;

20 ianuarie 2014 –  avion YR-BNP de tip Britten-Norman BN-2A-27 Islander, al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă – prăbuşit 

în Munţii Apuseni, judeţul Alba – 2 morţi, respectiv pilotul Adrian IOVAN şi studenta la medicină Aurelia ION. Aeronava era 

asigurată de OMNIASIG VIG;

29 iulie 2013 –  EC 130 B4 - MIR AERO, prăbuşit în Tăureni, județul Mureş – 5 morţi;

5 iulie 2010 – PZL-Mielec AN-2T,  prăbuşit în Tuzla – 12 morţi;

16 ianuarie 2009 – Gulfstream G200 – ŢIRIAC Air,  prăbuşit în Oradea – nu există victime; 

22 aprilie 2008 – BAe 146-200 – ROMAVIA,  prăbuşit în Bucureşti – nu există victime;

30 decembrie 2007 – Boeing 737-300 – TAROM, prăbuşit în Bucureşti – nu există victime. În timpul decolării de pe 

Aeroportul Internaţional Henri Coandă, aeronava a lovit un autovehicul utilitar aflat pe pistă. ASTRA Asigurări a plătit 10 

milioane USD;

22 februarie 1996 – Antonov AN 24 – ROMATSA, prăbuşit în Baia Mare – 10 morţi;

31 martie 1995 – Airbus A310 – TAROM, prăbuşit în Bucureşti – 60 de morţi;

11 noiembrie 1992 – Pilatus-BN Islander – Aviaţia Utilitară, prăbuşit în Tulcea – nu există victime;

14 august 1991 – Iliușin II-18 – TAROM, prăbuşit în Timişoara – 9 morţi;

10 ianuarie 1991 – Boeing 707 (YR-ABD) – TAROM,  prăbuşit în Bucureşti – nu au fost victime. În urma incidentului în care 

a fost implicată aeronava prezidenţială, ASTRA a plătit 33 milioane USD (561.000.000 lei).



38 www.primm.ro5/2015

25 de vorbitori din 16 ţări, 3 sesiuni 

de conferinţă şi 2 paneluri interactive – 

acestea sunt cifrele care descriu cea de a 

V-a ediţie a Conferinţei "Motor Insurance 

- the road towards profitability", 

organizată de Media XPRIMM şi Istanbul 

Underwriting Center sub genericul 

IIF - International Insurance Forum. 

Evenimentul destinat profesioniştilor 

de nivel înalt din industriile de asigurări 

şi reasigurări s-a concentrat asupra 

unui subiect de maxim interes – 

profitabilitatea asigurărilor auto –, 

supunând atenţiei atât trendurile care se 

conturează la nivel internaţional pentru 

viitorul acestui domeniu, cât şi cele mai 

relevante experienţe.

Dezbaterile au explorat diverse 

posibile abordări pentru echilibrarea 

financiară a acestui segment de 

afaceri: tarifarea adecvată, optimizarea 

cheltuielilor cu daunele, distribuţie 

eficientă, urmărind în fiecare dintre 

secţiunile evenimentului o temă majoră:

» Profitabilitatea liniilor de asigurări auto 

– un obiectiv realizabil;

» Dilema tarifării în asigurările auto– 

corectitudine tehnică vs. Accesibilitate;

» Managementul daunelor – 

fundamentul unei bune reputaţii. 

Ediția din 2015 a "Motor Insurance - 

the road towards profitability” a găzduit, 

de asemenea, lansarea celei mai recente 

ediții a XPRIMM Motor Insurance Report 

- CEE, CIS, SEE, publicaţie dedicată celor 

32 de pieţe de asigurări auto din Europa 

Centrală şi de Sud-Est şi Comunitatea 

Statelor Independente.

VIENNA Insurance Group, NTT 

Data şi JLT Re au sprijinit evenimentul în 

calitate de Parteneri Strategici, iar TRUST 

Re şi AVUS,  în calitate de Parteneri.

Ponderea maşinilor 
neasigurate atinge 20% în 
unele ţări din UE

Problema maşinilor neasigurate 

preocupă Council of Bureaux, entitate 

care administrează sistemul Carte Verde, 

procentul acestora ajungând până 

20% în unele ţări UE, a declarat Mariusz 

WICHTOWSKI, Preşedinte CoB, preferând 

totuşi să nu ofere exemple concrete.

Aceasta nu este o problemă a 

asigurătorilor. Rezolvarea ei este de 

competenţa statului, care trebuie să 

colaboreze cu asigurătorii. Faptul că în 

unele ţări din UE chiar şi 20% dintre maşini 

sunt neasigurate înseamnă că asigurătorii 

au un deficit de 20% în venitul din prime, 

pentru acelaşi nivel de despăgubiri, având 

în vedere faptul că numărul accidentelor 

este mai mult sau mai puţin acelaşi de la 

un an la altul, a subliniat WICHTOWSKI.

Pentru a contracara această 

problemă, care poate ajunge să aibă 

implicaţii internaţionale importante 

într-un timp foarte scurt, uneori este 

necesar să folosim anumite sancţiuni. 

Nimănui nu-i place să fie supravegheat, 

dar în industria asigurărilor avem nevoie 

de o supraveghere eficientă. Din nefericire, 

în anumite ţări aceasta nu există, a 

adăugat reprezentantul CoB, adăugând 

că adesea uităm de cei doi piloni principali 

ai sistemului RCA: protecţia victimelor, 

respectiv protecţia financiară a şoferului 

vinovat. Uităm că cel care plăteşte, de 

fapt, despăgubirile,  nu este acţionarul, ci 

asiguratul, prin prima de asigurare pe care 

trebuie să o achite.

MOTOR INSURANCE 
the road towards profitability

2015 International 
Insurance Forum 5th Edition



39www.primm.ro 5/2015

Internaţional

WICHTOWSKI a adăugat că există 

aproximativ 400.000 de dosare de 

despăgubire pe Carte Verde soluţionate 

în fiecare an, pentru care se plătesc 

compensaţii de 1,8 miliarde euro.

Turcia: Profit pe CASCO, 
pierderi pe RCA

Piaţa de asigurări auto a ţării gazdă 

a evenimentului, Turcia, a captat interesul 

audienţei. Cele două principale linii de 

asigurări auto, CASCO şi RCA, au generat 

cumulat circa 67% din piaţa locală de 

asigurări generale în 2014,  cu un volum 

total de prime de peste 10 miliarde 

TL (n.r. Turkish Lira). Din perspectiva 

profitabilităţii însă, cele două clase au 

înregistrat trenduri divergente, deşi 

subscrierile au crescut în ambele cazuri. 

Astfel, dacă în ultimii doi ani CASCO a 

generat constant un profit tehnic de 

peste 700 milioane TL, RCA a produs 

pierderi de 654 milioane TL în 2013, 

respectiv de 894 milioane în 2014.

Fiecare companie şi-a luat propriile 

măsuri pentru a contracara problema, 

însă aceste precauţii au efecte limitate 

asupra profitabilităţii totale. Competiţia 

este strânsă şi rezultatele actuale relevă 

necesitatea de a analiza în detaliu 

strategia de preţuri a companiilor şi 

managementul despăgubirilor pentru 

vătămări corporale şi de a întreprinde 

diverse acţiuni privind aceste operaţiuni, 

a declarat Murat DINC, Claims & 

Reinsurance Director, TURK NIPPON 

Sigorta. De asemenea, schimbările care 

vor avea loc în viitorul apropiat la nivelul 

sectorului european al asigurărilor vor 

afecta şi practicile curente din piaţa de 
asigurări turcă, din moment ce 80% 
din volumul acesteia este generat de 
companiile internaţionale.

Referindu-se la chestiunea 
profitabilităţii dintr-o perspectivă 
pur practică, Özgür Bülent KOÇ, CEO, 
NEOVA Sigorta, a atras atenţia asupra 
problemelor majore de tarifare generate 
de lipsa de coerenţă a jurisprudenţei 
privind vătămările corporale. Aceasta 
pune asigurătorii în situaţia de a 
se confrunta cu daune retroactive 
excepţionale pe segmentul auto, făcând 
astfel din managementul daunelor o 
activitate impredictibilă. Chiar dacă 
multe dintre problemele semnalate sunt 
pe cale de a-şi găsi o soluţie prin noua  
legislaţie secundară, este totuşi necesară 
şi modificarea textului inițial adoptat al 
legii, ceea ce necesită mai mult timp.

Tehnologiile telematice şi 
„necazurile” Big Data

Până acum, consumatorii au 
interacţionat online cu asigurătorii 
mai puţin decât clienţii altor sectoare 
financiare, industria asigurărilor 

înregistrând o oarecare rămânere în 
urmă în acest domeniu, mai ales pe 
segmentul daunelor, a semnalat Mesut 
YETISKUL, Director General, CREDIT 
EUROPE Asigurări. Totuşi, acesta a 
concluzionat că: Industria asigurărilor se 
află în pragul unei schimbări majore, ca 
efect al avansului tehnologic. Companiile 
care nu-şi vor adapta procesele şi cultura 
managerială la noile tehnologii şi 
instrumente oferite de lumea digitală riscă 
să dispară sau să regreseze dramatic.

Rămânând în sfera tehnologiei, 
B.P. SURESH, CEO pentru Europa al NTT 
Data FA Insurance Systems,  a vorbit 
despre administrarea datelor furnizate de 
tehnologiile telematice, despre uriaşele 
beneficii pe care acestea le pot genera 
în termenii unei mai bune cuantificări 
a riscului şi a optimizării comunicării 
cu clienţii, dar şi despre nevoia 
unor instrumente sofisticate pentru 
prelucrarea datelor furnizate de aceste 
tehnologii, capabile să administreze 
şi să proceseze corect volumul uriaș 
de informaţii generat în timp real. În 
fapt, tehnologiile telematice acutizează 
„necazurile” Big Data cu care companiile 
se confruntă atunci când implementează 
astfel de instrumente. 

Tracking (urmărirea) înseamnă 
colectarea tuturor datelor despre maşină: 
de la parametri sistemului de frânare, 
la temperatura mediului, se colectează 
şi se transmit o multitudine de date 
către o bază de date externă, unde pot fi 
prelucrate. Tracing (trasarea) înseamnă 
interpretarea legăturilor dintre aceste 
date şi obţinerea unor noi perspective 
în acest fel. De exemplu, se pot depista 



40 www.primm.ro5/2015

„punctele negre” de pe şosele, „adică 

locurile unde se produc numeroase 

accidente, a explicat SURESH. Acesta 

este, în fapt, momentul în care intervin 

în ecuaţie platformele Big Data care 

permit stocarea, analizarea şi vizualizarea 

rezultatelor analizei. Avantajele utilizării 

corecte a tehnologiilor telematice sunt 

vizibile în special în domeniul asigurărilor 

auto, pentru care pot aduce un ajutor 

substanţial în tarifarea corectă, creşterea 

retenţiei, controlul daunelor şi captarea 

de noi clienţi.

Tarifarea – mereu în prim-
planul preocupărilor 
pentru asigurătorii auto

Una dintre cele mai interesante 

situaţii întâlnite în 2014 pe segmentul 

auto a avut loc în Croaţia, unde volumul 

primelor subscrise pentru RCA a scăzut 

cu 25% în primul an după liberalizarea 

pieţei de specialitate, urmare a aderării 

la UE. Deşi înainte de liberalizare Croaţia 

avea una dintre cele mai ridicate valori 

ale primei medii RCA din regiune, 

competiţia a crescut brusc şi nu există 

practic niciun control asupra valorii 

primelor din partea supraveghetorului. 

Numai controlul post factum este posibil, 

a explicat Slaven DOBRIC, COO, ALLIANZ 

Croația.

Este interesant de remarcat, a spus 

el, că această competiţie intensă este 

în parte un rezultat al numărului foarte 

mare de operatori din piaţa croată în 

raport cu numărul clienţilor. Croaţia are 

în acest moment cel mai mare număr de 

asigurători pe cap de locuitor, cu o piaţă cu 

4,3 milioane de locuitori şi 26 de companii 

active, din care 14 vând asigurări auto.

Tot în zona tarifării, panelul de 

discuţii condus de Klime POPOSKI, 

Preşedinte, FSA Macedonia, a prezentat 

stadiul curent al procesului de 

liberalizare a pieţelor RCA, în derulare 

în zona Mării Adriatice: Albania, Bosnia, 

Macedonia, Muntenegru şi Serbia.  

Prezentarea sintetică realizată de Klime 

POPOSKI a fost urmată de intervenţiile 

şi explicaţiile furnizate de reprezentanţi 

ai fiecărei pieţe: Rinald GURI, Şef al 

Departamentului de Cercetare, Statistică 

şi IT, FSA Albania, Borin SABAN, Director 

Executiv, Biroul Naţional al Asigurărilor 

din  Muntenegru, Vladan MANIC, Secretar 

General, Asociaţia Asigurătorilor din 

Serbia, Adnan DELIC, Director, Agenţia de 

Supraveghere a Asigurărilor din Federaţia 

Bosnia & Herţegovina.

Liberalizarea tarifelor este cea 

mai mare provocare pentru dezvoltarea 

viitoare a segmentului RCA, atât pentru 

Croaţia şi Albania unde procesul a 

debutat deja, cât şi pentru celelalte ţări, 

unde el este în pregătire. Sistemul de 

raportare trebuie îmbunătăţit pentru a 

furniza date statistice de calitate care să 
permită realizarea de analize actuariale 

compatibile cu sistemul internaţional. 

Autorităţile de reglementare joacă un rol 

esenţial în asigurarea unui nivel adecvat al 

rezervelor tehnice, dimensionarea tarifelor 

acolo unde acestea sunt încă sub controlul 

statului, reasigurarea la un nivel adecvat 

şi supravegherea eficientă, a concluzionat 

Klime POPOSKI. 

Kiril BOSHOV, Preşedinte CA al 

EUROHOLD, grup bulgar care este 

prezent cu subsidiare înregistrate, în 

afara ţării de domiciliu, în România, 

Macedonia, Ucraina şi Grecia şi operează 

în baza FOS în Cehia, Polonia şi Slovacia, 

a dezvăluit asistenţei de la Istanbul că 

în toate pieţele unde EUROHOLD este 

activ se observă o tendinţă de creştere a 

preţurilor RCA, în timp ce comisioanele 

plătite brokerilor şi agenţilor se reduc.

EUROINS încearcă să menţină 

accesibilitatea poliţelor RCA pentru 

diversele grupuri de consumatori; totuşi 

preţul este condiţionat de particularităţile 

fiecărei categorii şi de istoricul daunelor. 

Segmentarea se bazează pe vârstă şi 

caracteristicile maşinii, dar sunt în studiu şi 

alte criterii, a spus BOSHOV. El a subliniat 

nevoia de a menţine accesibilitatea 

simultan cu respectarea cotării tehnice. 

Tehnologia are de jucat un rol important în 

acest domeniu şi noi investim substanţial 

în acest sens cu toate că mai sunt multe 

aspecte de clarificat. La fel de importante 

sunt existenţa unei echipe puternice de 

subscriere, a unei baze IT puternice şi a 

unor instrumente analitice performante, 

care pot susţine tarifarea corectă, a 

Internaţional



41www.primm.ro 5/2015

concluzionat liderul EUROHOLD.

În sfârşit, tarifarea corectă şi modul 

în care tehnologia poate sprijini acest 

proces au făcut şi obiectul prezentării 

susţinute de Chris HALLIDAY, P&C 

Leader Turkey and Rapidly Developing 

Economies EMEA, Towers Watson. 

Beneficiile şi provocările modelării 

predictive, optimizarea preţurilor, 

precum şi tehnologiile telematice au 

fost abordate în prezentare. Răspunzând 

întrebărilor lansate de public, Chris 

HALLIDAY a subliniat însă că, din păcate, 

pentru pieţele în dezvoltare aceste 

instrumente sofisticate sunt încă de 

domeniul viitorului, atâta timp cât pieţele 

însele trebuie să atingă întâi un grad 

de maturitate care să permită un nivel 

al preţurilor suficient de mare pentru a 

susţine costurile asociate introducerii 

acestor tehnologii.

Managementul daunelor 
– fundamentul unei bune 
reputaţii

Principalele aspecte practice ale 

managementului daunelor au fost puse 

în discuţie în cadrul panelului susţinut 

de Aydin SATICI, CEO, SBM – Insurance 

Information and Monitoring Center, 

Fahrettin TURAN, Executive Director, RAY 

Sigorta – VIG and Arda TUNCAY, Chief 

Claims Officer, ZURICH Sigorta, în cea de 

a treia secţiune a conferinţei.

Prevenirea şi limitarea fraudelor, 

evitarea despăgubirilor neprevăzute 

pentru vătămări corporale, optimizarea 

costurilor prin implementarea unor 

metode pro-active  de a scurta durata 

proceselor în instanţă au făcut obiectul 

discuţiilor purtate în panel. Combaterea 

fraudelor a constituit totodată tema 

centrală a prezentării realizate de 

Muzaffer AKTAS, Chairman for Turkey, 

Middle East & Africa, WILLIS Re, UK.

În sfârşit, trei prezentări de piaţă 

au suscitat un interes deosebit din 

partea participanţilor la eveniment. 

Andres PIIRSALU, Membru al Comitetului 

Executiv al Asociaţiei Asigurătorilor 

Estoni şi totodată al Biroului Auto 

şi Fondului de Garantare, a explicat 

particularităţile sistemului de organizare 

cu totul original şi extrem de digitalizat 

al pieţei RCA din Estonia. Din regiunea 

pieţelor aflate în accelerată dezvoltare 

din aria CIS,  Elkhan GULIYEV, Director 

al Biroului de Asigurări Obligatorii din 

Azerbaidjan, şi Marina SHIPOVALOVA, 

Vicepreședinte al Consiliului de 

Administraţie al Fondului de Garantare 

din Kazahstan, au realizat câte o 

radiografie detaliată a dinamicii afacerilor 

cu asigurări auto şi noutăţilor legislative 

din aceste ţări.

Daniela GHEȚU

Mihai CRĂCEA

Internaţional
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Investițiile fondurilor de pensii private

Actori principali
pentru BVB

A doua clasă, ca pondere în 
portofoliul de investiţii al fondurilor de 
pensii private din România, este cea 
a acţiunilor. Ponderea deţinerilor de 
acţiuni a crescut progresiv de-a lungul 
anilor, atât în portofoliul agregat al 
fondurilor de pensii de Pilon II, cât şi pe 
segmentul pensiilor facultative, Pilon III. 
La sfârşitul primului trimestru din 2015, 
plasamentele în acţiuni reprezentau 
19,4% din portofoliul fondurilor de 
Pilon II și peste 21,2% din portofoliul 
fondurilor de Pilon III, procente situate 
cu 4pp, respectiv circa 3pp peste nivelul 
consemnat la sfârşitul lui martie 2014.

În termeni absoluţi, la 31 martie 
2015, plasamentele în acţiuni ale 
fondurilor de pensii totalizau, per 
ansamblu, circa 4,23 miliarde lei, volum 
superior celui din aceeaşi perioadă a 
anului 2014 cu circa 70%. Din acest total, 
o proporţie covârşitoare (>85%) era 
plasată pe Bursa de Valori Bucureşti, în 
acţiuni ale unor companii autohtone. 

Accentuarea preferinţei fondurilor 
de pensii private pentru plasamentele 
în acţiuni denotă tendinţa fondurilor de 
pensii private de a investi, în condiţiile 
de prudenţialitate definite de lege, 
în active cu grad de risc mai ridicat, în 
căutarea unor randamente superioare, 
cu intenţia de a beneficia de pe urma 
primei de risc aşteptate pe termen lung, 
după cum notează o analiză a BNR. Pe 
parcursul anului trecut, oportunităţile 
de acest tip au fost mai numeroase 
decât în anii precedenţi având în vedere 
randamentele atractive oferite de piaţa 

de capital şi oportunităţile de investiţii 
în titluri ale noilor companii listate la 
BVB. Ca urmare, fondurile de pensii au 
devenit deja o prezenţă importantă 
pe piaţa de capital, reprezentând cei 
mai mari investitori instituţionali locali, 
care asigură peste 10% din lichiditatea 
bursei, şi un factor de echilibru pe piaţa 
secundară de acţiuni.

În ce acţiuni investesc 
fondurile de pensii 
private

Fondurile de pensii private, 
devenite cel mai mare investitor 
instituţional local de pe piaţa de capital, 
au ajuns la deţineri importante, de peste 
800 milioane euro, în 35 de companii 
româneşti listate la Bursa de Valori de 
la Bucureşti (BVB), inclusiv companii 
strategice, de interes naţional, conform 
datelor transmise de APAPR - Asociaţia 
pentru Pensiile Administrate Privat din 
România. În acest fel, s-ar putea spune că 
fondurile de pensii reprezintă şi vehiculul 
prin care circa 6,5 milioane de salariaţi 
români şi-au plasat economiile pentru 

pensie. 

O analiză a datelor publicate de 

ASF şi administratori ne permite să 

vedem care sunt cele mai importante 

acţiuni din portofoliile fondurilor de 

pensii, dar şi evoluţia deţinerilor acestora 

pe Bursă, precum şi principalele sectoare 

economice de interes.

Fondul PROPRIETATEA, 

ROMGAZ, Banca TRANSILVANIA, OMV 

Petrom, ELECTRICA, TRANSGAZ şi 

TRANSELECTRICA sunt companiile 

în care fondurile de pensii private au 

investit cele mai mari sume până în 

prezent, potrivit datelor centralizate de 

APAPR, pe baza informaţiilor publicate 

de administratori. De altfel, aceste 7 

acţiuni sunt nelipsite în portofoliile 

tuturor celor 17 fonduri de pensii (7 

fonduri obligatorii - Pilonul II şi 10 

fonduri facultative - Pilonul III). Topul 

deţinerilor este completat de BRD, 

SIF-uri, ZENTIVA şi Bursa de Valori de la 

Bucureşti (BVB). Cu alte cuvinte, interesul 

fondurilor de pensii private vizează în 

general sectoarele financiar, energetic şi 

farmaceutic, potrivit aceleiaşi analize.

Pensii
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Evoluţia deţinerilor 
fondurilor

Fondurile de pensii private 
ajunseseră la finele anului trecut la 
deţineri totale în valoare de 753 milioane 
euro în 35 de companii româneşti listate 
la BVB, sumă care, la sfârşitul primului 
trimestru din 2015, a trecut de 820 
milioane euro, conform calculelor APAPR, 
ceea ce reprezintă un volum de patru ori 
mai mare decât la finele anului 2012 (200 
milioane euro).

Odată cu creşterea contribuţiilor 
virate în sistem, dar şi a randamentelor 
investiţionale obţinute, majorarea 
activelor fondurilor de pensii le-a permis 
acestora să-şi sporească substanţial rolul 
pe piaţa de capital şi, prin finanţarea 
companiilor româneşti, în economia 
reală.

În prezent, fondurile de pensii 
private investesc aproximativ 20% din 
activele de aproape 5 miliarde euro 
în acţiuni listate, marea majoritate 
a acestora (cca. 85%) fiind acţiuni 
româneşti de la BVB şi restul de 15% 
acţiuni străine (diferite pieţe UE). 

De la lansare şi până la finele 
primului trimestru din 2015, fondurile de 
pensii private obligatorii (Pilonul II) au 

obţinut un randament mediu anualizat 
de 11%, iar cele facultative (Pilonul III) de 
8,1%.

Peste tot în lume, fondurile de pensii 

private sunt investitori instituţionali mari, 

stabili, cu un profil de risc conservator, 

care caută investiţii pe termen lung, 

cu volatilitate redusă, în companii cu 

guvernanţă corporativă solidă – fiind, 

aşadar, acţionari dezirabili în orice 

companie. În România, nu facem excepţie, 

iar pe măsură ce volumul activelor în 

administrare a crescut, fondurile de pensii 

au devenit, într-adevăr, un investitor 

relevant pe pieţele financiare – circa 

95% din resursele administrate de noi 

fiind plasate în România. Avem deja o 

prezenţă importantă pe piaţa de capital 

şi suntem, practic, cei mai mari investitori 

instituţionali locali şi un factor de echilibru 

pe piaţa secundară de acţiuni. Din păcate 

însă, piaţa de capital din România este încă 

mică, reprezentarea economiei româneşti 

pe Bursă este limitată, iar companiile locale 

performante ezită să o folosească pentru 

finanţare, ceea ce limitează posibilităţile de 

investiţii inclusiv pentru fondurile de pensii 

a declarat Raluca ŢINTOIU, Preşedinte 

APAPR,  într-un interviu acordat Revistei 

PRIMM. 

Cred că una dintre direcţiile în care 
putem avea un rol relevant, a adăgat 
ea, este exact acesta – de a susţine, prin 
această sursă alternativă de finanţare, 
întreg mediul de afaceri românesc. În plus, 
sperăm că modernizarea în continuare 
a pieţei de capital şi continuarea 
programului de privatizări vor creşte 
încrederea companiilor private în bursă 
şi vom avea mai mulţi emitenţi privaţi de  
acţiuni şi obligaţiuni corporatiste interesaţi 
să acceseze piaţa de capital.

Andreea RADU

Daniela GHEȚU

Pensii

1. Fondul PROPRIETATEA  639,1 milioane lei

2. ROMGAZ 497,3 milioane lei

3. Banca TRANSILVANIA 430,2 milioane lei

4. OMV Petrom 354,5 milioane lei

5. ELECTRICA 278,7 milioane lei

6. TRANSGAZ 261,1 milioane lei

7. TRANSELECTRICA 170,2 milioane lei

8. BRD-GSG 169,3 milioane lei

9. SIF Oltenia 144,1 milioane lei

10. SIF Moldova 78 milioane lei

*conform calculelor APAPR pe baza datelor publicate de 
administratori

Top 10 dețineri ale fondurilor de pensii 
(PII şi PIII) la BVB, la 31 decembrie 2014

Evoluția deținerilor de pensii (PII+PIII) în 
companiile româneşti listate la BVB ( mil.EUR)
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Lex

Winston CHURCHILL afirma 

într-un citat celebru:  Dacă ar fi după 

mine, aș scrie cuvantul ”asigurare” pe ușa 

fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om, 

pentru că sunt convins că pentru sacrificii 

neconceput de mici, familii întregi pot fi 

protejate împotriva catastrofelor care le-ar 

putea distruge pentru totdeauna. Abia 

atunci aș putea fi mulţumit, căci asigurarea 

protejează familia în cazul ivirii unei 

nenorociri şi a unor pagube ireparabile.

 Într-un mod cum nu se poate 

mai inedit este surprinsă necesitatea 

activității de asigurare, activitate aflată 

în strânsă conexitate cu existența unor 

posibile evenimente care pot reprezenta 

un pericol atât pentru viața oamenilor, 

dar și pentru integritatea bunurilor 

materiale; născându-se în acest mod 

imperativul adoptării unor măsuri de 

protecție pentru acoperirea pagubelor 

materiale sau pentru crearea unor 

condiții de trai cât se poate de decente 

pentru persoanele afectate.

 În contextul societății moderne, 
se evidențiază tot mai pregnant 
necesitatea acoperirii riscurilor și 
primejdiilor produse asiguraților, 
bunurilor sau afacerilor acestora, având 
în vedere numărul daunelor aflate în 
permanentă creștere, conturându-
se astfel importanța societăților de 
asigurare și a activităților desfășurate de 
acestea.

 În momentul în care o persoană 

încheie o asigurare, este conștientă de 

un anumit risc și încearcă în acest mod 

să se pună la adăpost de eventualele 

consecințe negative care se pot produce. 

Riscul, în aceste situații nu dispare, ci 

se mută de la asigurat la asigurător. 

Astfel, viitorul, pentru asigurat, capătă o 

anumită certitudine.

 Reasigurarea a apărut pentru 

prima dată în dreptul maritim. Prima 

tranzacție de acest gen a avut loc în 

Europa, în anul 1374, când a fost emisă 

polița maritimă pentru un voiaj de la 

Genova la Sluys.

 Lord MANSFIELD a elaborat 

definiția clasică a reasigurării, conform 

dreptului englez, potrivit căreia: 

reasigurarea reprezintă o nouă asigurare, 

efectuată printr-o nouă poliță, pentru 

același risc inițial asigurat, în scopul 

despăgubirii asigurațorilor pentru 

asigurările lor anterior încheiate, ambele 

poliţe există în același timp.

 Se poate lesne constata că 

activitatea de reasigurare s-a născut din 

nevoia de a acoperi riscurile mari care 

pot genera pagube semnificative, pe care 

societățile de asigurare nu le pot suporta 

singure, fie din cauza insolvabilității, 

fie din cauza reducerii capacității lor 

financiare, oferindu-se astfel mai multă 

siguranță și stabilitate asigurătorului 

original, prin spijinul acordat de către 

companiile de reasigurări.

 În contextul dezvoltării relațiilor 

internaționale dintre state, pe seama 

creșterii semnificative a comerțului 

dintre acestea, se poate remarca sporirea 

tot mai mult a importanței  și a necesității 

reasigurărilor.

 Motivul principal care a stat 

la baza apariției reasigurărilor este 

reprezentat de protecția ce se oferă  

asigurătorului în cazul apariției unei 

pierderi foarte mari sau a mai multor 

pierderi rezultate dintr-un eveniment, a 

căror valoare este foarte mare în raport 

cu veniturile obținute din primele de 

asigurare percepute sau din fondurile de 

rezervă. 

 Pe fondul schimbărilor 

imprevizibile din mediul înconjurător, 

avem nevoie de a ne afla în siguranță, 

noi și membrii familei noastre, iar aceasta 

este motivația care stă la baza încheierii 

contractelor cu societățile de asigurare 

sau de reasigurare care promit un viitor 

mai sigur și un prezent lipsit de griji.

Necesitatea asigurării și 
reasigurării în zilele noastre

Andreea COJOCARU
Avocat

Daniel Florea & Asociaţii
Rubrică oferită de



Despre produsul FATA Asigurări
Pot fi asigurate toate culturile agricole – cereale, plante tehnice, plante medicinale și aromatice, leguminoase alimentare, plante de 

nutreț, cartof și legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor și hameiului, arbuști fructiferi, căpșuni, culturile din sere, solarii și 
răsadnițe, pepiniere, plantații de portaltoi.

Riscuri asigurate
 Ploi torențiale

 Furtună

 Grindină

 Înghețuri timpurii și târzii

 Incendiu

 Alunecări de teren

După o activitate de 9 ani în piața asigurărilor din România, acest premiu reprezintă răsplata eforturilor noastre susținute. Când peste tot se 

vorbește foarte mult fie despre asigurările auto, fie despre problemele agriculturii românești, dar foarte rar despre necesitatea asigurărilor agricole, 

premiul pentru produsul nostru ne bucură, dar ne și obligă să oferim în continuare servicii de asigurare la standarde de calitate înalte.

O atenție deosebită trebuie acordată și faptului că în România agricultura este covârșitor dependentă de condițiile meteorologice, care în 

ultimii ani au devenit extrem de dificile.  

Despăgubirile nu sunt influențate direct de factorii economici, politici sau de altă natură. Rata daunei pentru 2014 este de 140%, cu toate 

că FATA Asigurări a crescut ușor cotațiile de primă față de 2013 și față de ceilalți competitori. Motivul care a condus la aceste majorări de primă a 

fost o rată a daunei de 110% înregistrată în anul precedent. Așadar, și pentru 2015, noi am crescut puțin cotațiile de primă, pentru a putea oferi în 

continuare aceleași servicii de calitate și despăgubiri corecte și rapide. 

Echipele noastre de experți studiază permanent toate variabilele ce intervin în procesul de subscriere, plecând de la stabilirea cât mai realistă 

a producțiilor agricole obtenabile pe tipuri de culturi și soiuri sau din punct de vedere al cheltuielilor tehnologice ce se pot modifica anual, trecand 

prin evoluția evenimentelor asigurate și previziunile meteorologice pe termen scurt și mediu.

Anii 2013 și 2014 ar trebui să reprezinte pentru toți asigurătorii niște lecții dure privind modalitatea de vânzare a asigurărilor, servisarea 

clienților și plata daunelor. Ca orice altă afacere, asigurările agricole nu pot să meargă permanent în pierdere, în goană după cash-flow sau cotă 

de piață, pentru că efectele pe termen mediu și lung pot fi dezastruoase pentru asigurători. În afara unei pierderi evidente și imediate pe această 

linie de asigurări, dar și din întreg profitul companiei, efectele pot consta de exemplu chiar și în creșterea prețului de reasigurare, ceea ce poate 

afecta întreaga piață românească de asigurări și, în final, chiar pe asigurați.

Asigurarea culturilor agricole de la FATA Asigurări a fost 
premiată la Gala Premiilor Pieței Asigurărilor 
Bogdan PÎRVU, Director General, FATA Asigurări 

Bogdan PÎRVU, Director General, FATA Asigurări 
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Automobile Bavaria a organizat 

în weekendul 8-9 mai, la showroom-

ul din Băneasa, BMW Design Days, un 

eveniment de tip “porţi deschise” cu 

ocazia lansării noului model BMW Seria 1. 

Noul BMW Seria 1, a cărui 

dinamică stimulează dorinţa pentru 

senzaţii de condus pline de adrenalină, 

BMW Design Days la 
Automobile Bavaria Group.

a fost prezentat publicului alături de 
alte modele de ultimă generaţie ale 
producătorului bavarez. 

Invitaţii au avut ocazia să 
descopere dinamismul şi eleganţa unor 
modele precum: BMW Seria 2 Cabriolet, 
BMW Seria 4 Cabriolet, BMW M235i, 
BMW Seria 6 Gran Coupé, BMW X6M şi 
BMW M4 Cabriolet. 

Printre personalităţile prezente 
la BMW Design Days s-au numărat: 
Gheorghe HAGI, Florin PIERSIC Jr., 
Amalia NĂSTASE, Ciprian VLAD şi Virgil 
STĂNESCU. 

Vizita lui Gheorghe HAGI nu a 
fost întâmplătoare. Automobile Bavaria 
i-a înmânat cu aceasta ocazie cheile 
noului BMW X6 pe care îl va conduce 
în călătoriile sale prin ţară. „Regele” a 
fost atras în mod special de plusul de 
rafinament şi caracterul premium din 
interiorul acestuia, dar şi de sentimentul 
de siguranţă şi funcţionalitate al SUV-ului.

Automobile Bavaria a expus 
întreaga flotă de vehicule noi şi rulate, 
dar şi modelele dedicate companiilor. 
Flota de modele BMW corporate 
cuprinde acum modele cu funcţii unice 
precum sistemul inteligent de tracţiune 
integrală xDrive şi cuprinde o gamă 
extinsă de automobile care include şi 
Noul BMW Seria 1 şi BMW Seria 3 Sedan.

Printre personalitățile prezente la BMW 
Design Days s-au numărat: Gheorghe HAGI, 
Florin PIERSIC Jr., Amalia NASTASE, Ciprian 
VLAD şi Virgil STĂNESCU. 
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Sibiu

Cluj
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Craiova

.Automobile Bavaria 
Group este cea mai mare 
rețea de dealeri BMW din 
România şi deține alte centre 
în Germania. Pe plan local, 
grupul comercializează 
autoturisme BMW, MINI, noi 
şi rulate, motociclete BMW, si 
deţine singurul service Rolls-
Royce pe o rază de 1.000 de 
kilometri. Prin rețeaua MHS 
Truck & Bus este importatorul și 
distribuitorul camioanelor MAN 
şi al autobuzelor Neoplan în 
România.

Noul BMW Seria 1 aduce un design 
puternic modificat al părţii frontale 
şi a celei spate, o ambianţă interioară 
premium sofisticată şi noi rezerve de 
putere sub capotă fac definesc noua 
gamă de modele. Aceasta se prezintă 
mai expresivă, mai sportivă şi cu un 
plus de eficienţă.  Cu un cuplu generos 
disponibil de la turaţii reduse, noile 
motoare cu tehnologie BMW TwinPower 

Noul BMW Seria 1.

Turbo sunt combinate cu tracţiunea 
spate - în continuare, o particularitate 
unică în segmentul compact - pentru 
a furniza o experienţă intensă a 
condusului. Stopurile LED în formă de 
L sunt, fără îndoială, atracţia principală 
şi demonstrează imediat că este vorba 
despre un model BMW autentic, 
conceput să cucerească şoselele. 

BMW Seria 3 - sufletul mărcii BMW.
BMW Seria 3 este modelul care 

a creat segmentul sedanurilor sport 

moderne, iar de 40 de ani este privit ca 

un simbol al acestei clase de automobile. 

De-a lungul celor şase generaţii, BMW 

Seria 3 a impus standardele pentru 

excelenţă dinamică, eficienţă şi design, 

realizând o conexiune emoţională 

puternică între experienţa condusului 

sportiv şi caracterul practic cotidian. 

Acum, aproape fiecare al patrulea 

BMW vândut la nivel mondial este un 

BMW Seria 3 Sedan sau BMW Seria 3 

Touring, ceea ce face ca această gamă 

de modele să fie cea mai de succes din 

portofoliul mărcii. Noua gamă de modele 

BMW Seria 3 va fi disponibilă, încă de la 

lansare, cu şi mai multe motorizări. Patru 

motoare pe benzină şi şapte diesel sunt 

disponibile, dezvoltând de la 85 kW/116 

CP la 240 kW/326 CP (consum mediu 
mixt: 7,9-3,8 l/100 km; emisii CO2: 185-99 
g/km)*. Acestea pot fi combinate cu 
transmisia manuală cu şase trepte sau 
cu transmisia Steptronic cu opt trepte 
(standard la BMW 330d, BMW 335d şi 
BMW 340i Touring). Noul BMW Seria 3 
este disponibil atât cu tracţiune spate, 
cât şi cu sistemul inteligent de tracţiune 
integrală BMW xDrive (la anumite 
modele)
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Şcoala pentru jurnaliști – ediția a V-a
24 - 26 aprilie 2015

SWISS Re, UNSAR şi ASF au organizat 
două evenimente dedicate daunelor 
în domeniul auto
28 aprilie 2015

ASF a organizat o conferință de presă la finalul lunii aprilie 
28 aprilie 2015

În perioada 24 - 26 aprilie, UNSAR a organizat, 
la Sinaia, cea de a V-a ediție a „Şcolii pentru Jurnalişti”, 
eveniment dedicat jurnaliştilor specializați în domeniul 
financiar și care a avut ca obiectiv principal familiarizarea 
acestora cu o serie de concepte cheie ale domeniului 
asigurărilor, precum şi cu indicatorii tehnici privind 
funcționarea claselor de asigurări.

Programul a inclus atât prezentări pe teme de interes 
pentru reprezentanții mass-media, cât şi sesiuni de Q&A şi 
discuții libere. Printre subiectele abordate s-au numărat: 
Asigurările auto şi daunele pentru vătămări corporale, 
Asigurările de viață şi sănătate, Procesul de subscriere, 
Indicatorii tehnici.

Între 28 și 29 aprilie a.c., municipiul București a 
găzduit două evenimente organizate de SWISS Re, UNSAR 
şi ASF: „Executive Circle” şi „Romanian Claims Conference”,  
în cadrul cărora au fost dezbătute aspecte importante 
referitoare la acordarea de despăgubiri pentru vătămări 
corporale şi deces.

Dreptul victimelor de a fi compensate este garantat 
prin lege. Tot prin lege, şoferii sunt obligați să îşi asigure 
răspunderea civilă. Aşadar, noi nu trebuie să uităm că avem 
o dublă responsabilitate: față de păgubiți şi față de clienții 
noştri. Problema majoră cu care ne confruntăm în România 
este cea a predictibilității sumelor ce vor fi plătite drept 
despăgubiri,  a declarat Florentina ALMĂJANU, Director 
General al UNSAR,  în cadrul reuniunii.

Pe 28 aprilie a.c., Autoritatea de Supraveghere Financiară a organizat o 

conferință de presă în cadrul căreia au fost discutate planurile autorității pentru 

perioada următoare. 

Am lansat şi se află în curs procesul de auditare a pieței de asigurări pentru 

13 societăți de asigurare - 85% din piață se află în proces de auditare şi stres test din 

perspectiva criteriilor Solvency II. În partea a doua a anului, vom face un exercițiu 

propriu, al ASF, şi pentru restul pieței de 15%, care adună mult mai multe societăți 

de asigurare de dimensiuni reduse, pentru ca la finalul anului să avem o radiografie 

completă din punctul de vedere al capitalizării şi stabilității financiare a jucătorilor 

din piața de asigurări, a declarat Mişu NEGRIŢOIU,  Președintele ASF. Acest proiect 

vizează evaluarea activelor şi pasivelor societăților de asigurare participante şi 

analiza respectării cerințelor de prudențialitate.
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Olimpiada micilor bancheri: Media 
XPRIMM susține educația financiară 
în rândul copiilor
30 aprilie 2015

„The new era in banking: the digital 
revolutions - CEO's Perspective”
6 mai 2015

METROPOLITAN Life a lansat o asigurare de viață cu bonusuri pentru evenimente fericite
6 mai 2015

Joi, 30 aprilie 2015, a avut loc etapa națională a 
concursului de educație financiară „Olimpiada micilor 
bancheri”, organizat de Asociația pentru Promovarea 
Performanței în Educație, Revista Cutezătorii şi Facultatea 
de Istorie a Universității din Bucureşti, împreună cu 
Banca Comercială Română (BCR), ALPHA Bank România, 
MasterCard şi Dedeman şi cu sprijinul Băncii Naționale a 
României (BNR).

Inițiativa vine ca urmare a implementării, în anul 
şcolar 2013 - 2014, de către Banca Națională a României, în 
colaborare cu Ministerul Educației Naționale, a proiectului 
de introducere la nivelul învățământului primar a disciplinei 
opționale „Educație financiară” (CDS) şi se adresează elevilor 
claselor a III-a şi/sau a IV-a de la şcoli din 15 județe şi din 
municipiul Bucureşti. 

Institutul Bancar Român a organizat, la începutul 
lunii mai, conferința „The new era in banking: the digital 
revolutions - CEO's Perspective”. Evenimentul -  care a 
abordat problematica revoluției digitale în banking, 
unul dintre cele mai informatizate domenii, aflat în 
centrul dezvoltării economiei globale - s-a desfășurat sub 
patronajul membrilor fondatori ai IBR - Banca Națională 
a României și Asociația Română a Băncilor, în parteneriat 
cu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). 
Revoluția Digitală, numită și A Treia Revoluție Industrială, 
reprezintă evoluția tehnologiei, de la aparatura mecanică 
și electronică analogică, la tehnologia digitală, marcând 
începutul „Erei Informației”. 

La conferință au participat atât reprezentanți ai BNR, 
IBR și ACCA, cât și ai principalelor companii din sectorul 
bancar românesc. Lor li s-au alăturat și furnizori de soluții IT,  
precum BitDefender, ASSECO SEE și BearingPoint.

METROPOLITAN Life a anunțat, la începutul lunii mai, lansarea Wise Plan, o soluție 

de asigurare cu componentă de investiții care oferă românilor protecția flexibilă și 

personalizată stilului lor de viață și oportunitatea de a economisi și de a investi, oferind 

bonusuri pentru evenimente fericite. Soluția de protecție cuprinde un plan de investiții 

pe termen lung, cu o primă ce pornește de la 150 lei pe lună.

Investim în dezvoltarea soluțiilor noastre pentru a răspunde mereu necesităților și 

așteptărilor clienților și suntem alături de aceștia în momentele importante din viața lor. 

Prin Wise Plan, românii își protejează planurile și stilul de viață dorit, construind în același 

timp un viitor mai sigur pentru ei și familiile lor prin investiții realizate pe baza cunoștințelor 

și expertizei managerilor de fonduri de investiții renumite la nivel mondial, a declarat 

Emilia BUNEA, CEO, METROPOLITAN Life.
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Oamenii de afaceri au participat la „Tax & Finance Forum 2015”
6 - 7 mai 2015

MAXYGO a celebrat rezultatele anului precedent în cadrul Performance Gala 
MAXYGO 2015
9 mai 2015 

"Tax & Finance Forum 2015", eveniment desfășurat între 
6 și 7 mai a.c., a constituit un prilej de analiză şi dezbatere a 
fiscalității în România, reunind reprezentanți ai Ministerului 
Finanțelor, ai celor mai mari companii de consultanță, 
precum şi experți financiari, factori de decizie din 
departamentele financiar-contabile ale celor mai importante 
companii prezente pe piața românească.

Printre subiectele dezbătute cu prilejul forumului s-au 
numărat legislația europeană în domeniu, noul Cod Fiscal, 
modificările TVA-ului, impozitul pe profit/venit, dar şi soluții 
eficiente de restructurare şi reorganizare a afacerii.

Peste 200 de membri ai echipei naționale a MAXYGO, cât și parteneri 
ai brokerului din piața românească de asigurări au participat pe 9 mai a.c., la 
Performance Gala MAXYGO 2015. Evenimentul s-a desfășurat la Complexul Wolf 
Bran și a reprezentat atât un prilej pentru a răsplăti rezultatele excelente ale anului 
precedent, cât și pentru a realiza o imagine de ansamblu a viziunii de business și a 
strategiei MAXYGO pentru următorii ani.

Suntem o echipă de succes și, prin intermediul tuturor partenerilor noștri, ne-am 
dezvoltat de la an la an, am învățat împreună și ne-am propus să câștigăm! Avem 
roluri clar definite și valori comune, precum implicare, integritate, comunicare, inovatie, 
profesionalism, un spirit de competiție sănătos, toate generând încredere care, la rândul 
său, creează legături durabile și de succes. Gestionarea ‚legăturilor’ dintre oameni 
conturează echipa potrivită pentru clientul potrivit, a declarat Alexandru APOSTOL, 
Director General, MAXYGO Broker. 

În cadrul Galei, Media XPRIMM a primit Premiul de Excelență pentru activitatea 
de promovare și susținere a pieței asigurărilor în România.
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În materia exprimării personalității, 
a diferențierii de ceilalți, a luptei de 
a fi cel mai bun, dincolo de slogan, 
aplecarea spre subiect trebuie sa fie in 
cadrul fiecărei companii una recurenta și 
consistentă. Fiecare dintre managerii cu 
funcții decizionale care structurează in 
fiecare zi din punct de vedere financiar, 
administrativ, matematic, întreaga 
construcție a firmei de asigurare, nu 
ar trebui să omită imaginea factorului 
uman, vector de impact absolut la nivel 
de consumator. Antrenarea armatei de 
ofițeri si soldați de linie cuprinde, în toate 
zonele de business, de aici sau din lumea 
largă, programe prestabilite de educație 
vestimentara. Alegerea se bazează pe un 
principiu aproape militar care spune ca 
“o bătălie se câștiga doar purtând armura 
corecta”.

Lupta pentru resurse este una 
care ne dă forța de a continua. Rafinarea 
acestei lupte la nivelul produselor 
financiare nu este una mai puțin acută 
decât, spre exemplu, cea fizică. Se 
activează cam aceleași zone cerebrale, 
iar consumul nervos este unul de 
echivalența unei lupte fizice. Putem 
face față unor astfel de confruntări 

dacă zona de putere sau dominanta 
pe care încercam s-o exprimam este 
una coerenta vizual si face fata cu brio 
oponenților. Altfel, devalizarea vine din 
însăși prima privire adresata. Conform 
catedrei de matematica a Universității 
Princeton avem 0,08 secunde pentru 
a crea o prima imagine. După acest 
interval, interlocutorul nostru, in cazul in 
care suntem in eroare, își poate îndrepta 
gândurile către devalizarea noastră si 
încadrarea pe un raft cu semnul “-“, fără a 
fi măcar atent la ce vrem sa transmitem. 
Astfel, bătălia e pierduta din start. O 
ținuta neadecvata, greșită, sifonata, 
pătata, mai mare decât mărimile noastre 
sau mai mica nu face altceva decât sa 
convingă pe cel care dorim sa ne asculte 
sa n-o facă. Pornind de la aceasta cota 
cu “-“, e foarte greu sa te repoziționezi 
ulterior, caci interlocutorul tău te va 
memora așa. Iar următoarele discuții se 
vor purta, in ce te privește, din poziția 
celui care ii este inferior. Cel puțin vizual.

În sens contrar, pozitiv, aprecierea 
propriei persoane printr-o atitudine 
vestimentara corecta, va face privitorul 
sa-ti dea o măsura apreciativa la nivel 
subliminal si sa fie atent la mesajul verbal 
pe care încerci sa-l transmiți dincolo de 
apariția ta fizica. 

În sens corporatist, în mediul 
de business, temele pot fi făcute 
meritoriu pornind de la un lucru simplu: 
conștientizarea tuturor evenimentelor 
si acțiunilor ce se vor săvârși în ziua 
următoare. Acestea se însumează 
intru-un brief sau o simpla agenda si se 
regăsesc in mod obligatoriu pregătite 
in garderoba, cu o zi înainte. Alegerea 
ținutelor in dimineața aceleiași zile 

reprezintă pierdere de timp, ineficienta. 
Firește, pentru ca aceste alegeri sa 
fie unele simple, la îndemâna dar in 
același timp unele corecte si conform 
conjuncturilor in care ajungem, 
garderoba personala ar trebui sa fie una 
funcțională. La acest punct trebuie spus 
ca garderoba chiar este una personala, 
dat fiind principiile din domeniul imaginii 
personale care spun ca ținutele, hainele 
in general, se aleg după trei mari direcții, 
conferite de rolul acestora. 

Lupta pentru a fi cel mai 
bun… 

Cezar IONAȘCU 
domnideromania.ro
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Dacă termenul de „wearables” nu este neapărat cunoscut pe scară largă, în 
schimb smartwatch-ul Apple sau noile brățări fitness care monitorizează 
kilometri parcurși și caloriile consumate sunt cu siguranță gadget-
uri aproape imposibil de ignorat. Tehnologia „purtată de utilizator” s-a 
transformat dintr-un simplu trend într-un adevărat fenomen.

Adina TUDOR
Editor

Ce sunt wearables
şi care este impactul lor asupra asigurărilor?

„Wearables computers”, cunoscute 

mai simplu drept „wearables”, reprezintă 

dispozitive electronice de dimensiuni 

mici care sunt purtate de către utilizator 

ca accesorii, fie direct pe piele, sub 

haine, fie deasupra acestora sau chiar 

incorporate în vestimentație. Exemple de 

astfel de gadget-uri sunt sistemul Nike+, 

care permite utilizatorului să înregistreze 

timpul, distanța, ritmul și caloriile arse 

în timpul mișcării, printr-un senzor 

plasat în pantof (și brățările fitness care 

îndeplinesc funcții similare),  cunoscuții 

ochelari Google, dar și noul lansat 

smartwatch Apple.

Una dintre principalele 

caracteristici ale dispozitivelor „wearable” 

este reprezentată de interacțiunea 

constantă dintre ele și utilizator: acestea 

nu trebuie să fie pornite sau oprite, ci 

funcționează în mod continuu. O altă 

caracteristică vizează multi-tasking-ul: 

persoana care utilizează un „wearable” 

nu este nevoită să se întrerupă din 

activitatea anterioară pentru a-l folosi 

(ca în cazul unui telefon, de exemplu), 

pentru că acesta este integrat natural în 

acțiunile utilizatorului (iar gesturile de 

control ale acestuia sunt intuitive).

„Wearables” - un business 
de 70 miliarde USD în 10 
ani

Studiul „Wearable Technology 2015-

2025: Technologies, Markets, Forecasts”, 

realizat de firma de cercetare IDTechEx în 

ianuarie 2015, estimează că business-ul 

dispozitivelor electronice „wearables” va 

ajunge la 20 miliarde USD în 2015. De 

asemenea, conform analizei realizate, 

acesta va ajunge până la 70 miliarde USD 

în 2025, iar sectorul dominant va rămâne 

cel dedicat sănătății („healthcare”), care 

include dispozitivele medicale, dar și cele 

pentru fitness și wellness. 

În momentul de față, pe segmentul 

de „healthcare wearables” activează 

cel mai mare număr de companii 

reprezentative din domeniul IT, precum 

Apple, Accenture, Adidas, Fujitsu, 

Nike, Philips, Reebok, Samsung, SAP și 

Roche, care se află în spatele celor mai 

importante inovații din domeniu, se arată 

în studiu.

Conform analizei realizate 

de IDTechEx, există două tipuri de 

tehnologie „wearable”. Pede o parte se 

află dispozitivele obișnuite (așa cum 

sunt ochelarii Google sau ceasul Apple) 

care funcționează ca elemente periferice 
ale telefonului mobil, care includ noi 
interfețe „umanizate” și senzori pentru 
diagnostice și care sunt, mai mult sau mai 
puțin, gadget-uri convenționale, similare 
cu tot ceea ce există până în prezent. Se 
caracterizează prin faptul că sunt rigide 
(sau, în cel mai bun caz, pot fi îndoite), 
se bazează pe baterii și nu colectează 
energie din mediul înconjurător.

De cealaltă parte se află 
tehnologiile textile, reprezentând un 
element cu totul nou comparativ cu tot 
ceea ce a mai existat până acum și având, 
astfel, un potențial „exploziv” pentru 
industrie. Aceste dispozitive sunt extrem 
de flexibile, similar cu materialele textile 
(pot fi spălate, tipărite, împăturite, rulate 
sau întinse) și pot deveni chiar „invizibile” 
asupra purtătorului. Mai mult, pot chiar 
colecta energie din mediul înconjurător 
pentru a funcționa. „E-textilele”, așa cum 
mai sunt denumite acestea, își vor găsi 
aplicații în healthcare, sport, modă și 
domeniul militar. 

Până la sfârșitul deceniului următor, 
electronicele de tip „wearables” se vor 
transforma în dispozitive cu vânzări la 
nivelul miliardelor de dolari. Cu toate 
acestea, noua tehnologie cu adevărat 
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„explozivă”, așa cum sunt e-textilele, va 
începe să fie vândută din ce în ce mai 
mult în următorii ani, găsindu-și aplicare 
în modă, în domeniul industrial,  dar și 
militar. 

Concluzia studiului „Wearable 
Technology 2015-2025: Technologies, 
Markets, Forecasts” este simplă: piața 
uriașă a dispozitivelor tip „wearables” 
intră acum într-o etapă de creștere 
rapidă.

Firma de cercetare IDTechEx nu 
este singura care estimează o creștere 
spectaculoasă a gadget-urilor de acest 
tip. În februarie 2015, CCS Insight nota 
faptul că „Apple Watch va fi instrumentul 
care va duce piața „wearables” la 
următorul nivel. Dacă va avea succes, va 
crea un val care va determina o creștere 
la nivelul întregului sector. Ceasul 
inteligent al Apple va reprezenta un sfert 
din piața „wearables” în 2015, vânzările 
ridicându-se până la 20 milioane până 
la sfârșitul anului 2015”. Pe de altă parte, 
referindu-se la același ceas inteligent, 
Bank of America Merrill Lynch își scădea, 
în martie 2015, estimările, la 9 milioane 
de smartwatch-uri Apple vândute în anul 
fiscal 2015 de la 13 milioane de unități 
anticipate inițial. 

Ce părere au utilizatorii?
Conform unor statistici realizate 

de GlobalWebIndex în septembrie 2014, 
71% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 
16 și 24 de ani își doresc „tehnologie 
wearable”, pe care o definesc drept 
smartwatch-uri, brățări de fitness sau 
ochelari Google. Mai mult decât atât, 
64% dintre utilizatorii de internet de la 
nivel global au purtat deja un gadget 
wearable sau își doresc să facă acest 
lucru în viitor. 

Entuziasmul utilizatorilor nu este 
însă suficient pentru a susține o întreagă 
industrie, mai ales că, în ciuda estimărilor 
optimiste, primul „val” de wearables nu 
a fost neapărat un succes, din cauza 
prețurilor mari, a designului neatractiv 
și a funcționalităților care nu mergeau 
întotdeauna foarte bine. Conform unor 

date citate de Wired, rata de returnare 
a acestor produse a fost destul de mare 
(ajungând, de exemplu, până la 30% în 
cazul Galaxy Gear de la Samsung). 

Mai mult decât atât, și ratele de 
abandon sunt mari. Un studiu realizat 
de Endeavour Partners în Statele Unite 
ale Americii pe un eșantion de peste 
6.000 de persoane a indicat faptul că 
peste jumătate dintre consumatorii care 
dețineau o brățară de fitness nu mai 
utilizau dispozitivul, iar o treime dintre 
aceștia au încetat să-l mai utilizeze în 
primele șase luni de când l-au primit. 
Același studiu indică și cele mai mari 
probleme pe care le au „wearables” în 
momentul de față și care determină rata 
mare de abandon: sunt ușor de pierdut, 
se strică repede, nu sunt rezistente la 
apă, sunt foarte greu de sincronizat 
cu smartphone-ul, bateria nu durează 
foarte mult, sunt urâte, sunt incomode  
când sunt purtate și nu oferă beneficii 
materiale.

Prin urmare, un gadget „wearable” 
cu adevărat bun ar trebui să fie: invizibil, 
personalizat, eficient, precis, adaptabil 
la comportamentul utilizatorului și 
simplu de sincronizat cu toate celelalte 
dispozitive smart. Având în vedere 
entuziasmul utilizatorilor, companiile din 

domeniu încearcă, în momentul de față, 
să își adapteze noile produse în raport de 
aceste caracteristici, iar cercetătorii sunt 
optimiști cu privire la popularitatea în 
creștere a gadget-urilor „wearable”. 

Ce impact pot avea „wearables” asupra 

domeniului asigurărilor - despre acest aspect 

vom discuta în numărul următor al revistei.

Surse:

IDTechEx, http://www.idtechex.com/
research/reports/wearable-technology-2015-
2025-technologies-markets-forecasts-000427.

asp

Cnet, http://www.cnet.com/topics/wearable-
tech/best-wearable-tech/

Forbes, http://www.forbes.com/sites/
victorlipman/2014/09/22/71-of-16-24s-

want-wearable-tech-why-dont-i-even-want-
to-wear-a-watch/

Forbes, http://www.forbes.com/sites/
paullamkin/2015/03/31/just-how-big-can-

wearable-tech-get/

Wired, http://www.wired.com/2015/02/the-
future-of-wearable-tech/ 

TechRepublic, http://www.techrepublic.com/
article/wearables-have-a-dirty-little-secret-

most-people-lose-interest/
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Top 20 brokeri RCA în 2014
Anul trecut, brokerii de asigurări au intermediat prime RCA în valoare totală de 2,23 miliarde lei, 

înregistrând o creştere de aproape 21% față de anul 2013, arată cifrele centralizate de INSURANCE Profile.

5.065 vizualizări

http://mxp.ro/5l

Mişu NEGRIŢOIU: Facem o radiografie completă a pieței de 
asigurări. Vezi Proiectele prioritare ale ASF pentru 2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, 

cele cinci proiecte prioritare ale anului 2015. Acestea vizează consolidarea capacității instituționale a 
Autorității, dezvoltarea celor trei sectoare reglementate şi implementarea cadrului de rezoluție pentru 

entitățile supravegheate de către ASF. 

2.360 vizualizări

http://mxp.ro/5n

„Prețul” ține pe loc vânzarea ASTRA Asigurări
Există câțiva investitori străini interesați de preluarea ASTRA Asigurări, companie aflată în proces 

de redresare financiară prin administrare specială de peste un an, însă „este o chestiune de preț”, efortul 
financiar pe care ar trebui să-l facă investitorul fiind unul substanțial, 

a declarat Mişu NEGRIŢOIU, Preşedintele ASF.

3.858 vizualizări

http://mxp.ro/5m

Klaus IOHANNIS a cerut reexaminarea Legii privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor

Preşedintele Klaus IOHANNIS a retrimis, Parlamentului, Legea privind asigurarea obligatorie a 
locuințelor, pentru a include clarificări de natură să asigure, pe de o parte, respectarea obligației de a încheia 

o asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, iar pe de alta, să nu interfereze cu principiile bunei 
funcționari a pieței asigurărilor de locuințe, conform unui comunicat de presă transmis de Administrația 

Prezidențială.

1.383 vizualizări

http://mxp.ro/5p
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Christian BRANDSTETTER
Președinte Directorat

ASIROM Vienna Insurance Group

La începutul lunii mai, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a 
aprobat numirea lui Christian BRANDSTETTER în calitate de Membru și Președinte al 
Directoratului societății Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA Insurance Group 
S.A.

Christian BRANDSTETTER are o vastă experiență în sectorul asigurărilor, 
ocupând poziții de conducere în cadrul VIENNA Insurance Group începând cu anul 
1992. Acesta a fost Director în Consiliul de Administrație al grupul austriac din 2000 și 
până la finalul anului 2006. Ulterior, Christian BRANDSTETTER s-a ocupat de proiectele 
de dezvoltare ale VIG pe noi piețe din regiunea Europei Centrale și de Est.

VIENNA Insurance Group a anunțat un profit cumulat de 6 milioane euro pentru 
cele trei companii pe care le deține în România, OMNIASIG, ASIROM și BCR Asigurări 
de Viață, după ce, în 2013, raportase o pierdere totală de 98,7 milioane euro.

Primele brute subscrise s-au cifrat la 339,7 milioane de euro, în scădere cu 
6,1 punte procentuale față de anul 2013 (361,8 milioane euro). Pe linia de asigurări 
generale, VIG a raportat afaceri totale de 285,3 milioane euro, mai puțin cu 4,9% decât 
în 2013, în timp ce sectorul life a consemnat, de asemenea, o depreciere de 12,1% față 
de același an de referință, ajungând la 54,4 milioane euro.

AZERBAIJAN INTERNATIONAL INSURANCE FORUM
Fairmont Hotel, Baku, Republic of AzerbaijanJuly, 2nd-3rd 2015

Organizers

Ministry of Finance 
of the Azerbaijan Republic

With the Official Support of

www.aiif.az
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„Untold Festival”

ToTo

„Jocul regilor” „Liderii buni pun întrebări 
extraordinare”

UNTOLD Festival, cel mai așteptat festival al anului 2015 
în România, aduce pe scena principală din Cluj doi dintre cei 
mai doriți artiști de către publicul din întreaga țară: legendarul 
ARMIN van BUREEN, precum și DIMITRI VEGAS&LIKE MIKE, 
pentru prima dată în România. Pe lângă aceștia, organizatorii 
anunță prezența a încă zece artiști, aflați în topurile de profil din 
întreaga lume. 

30 iulie – 2 august 2015, Cluj

PHOENIX Entertainment vine în întâmpinarea celor care vor 
își transforme noaptea de sâmbătă, 27 iunie, într-una memorabilă. 
Astfel, la începutul serii, hiturile marca ToTo vor răsuna în Sala 
Palatului din Capitală, spectatorii având șansa de a fredona, 
împreună cu unii dintre cei mai mari muzicieni ai planetei, versurile 
unor piese ca „Africa”, „Rosanna”, „Hold the line”. Noaptea se va 
încheia cu un concert al trupei ODSMACK, una dintre cele mai mari 
și în vogă formații din lume.

27 iunie 2015, Sala Palatului, București

Spectacolul 
prezintă povestea 
unei femei asaltată 
de doi nebuni. 
Primul, generos şi 
bogat, îi salvează 
trupul, iar cel de-a 
doilea, spiritual şi 
plin de farmec, îi 

deschide sufletul. Cei doi nebuni sunt 
interpretaţi de Mircea RUSU şi Andrei 
FINȚI. Dramaturgul Pavel KOHOUT ne 
propune, cu ironie, subtilitate şi umor 
negru, o nebunie tragi-comică în reacţiile 
personajelor din acest spectacol. Dramele 
reale se întrepătrund cu ridicolul situaţiilor, 
minciunile cu adevărul, într-un „joc al vieţii 
complet”.

Teatrul Excelsior, București

Importanța întrebărilor ca instrument 
de învățare este recunoscută încă de pe 
vremea lui Socrate, care credea că practica 
disciplinată a întrebărilor ce implică 
gândirea dă posibilitatea discipolului 
să examineze ideile în mod logic și să le 
determine validitatea. Este și principiul 
de la care a pornit John MAXWELL, care  
transpune procesul în sfera leadership-ului, 
propunând, astfel, o carte ce îi va ajuta pe 
cititorii săi să își evalueze obiectiv poziția 
în care se află,  dar și 
pentru a-și structura un 
plan eficient în vederea 
atingerii obiectivelor 
propuse.  

John C. MAXWELL, 
Editura AMALTEA
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Special thanks to all who contributed to the success of the event!

FIAR Official Car

May 17th-21st Brasov, Romania


