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Editorial

Aşa suntem noi, românii, mai curajoşi şi optimişti, crezând că nouă nu ni
se poate întâmpla nimic - Anonim.

Timpuri „zguduitoare”
Trăim vremuri în care fenomenele meteo extreme au
devenit o realitate şi în România. În plus, ne putem aștepta
în orice zi să se producă un cutremur mare, care ar putea
afecta mai bine de trei sferturi din populația țării.
Românii însă, ca niște Supermani, par a se considera
imuni în fața dezastrelor naturale. O dovedește inclusiv
faptul că doar una din cinci locuințe din România are
o asigurare… obligatorie, ca să nu mai vorbim de cea
facultativă, care cam... lipsește.
Faptul că românii sunt inconștient de ”neînfricaţi” o
dovedește și cutremurul din septembrie. Nu s-au înghesuit
la uşile asigurătorilor să cumpere cel puţin un PAD, darămite
o poliță facultativă.
Acesta este contextul în care se derulează cea de-a IV-a
ediție a Campaniei Naționale “Octombrie – Luna Asigurărilor
de Locuințe!” – demers educativ sprijinit de către asigurători,
brokeri, autorități și presă.
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Asigurări

A XIII-a ediție a ICAR - Forumul Internațional al Riscurilor Catastrofale, s-a
desfășurat în acest an pe 11 octombrie, în București. Specialiști din 10
țări s-au reunit pentru a analiza managementul riscurilor catastrofale în
contextul numărului din ce în ce mai mare de dezastre naturale, precum
și a modificărilor dinamicii acestora.
Andreea RADU
Redactor Șef Adj.

Asigurătorii, față în față cu
dezastrele naturale
România se numără printre țările
europene cele mai expuse la dezastre

de funcționare, inclusiv prin crearea de

naturale, dar, cu toate acestea, numărul

strategii de gestionare rapidă a daunelor.

locuințelor asigurate rămâne unul redus.
De asemenea, din cauza schimbărilor
climatice, în țara noastră au început să
se producă din ce în ce mai frecvent
furtuni de scurtă durată, dar cu efecte
majore. Iar un cutremur asemănător cu

România este un exemplu pentru
impactul schimbărilor climatice, a
precizat Raed ARAFAT, Secretar de Stat în
Ministerul Afacerilor Interne, explicând

proprietari în imposibilitatea de a-și

că au început să apară din ce în ce mai

reface casele. Acestea sunt doar câteva

frecvent furtuni de foarte scurtă durată,

dintre concluziile subliniate de specialiștii

dar cu efecte majore. Sunt un semnal de

care au participat la ICAR 2016, cel mai

alarmă pentru noi ca sistem de intervenții

important forum european dedicat

în caz de urgență, a spus el.

În contextul numărului din ce

10/2016

Fenomenele meteo
extreme se înmulțesc

cel din 1977 ar pune peste 80% dintre

riscurilor catastrofale.
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să regândească multe din mecanismele

Trebuie să putem detecta din
timp (astfel de fenomene) și să alertăm

în ce mai mare de catastrofe naturale,

populația pentru a putea reduce pe cât

precum și a modificărilor dinamicii

posibil pagubele materiale și mai ales

acestora, industria asigurărilor trebuie

numărul de victime umane. Nu avem
www.primm.ro
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Cu toate acestea, Președintele

riscurile de cutremur și inundații.

ASF a arătat că gradul de penetrare al
asigurărilor de locuințe rămâne unul
redus, chiar dacă a crescut în prima
jumătate a acestui an la 19,4%, față de
Mișu NEGRIȚOIU
Preşedinte
ASF

17,7% în 2015.
Activitatea (din segmentul
asigurărilor de locuințe) crește, dar

De asemenea, ASF a organizat,
împreună cu jucătorii din piață, inclusiv
UNSAR, PAID și UNSICAR, un grup de
lucru privind asigurările obligatorii de
locuințe în vederea formulării unor
propuneri pentru creșterea gradului de

numărul contractelor rămâne încă unul
posibilitatea în acest moment. În SUA
există mecanisme de alertă a populației. La
noi, acestea sunt fenomene noi și trebuie
să analizăm cum putem alerta populația și
cum să detectăm timpuriu, a atras atenția
Raed ARAFAT.
Semnalul de alarmă despre
schimbările climatice este unul cât se poate
de real, a adăugat el, în condițiile în care
statisticile Autorității Naționale pentru
Meteorologie arată că, între anii 1901 și
2015, temperatura medie în România a
crescut cu 1,98 grade Celsius, fenomenul
fiind accelerat în ultimele decenii. În
același timp, și fenomenul de secetă a
sporit constant de la începutul secolului
XX și până acum și s-a intensificat după
1981. Frecvența a crescut de la un an din
zece la începutul secolului XX, la cinci
ani din zece după anul 2000. Este clar
că au avut loc modificări serioase. Seceta
este însoțită, de multe ori, de fenomene
extreme. Dacă într-o zonă e secetă, în
alta au loc furtuni puternice, a spus Raed
ARAFAT.

redus, a atras atenția Mișu NEGRIȚOIU.
Valoarea primelor brute subscrise pentru
asigurările de locuințe (obligatorii și
facultative) s-a majorat cu 10%, până
la 249,4 milioane lei în prima jumătate

Raed ARAFAT
Secretar de Stat
Ministerul Afacerilor
Interne

a acestui an, față de 225,99 milioane
lei în urmă cu un an, însă numărul de
contracte nou încheiate în acest timp
s-a redus la 1,52 milioane, de la 1,68
milioane. Per total, numărul contractelor
în vigoare la 30 iunie a.c. era de circa
3,3 milioane, în condițiile în care fondul
locativ din România include 8,9 milioane
de locuințe.
Mișu NEGRIȚOIU a arătat că
evoluția contractelor de reasigurare
aferente riscurilor de catastrofe naturale
este una bună pe piața din România,
peste jumătate din prime fiind cedate

cuprindere în asigurare și identificarea
de soluții pentru completarea eficientă
a asigurărilor obligatorii de locuințe
cu cele facultative. Printre propunerile
elaborate de grupul de lucru se numără
și introducerea unei franșize în cazul
riscului de cutremur.
În același timp, ASF are un grup

în reasigurare. Acesta a amintit și de

de lucru și pe riscurile de catastrofe în

exercițiul BSR realizat în 2015 la nivelul

agricultură, domeniu care se confruntă și

industriei de asigurări, care a inclus o

cu alte riscuri pe lângă cele de inundații

analiză a indicatorilor financiari, dar și

sau cutremur, precum grindină, îngheț

un test de stres, care a luat în calcul și

etc.

La final, rămâne întrebarea cum
reconstruim comunitățile distruse și aici
intervine discuția despre asigurări, despre
un sistem care să ne permită să revenim la
normal, a concluzionat Raed ARAFAT.

România - expusă
riscurilor
Mișu NEGRIȚOIU, Președintele
Autorității de Supraveghere Financiară
(ASF), a atras atenția că în România
coeficienții de risc de catastrofă
(cutremur și inundații) sunt printre cei
mai ridicați din regiune. Acesta a amintit
și de cutremurul din 24 septembrie a.c.,
care nu a provocat daune mari, dar a
atras atenția asupra acestor riscuri.
www.primm.ro
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este pe ultimul loc în Europa în ceea ce
privește educația financiară, cu doar 22%
dintre adulți alfabetizați financiar.
Nicoleta RADU NEACŞU
Director General
PAID Romania

Efectele unui cutremur ca
cel din ‘77
Industria asigurărilor are o
contribuție substanțială la diminuarea
consecințelor evenimentelor grave, ale

Totodată, dr. ing. Emil-Sever
GEORGESCU, Director, Centrul European
pentru Reabilitarea Clădirilor din
Institutul Național de CercetareDezvoltare în Construcții Urbanism și
Dezvoltare Teritorială Durabilă (URBAN
– INCERC), a amintit de evenimentele
catastrofice din ultima perioadă, inclusiv
cutremurul din Italia și uraganul Matthew
din America de Nord, dar și de seismul
care s-a simțit în România și care s-a
produs la finalul lunii septembrie.

căror pierderi economice și umane sunt,
din păcate, în creștere, a declarat Adrian
MARIN, Președintele UNSAR și CEO,
GENERALI România. Acesta a explicat că
UNSAR a realizat un scenariu cu efectele
unui cutremur asemănător cu cel din
1977, arătând că ar produce daune
de circa 6,58 miliarde euro, din care
peste 5 miliarde euro ar fi la locuințe

Francois COSTE
CEO GROUPAMA
și Preşedinte CA
PAID

fără asigurare și doar 1,5 miliarde euro
ar fi daunele asigurate. În acest caz
se estimează că se vor deschide circa
850.000 de dosare de daune.
Peste 80% din familiile afectate nu
vor avea resursele financiare necesare
să repare sau să reconstruiască după
un cutremur de tip 1977, a subliniat
Președintele UNSAR. Potrivit acestuia,
gradul mic de penetrare al asigurărilor
este explicat prin faptul că România

Conform acestuia, în contextul
numeroaselor dezastre naturale,
asigurările trebuie să joace un rol
important în protecția populației.
Asigurările trebuie să fie un instrument care
să protejeze proprietățile și viața oamenilor
în toate formele posibile. Asigurările multihazard au rolul lor și ne asigură o anvelopă
care este utilă societății, a spus acesta.

PAID eficientizează
procesul de
instrumentare al daunelor
Pool-ul de Asigurare Împotriva
Dezastrelor - PAID România pune în
aplicare un plan de eficientizare a
daunelor generate de evenimentele
catastrofale, potrivit declarațiilor făcute
de Nicoleta RADU - NEACȘU, Directorul
General al societății. Un proiect la care
noi lucrăm de foarte mult timp și pe
care abia acum am reușit să îl demarăm
într-un mod care să ne ducă spre succes
este planul PAID în caz de dezastru extins.
PAID a inițiat acest proiect în calitate de
centru de coordonare a daunelor în caz
de dezastru. Am avut ca și scop stabilirea
unui ansamblu de principii și reguli care
vor sta la baza procesului de instrumentare
a daunelor în caz de dezastru extins. Și
sperăm să obținem instrumentarea într-un
mod eficient și unitar a daunelor generate
de evenimentele catastrofale, a spus
Nicoleta RADU - NEACȘU.
Proiectul a fost demarat, iar
Comitetul Director care îl guvernează este
format din reprezentanți PAID, UNSAR,
ASF și MARSH. De asemenea, în acest
proiect există un grup de lucru format
din specialiști în daune, IT, reasigurare,
comunicare și managementul riscului, a
adăugat ea.
La rândul său, Francois COSTE,
Președintele CA PAID, a spus că
activitatea Pool-ului nu a fost afectată
de falimentele din piață. Am reușit
să înlocuim CAPRATICA și ASTRA ca
distribuitori pentru PAID, a precizat el,
explicând că cei doi asigurători care
au intrat în faliment comercializau un
număr foarte mare de polițe PAD în anii
precedenți.
Un argument important pentru
sustenabilitatea PAID este că acesta
respectă în totalitate cerințele Solvency
II, a spus COSTE. Am mărit capacitatea
de reasigurare de la 600 milioane euro
la 800 milioane euro. Este cea mai mare
capacitate de catastrofă naturală din
Europa Centrală și de Est și am reușit acest
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Adrian MARIN
Preşedinte
UNSAR

lucru pentru că PAID este credibil în fața
reasigurătorilor globali, a mai spus COSTE,
precizând că, în prezent, circa 60% dintre
veniturile PAID merg către reasigurare.
Și Mesut YETISKUL, Directorul
General al CREDIT EUROPE Asigurări,
prezent la ICAR, a declarat că Pool-ul
de Asigurare Împotriva Dezastrelor a
devenit o companie stabilă. Din punctul
meu de vedere, PAID se descurcă foarte
bine. S-au depus foarte multe eforturi în
România legate de structura PAID. Pot
spune că în ultimii 2-3 ani a devenit o
companie stabilă, știe cum să cumpere

precum cutremurele au o frecvență redusă,
dar severitate mare. Comparativ cu SUA,
unde evenimentele sunt și frecvente și
intense, este un avantaj pentru industrie, a
precizat el.

reasigurare bună, știe cum să gestioneze
problemele de IT sau de administrare, a
declarat Mesut YETISKUL.

România poate deveni
un furnizor important de
riscuri primare
În prezent, România este o piață

Tom JOHANSMEYER
AVP - PCS Strategy
and Development,
Verisk Insurance
Solutions

de mici dimensiuni, dar cu siguranță nu
trebuie să rămână așa, a specificat Tom
JOHANSMEYER, ARM AVP - PCS Strategy
and Development, Verisk Insurance
Solutions. România poate deveni un
furnizor important de riscuri primare, a
precizat el. Riscurile primare se referă la
acele evenimente care inițial declanșează
o serie întreagă de alte pierderi, cum ar
fi catastrofele naturale, terorismul sau

Obligațiuni de catastrofe
în România?
Henning LUDOLPHS, Managing
Director, Retrocessions & Capital
Markets, HANNOVER Re, a precizat
că ar existat șanse bune ca România
pentru că ar reprezenta o diversificare a

necesită instrumente de benchmarking

investițiilor, întrucât până în prezent nu

care să ajute la plasarea lor în asigurare la

se înregistrează o astfel de prezență.

Dacă nu intri într-o piață ca

Dacă o țară ar avea o expunere
imensă la catastrofă, iar catastrofa

România azi, pe linia asigurărilor, peste

respectivă se întâmplă, statul se

10 ani o să fii mult în urma competitorilor.

confruntă în general cu o serie de situații.

Este o țară în care fenomene naturale

Dar Guvernul trebuie să facă ceva.

www.primm.ro

Henning LUDOLPHS
Managing Director
Retrocessions &
Capital Markets
HANNOVER Re

să emită obligațiuni de catastrofe,

riscurile cibernetice. Acestea, de regulă,

tarife corecte și cu acoperiri adecvate.

Infrastructura este distrusă, veniturile din
impozite vor scădea, producția se reduce
etc. Așadar, statul trebuie să ia din banii
alocați unui proiect pentru a-i oferi celor
care nu sunt asigurați. Toate acestea sunt
motive pentru care un stat s-ar putea
gândi la emiterea unei obligațiuni, a
declarat Henning LUDOLPHS. Potrivit
acestuia, aproximativ 25 miliarde USD
sunt investiți în prezent în obligațiuni
pentru catastrofe. Tot el a arătat că
piața de Insurance Linked Securities
(ILS) – instrumente derivate utilizate
pentru preluarea riscurilor – reprezintă
aproximativ 75 miliarde USD în prezent,
care înseamnă 50% din acoperirea
internațională a reasigurării pentru
catastrofe.

În ceea ce privește America,
Patricia BORN, Eminent Scholar in Risk
Management and Insurance, Florida
10/2016
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pieței ulterioare, ci mai degrabă regimul
de reglementare. S-a mai observat
că în țările cu regimuri mai stricte de
reglementare asigurătorii cedează volume
mai mari în reasigurare decât în statele
mai puțin reglementate. În acest caz, nu
există o corelare directă între evenimentul
catastrofic în sine și rata de reasigurare, a
menționat Patricia BORN.
ICAR Forum 2016 a fost organizat
cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne
și al Băncii Mondiale și susținut de PAID
România în calitate de Partener Strategic.
De asemenea, evenimentul a fost sprijinit
State University, USA, a arătat că s-au
făcut mai multe studii pe piețele
de asigurări. Am analizat situația
companiilor care vând asigurări de
locuințe, modificările de capital, numărul
de asigurători și care a fost dinamica pieței
după o catastrofă, a spus ea.

Potrivit studiilor, efectele
catastrofice în sine nu par să afecteze
dimensiunea pieței. Astfel, se echilibrează
numărul de nou intrați pe piață cu cei
care părăsesc piața după o catastrofă.
De asemenea, nu catastrofa în sine are
un efect asupra dinamicii negative a

de JLT Re și PCS în calitate de Parteneri
Principali, precum și de SAFETY Broker și
MARSH România.
Partenerii Media ai ICAR Forum
2016 au fost: asigurarealocuintelor.ro, RFI
România, revista Biz, ziuaveche.ro, wallstreet.ro și 9am.ro.

Mulţumim tuturor celor care au contribuit la succesul evenimentului!

The International
CAtastrophic Risks
Ediţia
Forum

Partener Strategic

Hotel SHERATON, București, România

Parteneri Principali

a XIII - a

by

11 octombrie 2016

Schimbările climatice
și managementul riscurilor catastrofale
Cu Sprijinul Oficial
Ministerul
Afacerilor
Interne

www.icarforum.ro

Parteneri

Special

Adina TUDOR
Editor

A patra ediţie a campaniei „Octombrie – Luna Asigurărilor de Locuinţe!”
aduce în prim plan, dincolo de informaţiile de bază pe care orice român
ar fi bine să le cunoască despre asigurările obligatorii şi facultative
de locuinţă, şi elemente esenţiale privind informarea, protecţia şi
recomandările de comportament în caz de cutremur.

Octombrie - Luna Asigurărilor de
Locuinţe!

www.primm.ro

meteorologice periculoase (inundaţii),
în urma cărora 9.273 de locuinţe au fost

parcursul anului 2015, la nivel naţional,

avariate.

forţele specializate de intervenţie din
cadrul unităţilor subordonate IGSU au

rărilor de
u
g

OC

cuinţe
Lo

De exemplu, conform datelor
Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă – IGSU, în 2015 incendiile au
reprezentat 7% din totalul urgenţelor
înregistrate la nivel naţional, fiind
înregistrate, în medie, 67 de astfel de
evenimente pe zi. În total au avut loc
anul trecut, la nivel naţional, 26.247 de
incendii, mai multe faţă de anul anterior,
dintre care 24% (6.323) s-au manifestat la
locuinţe. Prin comparaţie, în 2014 au fost
raportate 20.114 de incendii, dintre care
28% (5.599) au afectat casele românilor.
Toamna târzie şi iarna reprezintă
perioadele cele mai predispuse
producerii incidentelor de acest gen: cele
mai multe incendii din 2015 s-au produs
în lunile ianuarie (772), decembrie (764),
februarie (647) şi noiembrie (625).

Inundaţiile reprezintă un alt risc
la care sunt expuse casele românilor. Pe

Luna Asi

În România există 8,5 milioane
de locuinţe, potrivit datelor
recensământului populaţiei şi locuinţelor,
iar în fiecare zi acestea sunt expuse,
inevitabil, diverselor riscuri care le-ar
putea provoca pagube însemnate.

Cutremurele – risc major
pentru România. 75% din
populatia ţării ar putea
fi afectată în cazul unui
seism puternic
Dincolo de ameninţări precum
cele prezentate anterior, ţara noastră
este expusă unui risc important, ale cărui
consecinţe ar putea fi devastatoare:

TO M B R I E

România este, conform statisticilor, a
treia cea mai expusă ţară din Europa
la riscul seismic, după Cipru şi Grecia.

fost angrenate în 939 de misiuni pentru

Zonele urbane ar fi cele mai afectate în

înlăturarea efectelor meteorologice

cazul unui astfel de dezastru natural. De

periculoase (inundaţii), în scădere

altfel, se estimează că în cazul producerii

faţă de 2014. În urma acestora, au fost

unui seism similar celui din 4 martie

afectate 3.250 de locuinţe de pe teritoriul

1977, valoarea pagubelor la nivelul

României. Prin comparaţie, în 2014,

zonelor afectate din România ar totaliza

forţele IGSU au fost implicate în 3.766

6,6 miliarde euro, din care doar 1,5

misiuni pentru înlăturarea efectelor

miliarde euro daune asigurate.

10/2016
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Special
devastator din august din Italia, care a
lăsat în urmă sute de victime şi locuinţe
distruse, trag un semnal de alarmă
asupra impactului pe care le-ar putea
avea astfel de fenomene în România.
În acest context, cea de-a IV-a Ediţie
a Campaniei Naţionale „Octombrie
– Luna Asigurărilor de Locuinţe!”
pune în premieră accent pe sfaturi de
comportament în caz de cutremur.

Asigură-ti

locuinta

Campanie Naţională de Informare
by

rărilor de

OC

cuinţe
Lo

Luna Asi

gu

TO M B R I E

www.facebook.com/AsiguraTe
www.asigurarealocuintelor.ro

Mai mult decât atât, în cazul
unui seism de amploare, 75% din
populaţia ţării locuieşte în zone ce ar
putea fi afectate, se arată în proiectul
Strategiei de consolidare şi dezvoltare
a Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă (IGSU) 2016-2025,
publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor
Interne (MAI). Astfel, riscul de producere
a unui cutremur major se menţine (în
România), iar în zonele care pot fi afectate
de acesta locuieşte 75% din populaţia
României şi există importante elemente
de infrastructură critică, se notează în
strategie.
În document se precizează faptul
că ţara noastră are o seismicitate ridicată,
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cu originea în zona Vrancea, în zonele
subcarpatice şi mai puţin în părţile de
nord-vest şi vest ale ţării. Edificatoare în
acest sens sunt cutremurele majore care
au avut loc în România şi urmările lor.
Amintim cutremurul din 4 martie 1977,
care a provocat 1.570 de morţi, peste
11.300 răniţi, 35.000 familii sinistrate
şi 32.900 locuinţe prăbuşite sau grav
avariate.

Proiectul „Octombrie – Luna
Asigurărilor de Locuinţe!” a fost lansat
în 2013 de APPA – Asociaţia Pentru
Promovarea Asigurărilor ca demers
naţional având drept obiectiv creşterea
gradului de conştientizare cu privire
la avantajele încheierii unei poliţe de
asigurare a locuinţei. Rezultatele acestuia
au fost încurajatoare: sute de mii de
broşuri distribuite în zeci de intersecţii
din marile oraşe ale ţării şi în zeci de
complexuri comerciale, numeroase
articole de presă pe această temă,
dar şi sute de susţinători ai mesajului
campaniei în reţelele de socializare. De

Conform datelor disponibile pe
site-ul INFP - Institutul Naţional pentru
Fizica Pământului, în anul 2015 au fost
înregistrate pe teritoriul României 275 de
cutremure de magnitudini mici şi medii.
Dintre acestea, 90,5% au fost raportate în
Zona seismică Vrancea.

„Octombrie – Luna
Asigurărilor de Locuinţe!”
pune în premieră
accent pe sfaturi de
comportament în caz de
cutremur
Deşi riscul seismic nu este un
element nou pentru ţara noastră,
evenimente precum cutremurul

www.primm.ro

Special

Asigură-ti

ASIGURAREA OBLIGATORIE

Dacă eşti surprins de un cutremur:

locuinta

Legea te obligă să-ţi asiguri
casa pentru:

Campanie Naţională de Informare
Parteneri
...în interiorul unei clădiri:

» Stai departe de
ferestre, uşi glisante
din sticlă şi oglinzi!
» Stai sub un corp de
mobilier solid, tocul
unei uşi sau sub o
grindă.

Parteneri Media

» Când părăseşti
locuinţa, ia cu tine
actele de identitate,
un mijloc de
iluminat cu baterii,
medicamente, bani,
haine de schimb etc.

» Îndepărtează-te
de clădiri, stâlpi de
iluminat şi cabluri
de utilităţi!

» Nu fugi pe stradă!

locuinta

Campanie Naţională de Informare

» Deplasează-te încet
către un loc deschis!

by

» Nu sta
niciodată sub balcon!
Nu ieşi pe balcon sau
pe terasă!

» În lipsa unui loc
sigur, acoperăţi capul şi stai
ghemuit întrun colţ interior
al încăperii.

Poliţa PAD acoperă şi daunele directe
provocate locuinţei tale care sunt
consecinţa producerii unuia dintre cele
3 riscuri, de exemplu incendiul sau
explozia provocate de un cutremur sau o
alunecare de teren.

Nu aştepta ajutor de la
stat – asigură-te tu sau
rişti să rămâi fără casă!
Cât costă PAD?

» locuinţă din cărămidă/beton
... într-un vehicul în mişcare
» Nu părăsi
vehiculul pe timpul
mişcării seismice!

» Nu opri maşina
lângă clădiri,
copaci şi cabluri de
utilităţi!

gu

OC

rărilor de
cuinţe
Lo

inspectii‑imobiliare.ro

» Evită să stai în
apropierea rafturilor,
mobilierului înalt
sau corpurilor
suspendate!

Asigură-ti

Luna Asi

» Rămâi în interiorul
casei! Nu folosi lifturile!
Nu folosi scările în
timpul cutremurului!

... în afara unei clădiri:

» Inundaţie
» Cutremur
» Alunecări de teren

TO M B R I E

www.facebook.com/AsiguraTe

Preț: 20 EUR/an
Despăgubire maximă: 20.000 EUR

ASIGURAREA FACULTATIVĂ

Poliţa PAD se încheie pentru 12 luni.
Reînnoirea poliței se face cu 1 zi înaintea
expirării asigurării vechi!
Atenţie!
Asigurarea obligatorie a locuinţei
NU ACOPERĂ alte riscuri decât cele 3
menţionate!
PAD nu acoperă daunele pentru
bunurile din casa ta sau cheltuieli de
cazare până la refacerea locuinţei!

Poliţele obligatorii sunt emise de către
PAID România
021.9930/021. 406.61.00
office@paidromania.ro
Poţi cumpăra poliţa PAD de la asigurătorii
membri PAID sau oricare alt asigurător care
a încheiat un protocol cu PAID, precum şi
de la brokerii de asigurare.

» locuinţă din cărămidă nearsă, alte
materiale fără tratament termic/chimic
Preț: 10 EUR/an
Despăgubire maximă: 10.000 EUR

Atenţie!

O asigurare facultativă
înseamnă siguranță pentru
casa ta și protecția bunurilor
tale la adevărata lor valoare!

NU poți cumpăra o asigurare
facultativă dacă nu ai o poliţă
obligatorie de locuință PAD!
Când închei o poliţă de asigurare
facultativă:

Asigurarea facultativă:

» Citeşte cu atenţie condiţiile de

» îţi oferă protecţie suplimentară la
cutremur, inundaţii şi alunecări de teren
peste asigurarea obligatorie PAD;

asigurare şi excluderile;

» Completează corect declaraţia de
asigurare;

» acoperă cele mai frecvente riscuri care îţi
afectează locuinţa (incendiu, furt, explozii,
inundații de la apa din conductă, avarii
casnice), dar şi pagube pe care ai putea să
le provoci locuinţei vecinului;

» Verifică dacă există o franşiză în
contract (dacă o parte din daună cade în
sarcina ta);
» Verifică situațiile în care asigurătorul
poate refuza plata daunei.

» poate include protecţie pentru bunurile
din casă.

Nu te grăbi să achiziţionezi cea mai
ieftină poliţă! Important este să îți
asiguri casa și bunurile la valoarea
lor reală și pentru riscurile la care
sunt expuse!

Cât costă asigurarea facultativă?

60-80 EUR/an este preţul mediu
pe care îl plăteşti pentru asigurarea
facultativă a casei tale, în funcție de
valoarea acesteia!

Companii de la care poţi cumpăra asigurări obligatorii şi facultative de locuinţă:
ABC Asigurări

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
CREDIT EUROPE Asigurări

GENERALI România

ASIROM VIG

ASITO Kapital

EUROINS România

GOTHAER Asigurări Reasigurări

ASIMED

EUROLIFE ERB

GRAWE România

ATE Insurance

EXIM România

CERTASIG

CITY Insurance

GARANTA Asigurări

GROUPAMA Asigurări

OMNIASIG VIG

UNIQA Asigurări

Asigură-ti

locuinta

Campanie Naţională de Informare
Parteneri

Parteneri Media

asemenea, campania a fost menţionată
şi dată drept exemplu de EIOPA Autoritatea Europeană pentru Asigurări
şi Pensii Ocupaţionale, într-unul dintre
cele mai importante documente oficiale
pe care le realizează anual: Consumers
Trends Report, publicat la mijlocul lunii
decembrie 2015. Aceasta a fost inclusă
la capitolul „Sectorul Asigurărilor” „Educarea financiară a consumatorilor”,
recunoscându-se, astfel, eforturile de
informare şi educare depuse de ţara
noastră.
Proiectul, desfăşurat pentru al
patrulea an consecutiv, are ca obiective
creşterea gradului de conştientizare
a românilor cu privire la pericolele la
care le este expusă locuinţa, precum şi
informarea acestora cu privire la formele
de protecţie financiară pe care le oferă
încheierea unei asigurări obligatorii sau
facultative de locuință. În acest an însă,
demersul merge mai departe, oferind, pe
lângă elemente de bază privind protecţia
financiară, şi informaţii esenţiale de
www.primm.ro

protecţie personală. Astfel, în premieră,
campania aduce în prim plan o serie de
recomandări şi sfaturi de comportament
în cazul unui cutremur.
„Octombrie – Luna Asigurărilor
de Locuinţe!” include trei elemente
distincte: o amplă campanie naţională
de informare şi educare a populaţiei
cu privire la comportamentul în caz
de cutremur şi asigurarea locuinţelor
având la bază distribuţia de materiale
informative (broşuri), un eveniment
dedicat riscurilor catastrofale şi
asigurărilor de locuinţă: ICAR - The
International CAtastrophic Risks
Forum, ajuns la a XIII-a ediţie, precum
şi o amplă campanie online care
vizează diseminarea mesajelor prin
mijloacele specifice social media. În
cadrul componentei offline, 500.000
de broşuri informative sunt distribuite

Organizat în parteneriat de
PAID România, APPA şi RFI România,
programul „Octombrie – Luna
Asigurărilor de Locuinţe!” se bucură şi
în acest an de sprijinul unor importante
companii de asigurări din România:
GROUPAMA Asigurări, Gothaer Asigurări
Reasigurări, EUROINS România, ALLIANZŢIRIAC Asigurări, GENERALI România,
OMNIASIG VIG, GRAWE România,
OTTO Broker şi GARANTA Asigurări. De
asemenea, campania este susţinută de
Partenerul inspecţii-imobiliare.ro şi de

la nivel naţional, în principalele centre

Partenerii Media Revista BIZ, Ziua Veche,

comerciale şi intersecţii din Bucureşti şi

9am.ro şi wall-street.ro.

din marile oraşe ale ţării.
10/2016
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Interviu

Evoluția asigurărilor obligatorii de locuințe, dar și a daunelor achitate în acest an de
PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale ca urmare a evenimentelor
asigurate, implementarea unui plan de intervenție în caz de dezastru extins, dar și
importanța informării populației sunt câteva dintre subiectele abordate cu...

Nicoleta RADU – NEACȘU
Director General
PAID România
PRIMM: Am observat din rezultatele

pentru PAID reprezintă o provocare

publicate de PAID că numărul polițelor

păstrarea, în 2017, a volumului

PAD a fost în continuă creștere în acest

subscrierilor la același nivel ca în 2016.

an. Care considerați că sunt factorii
care au determinat această evoluție?
Nicoleta RADU-NEACȘU: În mare
măsură, creșterea se datorează
modificărilor legislative din 2014, prin
care se instituie obligativitatea existenței
unei polițe PAD la emiterea unei polițe
facultative pentru o locuință.

PRIMM: Chiar dacă România este

o poliță de asigurare. De aceea, după
niciun eveniment natural întâmplat și
soldat cu daune, nu se înregistrează
creșteri semnificative ale subscrierilor.

o țară expusă la mai multe riscuri
naturale, nu ne-am confruntat în
ultimii ani cu cazuri deosebite, spre
exemplu un cutremur puternic. Totuși,
ați observat o cerere mai mare pentru
asigurările obligatorii după intensa
mediatizare a cutremurului din Italia?

Chiar locuitorii din zonele
cu risc seismic ridicat sunt
cei care nu își asigură
casele.

N.R.-N.: În acest context este important
ca românii să știe că în comparație cu

PAID își îmbunătățește
permanent programul de
reasigurare, care în acest
moment este de 800
milioane euro.

alte țări, precum Italia, unde proprietarii
de locuințe nu sunt protejați printr-un
sistem național, în România avem polița
PAD, care pentru un tarif anual de 10 sau
20 euro acoperă despăgubiri în limita
sumei de 10.000, respectiv 20.000 euro.
Românii ar trebui să fie conștienți
că țara noastră este foarte expusă

PRIMM: Vă așteptați ca această

la riscurile pe care noi le asigurăm.
Evenimente de această natură se produc

PRIMM: Ați observat totuși, în acest
an, în România, anumite schimbări în
comportamentul clienților vizavi de
asigurarea obligatorie a locuinței?
N.R.-N.: Comportamentul față de
noțiunea de asigurare este strâns
legat atât de nivelul de informare al
asiguraților, dar și de cel de dezvoltare
economică a zonei.

N.R.-N.: În condițiile în care piața

Se produc evenimente și în alte țări,

asigurărilor a fost marcată doi ani

cum este cazul Italiei! Din păcate,

consecutivi de pierderi semnificative pe

conștientizarea pericolului unui seism

fondul problemelor avute de companiile

sau altui tip de dezastru natural este

Consider că trebuie să insistăm
mai mult în ceea ce privește informarea
populației în legătură cu acest produs de
asigurare, care este totuși un produs nou
și, de aceea, cred că mai e nevoie de timp
pentru înțelegerea și asimilarea acestui
concept, în mod conștient, la nivelul

ASTRA Asigurări și CARPATICA Asig,

mică, iar proprietarii aleg să nu încheie

întregii populații.

tendință să se păstreze până la finalul
anului și chiar în anii următori?
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frecvent în România, fie că sunt inundații,
fie alunecări de teren sau cutremure.

www.primm.ro

Interviu
PRIMM: Există diferențe foarte mari
în ceea ce privește regiunea, mediul,
dar și tipul de locuință. Cum s-ar
putea dezvolta mai mult asigurarea
obligatorie în mediul rural? Ați
identificat o serie de soluții în acest
sens?
N.R.-N.: Încă trăim într-o societate în
care ne place să spunem senin „mie nu
mi se poate întâmpla”. Această realitate
este confirmată și de cifrele noastre. Din
păcate, chiar locuitorii din zonele cu risc
seismic ridicat sunt cei care nu își asigură
casele. Astfel, în regiunea de dezvoltare
Moldova, arie de impact pentru seismele
cu epicentru în Vrancea, doar 16,06% din
locuințe sunt în gradul de cuprindere
în asigurare, în timp ce în Banat sau
Muntenia gradul ajunge la 27,15% și
respectiv 23,99%. În Capitală, gradul de
cuprindere este de 38,9%, în mare parte
stimulat și de fondul imobiliar contractat
în ultimii ani prin credite ipotecare.
În mediul rural, dar nu numai, pe
lângă cutremur, care este un fenomen cu
frecvența redusă dar severitate ridicată,
și inundații, care se produc din ce în ce
mai des în România, există și fenomenul
alunecărilor de teren, care aduce daune
semnificative, de cele mai multe ori
ele fiind daune totale. Toate aceste
fenomene trebuie conștientizate de
toată populația României!

Nicoleta RADU – NEACȘU
Director General, PAID România
PRIMM: Care sunt pașii pe care

PRIMM: În ceea ce privește

cetățenii trebuie să îi efectueze în

despăgubirile achitate de PAID, cum

cazul unui eveniment asigurat care a

au evoluat ele în acest an comparativ

condus la afectarea locuinței? În cât

cu 2015? Din total, care este ponderea

timp și cum primesc ei despăgubirea?

plăților pe categoriile Urban/Rural,

N.R.-N.: În primul rând, trebuie luate

Locuințe tip A/ tip B?

măsuri de conservare a locuinței și de

Din păcate, gradul de
conștientizare privind
pericolul unui seism sau
a altui tip de dezastru
natural este mic, iar
proprietarii aleg să nu
încheie o poliță de
asigurare.

N.R.-N.: Despăgubirile totale în intervalul

limitare a daunei. Pasul următor este de

1 ianuarie 2016 – 30 septembrie 2016

avizare (înștiințare) a evenimentului la

au fost de 1.487.878 lei, din care, pentru

asigurătorul care a eliberat PAD. Ulterior,

tipul A, 1.240.606 lei, iar pentru tip B,

un inspector al asigurătorului se va

247.272 lei. Spre comparație, în intervalul

deplasa în termen de cinci zile lucrătoare

1 ianuarie 2015 – 30 septembrie 2015, au

de la avizare la locuința asigurată

fost plătite despăgubiri totale în valoare

în scopul constatării daunelor. Apoi

trimite la PAID. După primirea dosarului

de 2.672.463 lei, suma plătită fiind

urmează un interval în care societatea

complet de la asigurător, PAID va face

defalcată pe tip A - 2.031.705 lei, și tip B

care a emis polița instrumentează

plata despăgubirii către asigurat în

- 640.758 lei.

dosarul, acest proces finalizându-se cu

maxim 5 zile.

www.primm.ro

propunerea de despăgubire care se

10/2016
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Interviu
Harta PAD - 30 septembrie 2016

Consider că trebuie să
insistăm mai mult în ceea
ce privește informarea
populației în legătură cu
acest produs de asigurare.
PRIMM: PAID lucra la conceperea unui
plan de intervenție în caz de dezastru
extins. În ce stadiu se află acest
proiect?
N.R.-N.: În acest moment, am început
să lucrăm la acest proiect, care este unul
dintre cele mai ambițioase demersuri
ale noastre. Planul are ca scop stabilirea
ansamblului de reguli care vor sta la
baza instrumentării eficiente și unitare
a daunelor generate de evenimente
catastrofale. Pentru moment, vă pot
spune doar că pentru managementul de
proiect am selectat compania MARSH
Risk Consulting. Dincolo de acest lucru,
nu vă pot oferi deocamdată alte detalii.

Alunecările de
teren produc daune
semnificative, de cele mai
multe ori ele fiind daune
totale.

PRIMM: În cazul unui cutremur major,
Pool-ul este pregătit să facă față
instrumentării și achitării dosarelor de
daună?
N.R.-N.: PAID tratează cu maximă
seriozitate și responsabilitate această
problemă. Una dintre măsuri a fost să
încheiem contracte de colaborare cu
societăți specializate în instrumentarea
de daune pentru a putea face față unui
număr mare de dosare în cazul unui
eveniment de amploare.
De asemeni, o măsură foarte
importantă este să implementăm acest
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Județ
Alba
Arad
Argeș
Bacău
Bihor
Bistrița-Năsăud
Botoșani
Brașov
Brăila
Buzău
Caraș-Severin
Calarași
Cluj
Constanța
Covasna
Dâmbovița
Dolj
Galați
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomița
Iași
Ilfov
Maramureș
Mehedinți
Mureș
Neamț
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiș
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Municipiul București
București + Ilfov
TOTAL

Total Locuințe

PAD in vigoare

152,333
194,869
276,934
280,562
250,315
118,035
176,912
243,414
137,883
202,103
137,813
128,023
324,221
286,674
90,510
215,075
284,228
232,467
119,619
160,778
135,664
199,948
114,588
317,788
171,642
204,709
131,991
230,611
221,514
191,009
325,152
145,648
102,639
176,372
267,425
172,232
291,406
97,731
175,940
182,974
157,460
854,879
1,026,521
8,882,090

23,521
38,365
44,506
49,386
40,091
22,786
17,337
65,206
23,706
33,286
24,987
13,619
67,735
67,339
19,271
25,222
37,689
43,403
13,812
14,405
18,787
34,449
14,860
55,971
56,730
31,819
12,432
43,920
31,347
17,197
75,080
23,710
15,551
42,487
47,554
16,206
89,522
16,227
15,430
22,725
23,854
329,903
386,633
1,721,433

plan de acțiune în caz de dezastru
extins. Nu în ultimul rând, PAID își
îmbunătățește permanent programul de
reasigurare, care în acest moment este de
800 milioane euro.
PRIMM: Credeți că ultimii trei
ani, în care PAID s-a implicat în
susținerea campaniei „Octombrie
– Luna Asigurărilor de Locuințe!”,
au influențat în vreun fel evoluția
gradului de penetrare a asigurărilor
obligatorii de locuință?

Daune Plătite
(Lei)
1,613
15,606
14,296
55,454
2,110
0
0
7,593
2,352
108,097
70,353
0
124,743
7,934
1,628
881
71,522
29,907
1,819
109,946
8,202
181,352
0
3,014
16,764
5,762
26,469
53,823
2,772
127,682
77,300
0
12,629
21,321
44,397
586
29,874
3,745
4,185
147,126
94,472
549
17,313
1,487,879

Grad de
cuprindere
în asigurare
15.44%
19.69%
16.07%
17.60%
16.02%
19.30%
9.80%
26.79%
17.19%
16.47%
18.13%
10.64%
20.89%
23.49%
21.29%
11.73%
13.26%
18.67%
11.55%
8.96%
13.85%
17.23%
12.97%
17.61%
33.05%
15.54%
9.42%
19.05%
14.15%
9.00%
23.09%
16.28%
15.15%
24.09%
17.78%
9.41%
30.72%
16.60%
8.77%
12.42%
15.15%
38.59%
37.66%
19.38%

despre existența acestui sistem de
asigurare care ar putea fi salvator în cazul
unui eveniment natural.
La finalul lunii septembrie, la nivel
național, erau active 1.721.433 de polițe
de asigurare obligatorie a locuințelor,
gradul de cuprindere în asigurare fiind de
aproape 20%.
Andreea RADU

N.R.-N.: Consider că o astfel de campanie
reprezintă o altă modalitate prin care
putem să informăm populația României
www.primm.ro

Asigurări

Amatrice: când pământul
tremură…
Daniela GHEȚU
Director

24 august 2016, ora
3:36 – un prim seism
de mică adâncime, cu
intensitatea de 6,2 grade
pe scara Richter, zguduie
centrul Italiei; o oră mai
târziu, două replici, de
5,1 și 5,5 grade, pun
încă o dată la încercare
rezistența structurilor
încă neprăbușite. Până la
sfârșitul lunii august, încă
3.500 de replici, din care
circa 70 depășind 4 grade,
desăvârșesc bilanțul tragic
al unei zile ce ar fi trebuit
să fie prilej de sărbătoare
în regiune: 296 victime,
388 de răniți, câteva mii
de sinistrați. Micile burguri
Amatrice, Accumoli,
Arquata del Tronto situate în zona montană
de intersecție a regiunilor
Lazio, Marche, Umbria
și Abbruzzo -, precum și
numeroase sate „satelit”
ale acestora au fost puse la
pământ.
www.primm.ro

Cât și de ce nu se asigură italienii pentru
riscurile de catastrofă naturală
Amatrice face parte din „clubul”
celor mai frumoase orașe medievale
italiene – un burg cu numai 2.600 de
locuitori, aglomerat vara de „sezonieri”,
turiști sau posesori ai numeroaselor
case de vacanță din zonă. În ajunul
cutremurului, orașul se pregătea pentru
„Sagra degli spaghetti all’Amatriciana”,
sărbătoare care celebrează an de an
o tradiție gastronomică ce i-a purtat
numele în lumea întreagă. Mii de
persoane, sosite special pentru acest
eveniment, sau aflate pur și simplu în
vacanță, s-au aflat în raza unei catastrofe
cu efecte tragice. În peisajul aglomerat
de ruine care a întâmpinat zorii zilei de
24 august, singurele două clădiri care au
rămas aparent neafectate de dezastru
erau Turnul Civic, monument medieval
datând din secolul XIII, și „Palatul Roșu”,
clădirea de cinci etaje construită în anii
’50 care găzduiește sediul filialei locale a
băncii Intesa San Paolo.

adâncimea mică la care s-au produs
șocurile seismice a amplificat efectele.
Orașele afectate sunt situate
într-o zonă de intersecție a plăcilor
tectonice africană și eurasiatică, aflate
într-o perpetuă mișcare de îndepărtare
reciprocă, aflată la originea a numeroase
cutremure. Potrivit primelor concluzii
științifice, se pare că seismul a avut loc ca
urmare a activării segmentului de falie
Monte Vettore și a structurilor asociate
acestuia pe direcția NE, cu interesarea
sistemului de falii Monti della Laga,
deja activat de secvența seismică de la
L’Aquila, din 2009.

„Amatrice nu mai există...”

Observațiile satelitare au arătat
că primul șoc seismic a determinat o
„surpare” a terenului cu 15-20 cm de-a
lungul unei zone extinse, paralelă cu
direcția faliei. În același timp, potrivit
datelor furnizate de modelarea 3D a
fenomenului, se pare că „alunecarea”
faliilor pe cele două laturi ale planului de
separare ar putea fi, cel puțin în unele
puncte, de până la 1,3 metri.

...a fost prima declarație „la cald”
a primarului din pitoreasca localitate
distrusă de cutremur. Seismul din 24
august, ca și multe dintre replicile ce
i-au urmat, s-a simțit, în fapt, în tot
centrul Italiei. Chiar dacă intensitatea
lor nu a fost neapărat una foarte mare,

Prăbușirii terenului pe verticală,
asociată undelor seismice orizontale,
a solicitat peste limita de rezistență
clădirile din regiune. În cele 17 localități
afectate de seism, potrivit datelor
furnizate de oficialitățile italiene, peste
70% din patrimoniul de 22.000 de
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locuințe reprezintă edificii construite
înainte de 1971, anul intrării în vigoare a
normativelor antiseismice de construcții.
Recensământul realizat în 2011 declara
că 80% din aceste clădiri se aflau în stare
bună din punct de vedere al rezistenței,
mai puțin de 1,5% din total prezentând
grad de risc ridicat. Din păcate, potrivit
corpului de ingineri al inspectoratului
general în construcții italian, modul
în care au fost consolidate clădirile
vechi, în general prin adăugarea unor
centuri armate în partea superioară a
clădirilor, n-a dat rezultatele scontate în
cazul recentului cutremur: prăbușirea
terenului pe verticală a făcut ca undele
seismice orizontale să găsească structurile
într-o stare de dezechilibru care a făcut
ca planurile superioare să „alunece” pur
și simplu pe structură, prăbușindu-se
și antrenând totodată părți din restul
construcției sau din construcțiile adiacente,
explica unul dintre inginerii care au
analizat daunele.

O țară de o frumusețe
fragilă
Dincolo de impactul emoțional,
drama care a zguduit Amatrice și
zona înconjurătoare în noaptea de 24
august pune în evidență o problemă
cronică a acestei țări: aflată într-o zonă
cu expunere majoră la riscul seismic și
înzestrată cu un fond construit format în
proporție de peste 50% din clădiri a căror
vechime se poate cifra la sute de ani,
Italia este o țară care plătește farmecul
și frumusețea tipică micilor ei burguri
printr-o mare vulnerabilitate în fața
forțelor dezlănțuite ale naturii.
În ultimii 48 de ani, adică în
intervalul de timp care a trecut de la
marele cutremur din Belice, Sicilia (14
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- 15 ianuarie 1968) până la cutremurul
din Emiglia Romagna, din 2012, Italia s-a
confruntat cu 7 seisme de magnitudine
mare, al căror bilanț total se ridică la
5.000 de morți, circa 500.000 de sinistrați
și daune de aproape 122 miliarde euro,
în valori curente. Practic, pe parcursul
ultimului secol, țara a fost zguduită de
un cutremur de peste 5,5 grade la fiecare
trei ani.
În prezent, costurile cu situațiile
de urgență și de reconstrucție sunt
suportate de bugetul public, de obicei,
prin intermediul unei legislații de
urgență și prin declararea stării de
dezastru natural. Conform unui studiu
realizat de OSCE în 2013, în ultimii 50
de ani, daunele produse de dezastre
naturale au costat Italia anual, în medie,
0,2% din PIB, circa 3,2 miliarde de euro
în valoare actuală. Cea mai recentă
legislație în materie este cea din 2012,
care prevede reorganizarea Serviciului
Protecției Civile și îi atribuie acestuia
gestionarea fondurilor curente pentru
catastrofe naturale, stabilite în fiecare
an prin legea bugetului. Pentru 2016
și pentru 2017 au fost alocate pentru
asigurarea protecției civile 47,8 milioane
euro. Bugetul de primă urgență anunțat
de Guvernul italian numai pentru
recentul cutremur este de 50 milioane
euro.

Catastrofele naturale – un
risc aproape ignorat
Potrivit autorității de supraveghere
în asigurări - IVASS, mai puțin de 35.000
de locuințe, concentrare în zonele de
risc major, au o asigurare pentru riscul
de cutremur în Italia, ceea ce înseamnă
că din cele circa 6,5 milioane de polițe
de asigurare a locuințelor emise anual,

numai 0,5% au atașată și o clauză de
protecție pentru riscul seismic. Justificată
în parte prin prețul ridicat, lipsa de
popularitate a asigurărilor pentru
riscuri catastrofale este mai degrabă
„o chestiune culturală”, după cum o
definesc reprezentanții asigurătorilor,
rezultatul a decenii pe parcursul cărora
statul și-a asumat integral costurile de
reconstrucție.
În pofida decalajului imens
între expunerea la risc și cuprinderea
în asigurare, ideea de asigurare
obligatorie s-a lovit permanent de
un puternic curent de opinie contrar.
Promovată succesiv de mai multe
echipe guvernamentale, mai ales după
cutremurul din L’Aquila, soluția asigurării
obligatorii a locuințelor pentru riscurile
de catastrofă naturală n-a reușit să treacă
cu succes de dezbaterile parlamentare.
Totuși, ideea se bucură în continuare
de susținerea a numeroase entități,
publice și private, care sunt implicate în
problematica gestionării riscului seismic.
Principalul argument invocat este acela
că 70% dintre locuințele italiene sunt
cvasi neasigurabile, numeroaselor clădiri
medievale adăugându-li-se clădiri mai
noi, dar construite după standarde de
construcții deficitare sau cu o calitate
slabă a execuției.
În prezent, toate societățile
autorizate să emită polițe de asigurare
a imobilelor oferă clienților posibilitatea
de a achiziționa acoperire suplimentară
pentru riscurile de catastrofă naturală.
Acoperirea este opțională și este
adăugată asigurării de bază, pentru
incendiu. La valoarea de reconstrucție
a proprietății se aplică un supliment de
primă a cărui valoare este funcție de:
tipul de construcție; caracteristicile de
proiectare; teritorialitate; indicele de
hazard specific zonei.
Experiența cutremurului produs
în 2012, în Emilia Romagna, a arătat
că riscul seismic era subestimat.
Deşi există o hartă de risc detaliată a
municipalităților italiene, elaborată de
Consiliul Național al Cercetării, nu a
fost încă realizat un „inventar” corect,
la nivelul naţional, a tuturor clădirilor
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și încadrării acestora în clase de risc
seismic. Ca atare, în lipsa unei suficiente
informaţii, asigurătorii au încetat să
subscrie riscul de cutremur în numeroase
provincii unde în prealabil această
acoperire era furnizată fără probleme,
la cotații accesibile. În plus, mai ales
pentru riscurile mari, este necesară o
inspecție tehnică specializată care să
declare proprietatea „asigurabilă”, ale
cărei costuri –suportate de asigurat -,
sunt ridicate.
Un alt element care contribuie la
„scumpirea” asigurării de proprietate este
taxa de 21,25% aplicată primelor pentru
această categorie de risc (asigurări de
incendiu și furt). Potrivit ANIA – asociația
asigurătorilor italieni, suma provenită
din această taxă se ridică anual la circa
9 miliarde euro. Mulți asigurători din
peninsulă susțin că simpla reducere a
acestei taxe sau, în cazul ideal, eliminarea
ei și acordarea unor avantaje fiscale
ar fi de natură să crească considerabil
penetrarea asigurărilor de locuințe.
În sfârşit, asigurătorii au practicat
dintotdeauna francize mari pentru
evenimentele catastrofale, în special
pentru cutremur. Potrivit unor surse
din piață, pentru asigurarea unui
edificiu de uz industrial cu valoare
mai mare de 1 milion euro, franciza
este, în medie, de peste 25.000 euro.
sau de 20 – 30% din valorea efectivă
a daunei suferite. Clauzele „stop loss”
reprezintă o modalitate suplimentară
de a limita escaladarea costurilor cu
daunele, aplicându-se complexului de
bunuri asigurate (de exemplu, clădire și
conținut), ca procent din suma asigurată.

zonele cu risc ridicat. De remarcat că în
centrul și Nordul Italiei, valoarea medie a
locuințelor este de peste 250.000 euro.

Cât plătește industria
asigurărilor?
În condițiile penetrării reduse
a clauzei de asigurare la cutremur,
industria de asigurări italiană nu va
resimți un impact semnificativ în urma
cutremurului din 24 august, chiar
dacă pierderile economice totale sunt
importante.
Autoritățile italiene nu au avansat
încă o valoare oficială a pierderilor
economice determinate de seism, dar
Premierul Matteo RENZI a menţionat
public o sumă de circa 3 miliarde euro,
sub nivelul atins de cheltuielile de
reconstrucție în urma cutremurului
de la L’Aquila, din 2009, de 14 miliarde
euro. Potrivit estimărilor CEDIM
Forensic Disaster Analysis Group, parte
a World Bank CDRP program, daunele
materiale totale, la costuri de înlocuire,
ar putea fi de circa 2,5 miliarde USD,
în timp ce impactul asupra industriei
asigurărilor s-ar putea ridica la 50 – 75
milioane USD, din avarierea clădirilor și
pierderi financiare asociate (business
interruption).
Alte surse, cum ar fi analizele AON
sau FITCH, estimează daunele totale la
circa 1 miliard euro, în timp ce apreciază
costurile suportate de asigurătorii direcți
la circa 30 – 80 milioane euro, iar pe cele
ce revin reasigurătorilor la aproximativ
60 - 120 milioane euro.
Cele mai importante două grupuri
de asigurări italiene, GENERALI și
UNIPOL, controlând fiecare circa 20%

din piața asigurărilor de proprietate,
și-au apreciat expunerea la circa 16 – 24
milioane euro fiecare, ceea ce înseamnă
o influență de circa 0,1%, respectiv 0,3%
asupra ratei combinate.
Per total, costurile cutremurului
pentru industria de asigurări rămân
nesemnificative, cel puțin în comparație
cu nivelul general al subscrierilor. În
anul 2015, primele brute subscrise
de asigurătorii italieni pentru clasa
asigurărilor de incendiu au totalizat
2,29 miliarde euro, în timp ce daunele
plătite s-au ridicat la 1,25 miliarde euro.
Rezultatul tehnic consolidat pe această
linie de business a fost de 160 milioane
euro.
Până la momentul în care se va
trage linie sub bilanțul financiar al
pierderilor, cutremurul din Amatrice
a prilejuit un adevărat exercițiu de
solidaritate națională și internațională.
Banilor furnizați de diverse entități
internaționale li s-au adăugat deja
peste 10 miliarde euro colectați din
donații individuale către Crucea Roșie
italiană și donații substanțiale din partea
operatorilor economici. Unele bănci au
anunțat împrumuturi cu „dobândă 0”
pentru reconstrucția caselor, Unicredit,
Deutsche Bank și Findomestic Banca au
anunțat suspendarea pentru 12 luni a
ratelor de credit pentru clienții afectați
de seism etc. Nici asigurătorii n-au stat
deoparte: unele companii au anunțat
servicii speciale de asistență, iar grupul
GENERALI a efectuat o donație de 500
milioane euro, căreia i se va adăuga suma
rezultată în urma campaniei de donații
adresată celor peste 70.000 de angajați ai
săi din toată lumea.

Toate elementele de mai sus
conduc la valori ridicate ale primei de
asigurare care face dificilă impunerea
obligativității, dacă preluarea riscului
este lăsată integral în sarcina sectorului
privat. Potrivit ANIA – asociaţia
asigurătorilor -, costul asigurării unei
locuințe a cărei valoare de reconstrucție
este de 300.000 euro poate varia de la
circa 100 - 200 euro anual, în zonele de
risc minim, până la peste 1.000 euro în
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Înființată în 2010 în Suceava, RECREX este prima companie din teritoriu, cu capital
integral românesc, corespondent al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din
România, gestionând dosare de daună în sistem Carte Verde. Mai multe despre planurile
companiei ne spune chiar fondatorul acesteia.

Daniela BĂDĂLUȚĂ, Fondator
RECREX: Rata intenției de fraudare
a dosarelor de daună pe Carte Verde
depășește 35%
PRIMM: Gestionarea dosarelor de
daună reprezintă o mare provocare
pentru orice companie de asigurări,
iar dumneavoastră reprezentați o nișă
care pentru mulți ar fi o grea încercare.
Care sunt provocările în gestionarea
dosarelor de daună în sistem Carte
Verde?
Daniela BĂDĂLUȚĂ: Pentru gestionarea
dosarelor de daună în sistem Carte Verde
trebuie să ținem cont de o multitudine
de factori. Făcând o analiză, ne-am dat
seama că obiectivitatea și corectitudinea
în gestionare, în conformitate cu
procedurile și legislația internațională,
dar și cu legislația din România, sunt
elemente cheie întrucât gestionarea
daunelor se face pe teritoriul României.
În calitate de corespondent în
gestionarea dosarelor de daună în
sistem Carte Verde și Directiva a 4-a, noi
avem un dublu mandat. Pe de o parte,
avem un contract și un mandat pentru
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule
din România (B.A.A.R.), iar pe de altă
parte avem calitatea de Corespondent
pentru companii de asigurări din Spațiul
Economic European (SEE), în temeiul
unor contracte încheiate cu aceștia din
urmă.
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Într-adevăr, este o provocare
ca persoanele păgubite în urma unui
accident rutier să fie despăgubite
corect și la timp, dar în aceeași măsură
trebuie să se țină cont și de faptul că
reprezentăm și interesele asigurătorilor
în teritoriu.
Totodată, fiind vorba despre
gestionarea dosarelor de daună în sistem
Carte Verde, elementul diferențial este
extraneitatea. Dată fiind diferențierea
geografică dintre corespondentul pe
Carte Verde și asigurător, apar întârzieri
de ordin temporal în ceea ce privește
comunicarea, gestionarea, fluxul de
documente și fluxul de informații.
Mai mult, în cazul dosarelor
gestionate în calitate de corespondent
vorbim despre multitudinea de păgubiți,
de diferite naționalități, ceea ce solicită
ca orice gestionar de daune să fie
pregătit să facă față tuturor cazurilor.
Practic, activitatea de gestionare daune
trebuie să acopere o arie paneuropeană,
ceea ce conduce automat la ideea că
un corespondent dedicat trebuie să fie
deschis la internaționalizare.

PRIMM: Calitatea de corespondent în
gestionarea dosarelor de daună care
v-a fost acordată de către B.A.A.R. a
adus după numai trei luni și primul
contract comercial pentru o companie
din Bulgaria. Ce s-a întâmplat de
atunci și până în acest moment?
D.B.: Fiind prima companie din provincie
care gestionează dosare de daună în
sistem Carte Verde, în momentul în care
am devenit corespondent ne-am dat
seama că misiunea noastră a devenit una
europeană. Practic, Suceava este doar o
locație, iar noi trebuie să avem o arie de
acoperire internațională.
Pe lângă contractul încheiat cu o
companie din Bulgaria, în acest moment
avem și alte contracte în negociere cu
companii din țări precum Italia, Germania
și Spania. Acestea sunt interesate ca
RECREX să fie corespondent în sistem
Carte Verde pe teritoriul României.
Datorită unui management
operațional bun, noi reușim să
avem parteneriate solide în Europa,
gestionarea daunelor făcându-se
în conformitate cu „Ghidul de Bune
Practici în Managementul Daunelor din
Asigurări” emis de către Organizația
www.primm.ro
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de Cooperare Economică și Dezvoltare
(O.E.C.D.). Conform acestui ghid,
managementul daunelor este elementul
cheie în competiția dintre furnizorii de
asigurări, dar și pentru îmbunătățirea
imaginii publice a acestei industrii.
PRIMM: Statisticile la nivel european
arată că 14% din daunele înregistrate
pot fi clasificate drept fraude,
preponderent în Estul Europei, și că
35% dintre cei care dețin o poliță
de asigurare auto încearcă să înșele
companiile de asigurări. În calitate de
corespondent, aveți obligativitatea de
a oferi servicii de antifraudă?
D.B: Pentru un corespondent, nu există
obligativitatea prestării unor servicii de
antifraudă specializate, însă ținând cont
că reprezentăm o nișă, s-a identificat
imediat necesitatea de analiză mai
profundă a dosarelor de daună în sistem
Carte Verde. Specificul acestor dosare
face ca gestionarea să fie mai vulnerabilă
la fraude, iar statisticile noastre arată că
rata intenției de fraudare a dosarelor de
daună pe Carte Verde depășește 35%.
În același timp, prin faptul că
legislația cu privire la înmatriculările
autovehiculelor nu este armonizată la
nivelul Uniunii Europene, se creează
un mediu prielnic pentru apariția
ilegalităților.
Serviciile de consultanță antifraudă
prestate de către RECREX (Claims
Buffering), acoperă întreg teritoriul
european și nu fac parte din contractul
de corespondent, ci sunt prestate de
către o divizie specializată. Specialiștii
lucrează în colaborare cu Departamentul
de Gestionare și Regularizare Daune de
mai bine de doi ani de zile, implicând
în mare parte o consultanță juridică și
tehnică specializată.
PRIMM: Care este zona cea mai expusă
în ceea ce privește rata de fraudă în
asigurări la nivel european?
D.B.: Cea mai mare rată de fraudă o
întâlnim în Italia. Acolo există grupări
specializate formate din cetățeni români,
italieni și albanezi. Structurile acestora
www.primm.ro
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Daniela BĂDĂLUȚĂ
Fondator RECREX
sunt foarte bine organizate și produc
beneficii financiare ilegale consistente.
Marea reușită a RECREX a fost
destructurarea unora dintre aceste rețele,
în colaborare cu clienții companiilor de
asigurări și instituțiile italiene.
În același timp, și pe teritoriul
României s-au identificat mai multe
rețele care au un mod de operare bine
pus la punct, fiind o provocare pentru
specialiștii noștri să destructureze aceste
sisteme.
Chiar dacă grupările se
reinventează și se actualizează cu o
dexteritate impresionantă, experții noștri
anticipează și iau măsuri de prevenție
pentru a descuraja astfel de activități,
grație experienței bogate pe care o au.
PRIMM: Care sunt proiectele pe care le
dezvoltați în această perioadă?
D.B.: RECREX are o creștere dinamică,
prin dezvoltarea de servicii inovative
conexe activității de asigurare, dedicate

atât companiilor de pe teritoriul
României, cât și celor de pe teritoriul
Uniunii Europene.
Serviciul de Claims Buffering este o
soluție unică dezvoltată de către RECREX
pentru detectarea și prevenirea fraudelor,
dar și ca un serviciu extern pentru
gestionarea și regularizarea daunelor.
Actualmente, în România,
outsourcing-ul este subdezvoltat în
comparație cu alte țări europene, deși
noile reglementări naționale încurajează
și construiesc cadrul legal corespunzător
dezvoltării activității externalizate de loss
adjuster.
Pentru companiile de asigurări
poate fi un avantaj pentru consolidarea
poziției pe piață, controlul ratei
daunei, îmbunătățirea indicatorilor de
performanță, creșterea profitabilității și
obținerea unui rating cât mai ridicat în
piața europeană.
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Autorităţile europene lucrează, în momentul de faţă, la elaborarea unui document al
cărui scop este să ofere unui client toate informaţiile relevante despre un produs de
asigurare non-viață care să îi permită compararea mai multor oferte de asigurare şi să
ia, în final, o decizie informată. IPID - Insurance Product Information Document va fi
obligatoriu pentru toate poliţele non-viață.

Se schimbă modul în care
vor fi vândute asigurările generale
produsele de asigurare generale, în aşa
fel încât clienţii să poată să înţeleagă ce
oferă produsul respectiv şi să îl poată
compara cu altele similare.

Cantitatea mult prea mare
de informaţie pe care trebuie să o
parcurgă un consumator care doreşte
să achiziţioneze o poliţă de asigurare
nu reprezintă o noutate nici pentru
autorităţi, nici pentru jucătorii din
piaţa de profil. De exemplu, o cercetare
realizată recent de asigurătorul
canadian SunLife a indicat faptul că
un produs de asigurare obişnuit vine
cu o documentaţie de peste 25.000 de
cuvinte care este formulată la un nivel
lingvistic folosit de doctoranzi. Mai
mult decât atât, clienţii ignoră 85% din
informaţia prezentată. De altfel, dacă
unui cititor i-ar trebui, în medie, două ore
să citească şi să înţeleagă o poliţă auto
obişnuită, respectiv între trei şi trei ore
şi jumătate pentru o poliţă de asigurare
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de viaţă, de sănătate sau de călătorie, s-a
constatat că acesta petrece, de fapt, doar
27 de minute citind aceste documente.
Dincolo de informarea
necorespunzătoare, o astfel de cantitate
de informaţie nu este foarte utilă
clienţilor în momentul în care aceştia vor
să realizeze comparaţii rapide, simple şi
clare între diversele oferte primite pentru
acelaşi tip de asigurare.
În acest context, autorităţile
europene lucrează la forma finală a
IPID - Insurance Product Information
Document, un document obligatoriu

EIOPA - Autoritatea Europeană
pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale
a desfașurat, până pe 24 octombrie a.c.,
o consultare publică în ceea ce priveşte
formatul standardizat al IPID. Informaţiile
care vor apărea în IPID sunt deja definite
de IDD, rolul acestei consultări vizând
doar colectarea de păreri şi opinii în
ceea ce priveşte prezentarea acestui
document, inclusiv în ceea ce priveşte
aspecte precum lungimea acestuia,
utilizarea de icons şi simboluri, posibilele
avantaje ale formatelor digitale sau
tipărite etc.
Conform prevederilor IDD, IPID va
conţine următoarele informaţii:
informaţii privind tipul de asigurare;
un sumar al acoperirii poliţei
respective (inclusiv rscurile asigurate,
suma asigurată şi valabilitatea
geografică, precum şi excluderile);
modul de plată al primelor şi durata
plăţii primei;
principalele excluderi care determină
neplata daunei;
obligaţii la începutul contractului;

care va fi înmânat clienţilor înainte de

obligaţii în timpul contractului;

încheierea unei poliţe de asigurare

obligaţii în caz de daună;

non-life. Documentul prezintă, într-o

durata contractului, cu datele de
început şi încheiere;

formă standard, informaţiile cheie despre

www.primm.ro
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modalităţi de întrerupere a
contractului.
De asemenea, tot în cadrul IDD
este precizat faptul că acest document
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii în ceea ce priveşte forma şi
conţinutul:
să fie scurt şi de sine stătător;
să fie prezentat într-o formă uşor de
înţeles şi de citit, cu un font ale cărui
caractere sunt într-o dimensiune lizibilă;
să fie la fel de uşor de înţeles şi dacă
este tipărit în varianta alb-negru, deşi în
original era color;
să fie scris în limbile oficiale din
partea statului membru unde este oferit
produsul de asigurare pe care îl descrie
sau în altă limbă, dacă distribuitorul şi
clientul sunt de acord;
să fie precis şi să nu inducă în eroare;
să conţină titlul "Insurance Product
Information Document" la începutul
primei pagini;
să includă o declaraţie care atestă
că informaţia completă în ceea ce
priveşte condiţiile pre-contractuale
şi contractuale este oferită în alte
documente.
Cele două propuneri făcute de
EIOPA în ceea ce priveşte formatul
standard al IPID, asupra cărora sunt
invitaţi să facă comentarii toţi cei care
doresc să participe la consultarea
publică deschisă până pe 24 octombrie

a.c., se bazează pe două faze de testare
a consumatorilor, desfăşurate pe un
eşantion de peste 3.000 de respondenţi
din statele membre ale Uniunii Europene.

Insurance Europe
Pentru a sprijini eforturile
desfăşurate de EIOPA, dar şi de Comisia
Europeană în scopul de a obţine o formă
standardizată a IPID, Insurance Europe
- federaţia europeană a asigurătorilor
şi reasigurătorilor, a realizat propriile
propuneri privind formatul IPID,
urmărind să ofere o soluţie care este uşor
de înţeles de către consumatori, dar şi care
este compatibilă atât cu formatul digital,
cât şi cu cel tipărit.
În viziunea Insurance Europe, în
momentul realizării unui format eficient
şi accesibil consumatorilor al IPID, trebuie
să se ţină cont de mai multe aspecte
cheie:
Flexibilitate: în opinia Insurance
Europe, ar trebui să se permită un format
flexibil al IPID, în ceea ce priveşte
dimensiunile fiecărei secţiuni din
document (de exemplu, companiile să
nu fie obligate să se încadreze fix într-un
număr de caractere sau de pagini),
pentru ca acesta să poată fi adaptat
tipurilor de poliţe şi, în acelaşi timp, să
includă toate informaţiile necesare
specificate deja în IDD;
Posibilitatea de a face referinţe la
alte documente: pentru a evita
incertitudinile şi a permite
consumatorilor să afle mai multe detalii
despre diverse aspecte, în cazul în care
vor acest lucru, IPID ar trebui să includă
referinţe la alte documente şi la termenii
şi condiţiile aplicabile;
Prezentarea informaţiilor: Insurance
Europe consideră că informaţia din IPID
ar trebui să fie prezentată într-o
combinaţie de iconiţe/ elemente grafice
şi text, pentru a corespunde standardelor
stabilite de IDD;

Exemplu de model pentru IPID propus de
EIOPA
www.primm.ro

Document nepersonalizat: scopul
IPID este de a le oferi clienţilor
posibilitatea de a face comparaţii între

Exemplu de model pentru IPID propus de
Insurance Europe
diferite produse de asigurare înainte ca
aceştia să le achiziţioneze sau să încheie
vreun contract. Tocmai de aceea,
Insurance Europe subliniază că IPID
trebuie să fie un document
nepersonalizat, iar informaţia conţinută
de acesta nu trebuie să fie construită pe
baza datelor oferite de client şi nu
trebuie să se interpreteze că această
informaţie este în vreun fel personalizată;
Disclaimer: Insurance Europe
subliniază importanţa includerii unui
disclaimer clar în cadrul IPID, care să
scoată în evidenţă faptul că acest
document oferă doar un sumar al
principalelor riscuri acoperite şi excluderi
asociate cu produsul prezentat, şi că
documentul nu este personalizat în
niciun fel;
IPID pentru clienţi profesionali:
pentru clienţii profesionali care încheie
asigurări, un document pre-contractual
precum IPID nu ar avea foarte mult sens.
În acest caz, Insurance Europe propune
ca soluţie includerea informaţiilor din
IPID direct în cadrul documentaţiei
poliţelor.
Disclaimer: Exemplele şi informaţiile prezentate
în acest articol vizează o serie de propuneri ale
autorităţilor în ceea ce priveşte formatul IPID. În urma
consultărilor şi a evaluării tuturor propunerilor va fi
decisă o formă finală a acestui document, posibil
diferită faţă de cele prezentate aici.

Adina TUDOR
Alexandru CIUNCAN
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Industria de asigurări a înregistrat o creştere spectaculoasă în primul semestru din 2016,
mare parte a acesteia provenind din segmentul RCA, care a avut un avans de aproape
30%. Dacă facem un calcul matematic, piața ar putea ajunge până la sfârșitul anului la
circa 10 miliarde lei, nivel nemaiatins vreodată, însă evoluția va putea fi influențată şi de
schimbările care se aşteaptă în următoarea periodă, inclusiv stabilirea tarifelor de primă
maxime pentru polițele RCA.
Semestrul I 2016

Piața asigurărilor trece
pragul de 1 miliard euro
Piața asigurărilor din România a
înregistrat în prima jumătate a anului
2016 un total al primelor brute subscrise,
cumulat pentru societăți de asigurare
și sucursale europene active în baza
dreptului de liberă stabilire, de 5 miliarde
lei (circa 1,11 miliarde euro), în creștere
cu 11% comparativ cu aceeași perioadă
a anului precedent. Din total, subscrierile
celor 11 sucursale active pe piața
locală au însumat 333,1 milioane lei, iar
restul de circa 4,66 miliarde lei (+12%)
reprezintă subscrierile companiilor
locale, potrivit ASF.
Valoarea primelor brute subscrise
de către societățile de asigurări și de
sucursale, doar pe teritoriul României,
a fost de 4,92 miliarde lei, în creștere cu
13% comparativ cu prima jumătate a
anului precedent (4,34 miliarde lei).

ASIROM VIG rămâne
liderul pieței
Piața asigurătorilor din România
este caracterizată de un grad ridicat de
concentrare. În prima jumătate anului
2016, 88% din volumul total de prime
brute subscrise a fost realizat de 10
societăți de asigurare din cele 32 de
societăți care desfășurau la 30 iunie 2016
activitate de asigurare/reasigurare similar cu anii anteriori.
În ceea ce priveşte topul
societăților cu cele mai mari volume de
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prime brute subscrise în primul semestru,
ASIROM VIG deține prima poziție, cu
subscrieri de 660,88 milioane lei, urmată
de ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări – 594,73
milioane lei, OMNIASIG VIG – 455,49
milioane lei, CARPATICA Asig – 451,77
milioane lei și GROUPAMA Asigurări –
440,14 milioane lei.

Auto și property: 90% din
total PBS pe non-life
Volumul total al primelor brute
subscrise pentru asigurările generale,
în prima jumătate a anului 2016, a
fost de 3,88 miliarde lei, în creștere
față de perioada similară a anului
precedent cu 11%. Primele 10 societăți
de asigurare care au subscris prime
aferente asigurărilor generale au cumulat
o valoare de 3,7 miliarde lei, ceea ce
reprezintă 95% din totalul acestui
segment de activitate al asigurătorilor.
În prima jumătate a anului 2016,
ponderea a trei clase este de 89% din
totalul primelor brute subscrise de către
societățile de asigurare pentru activitatea
de asigurări generale: RCA+CMR (56%),
CASCO (21%), incendiu și calamități
naturale (12%).

Life: +9%
Primele brute subscrise de către
societățile de asigurări pentru activitatea
de asigurări de viață a înregistrat o
www.primm.ro

Asigurări

Indicatori asigurări S1 2016
mil. euro
Asigurări de viață
Prime brute subscrise
IBP (incl. maturități, răscumpărări)
Rezerve tehnice brute
Rezerve tehnice nete de reasigurare
Coeficient de lichiditate
Prime nete de reasigurare
IBP nete de reasigurare
PBS prin brokeri
Asigurări generale
Prime brute subscrise
Daune plătite
Rezerve tehnice brute
Rezerve tehnice nete de reasigurare
Coeficient de lichiditate
Prime nete de reasigurare
IBP nete de reasigurare
PBS prin brokeri
Sucursale europene
Total PBS
Asig. de viață
Asig. generale
Total daune
Asig. de viață
Asig. generale
Număr companii
Total societăți active
asigurări de viață
asigurări generale
companii compozite
Brokeri de asigurare
Sucurale europene - asigurători
Sucursale europene - brokeri

mil. lei

174.61
72.22
1,336.68
1,329.42
5.01
167.64
14.86
17.31

784.92
324.64
6,008.78
5,976.14

863.29
400.87
1,872.81
1,267.42
2.01
589.00
283.44
653.49

3,880.74
1,802.04
8,418.85
5,697.44
2,647.72
1,274.15
2,937.62

74.11
39.94
34.17
12.20
3.84
8.36

333.15
179.56
153.59
54.85
17.27
37.58

753.58
66.78
77.81

33
7
19
7
340
11
3

creștere cu 9% în prima jumătate a anului
2016 comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut, la 784,92 milioane lei.
De asemenea, s-a menținut și în
anul 2016 un grad mare de concentrare,
astfel că 10 societăți au deținut o
pondere de 93% din volumul total al
primelor subscrise pe acest segment, cu
subscrieri cumulate în valoare de 733,37
milioane lei. Două societăți (NN Asigurări
de Viață și BCR Asigurări de Viață VIG)
dețin împreună aproximativ 52% din
volumul total al primelor subscrise pe
acest segment.

aproape 2,1 miliarde lei. Se observă o
concentrare semnificativă către primii
asigurători din top, ajungându-se la
situația în care primele cinci companii să
cumuleze peste 80% din portofoliul de
RCA din România. Ulterior falimentului
ASTRA, s-a observat că redistribuirea
pieței s-a realizat între un grup restrâns de
societăți, respectiv ASIROM, CARPATICA,
EUROINS şi CITY, remarcându-se creșterea
fulminantă a ASIROM până la nivelul de
aproximativ 26% din piața RCA. ASIROM
şi-a dublat practic cota de piață în primele
6 luni ale anului 2016, se precizează în
raportul semestrial publicat de ASF.
Pe ansamblul întregii piețe,
prima medie RCA anualizată a crescut
cu circa 13,15%, în 2015, atingând un
maxim pentru ultimii 5 ani, atât în cazul
persoanelor fizice, cât şi al persoanelor
juridice: 793 lei. Pentru persoanele fizice,
prima medie era de 520 lei, în timp
ce persoanele juridice au plătit triplu,
respectiv 1.719 lei.
Despăgubirile brute plătite de
asigurători pe RCA au însumat 520,53
milioane lei. În același timp, dauna medie
a fost de 7.325 lei în cazul persoanelor
fizice şi de 8.828 lei la persoanele juridice.
Al doilea trimestru din anul 2016 a
consemnat un vârf istoric al daunei medii
plătite pentru persoane fizice. Această
creştere a fost determinată de majorarea
daunei medii pe dosarele de vătămări
corporale (...), explică ASF.
În cazul persoanelor juridice,
creşterea a fost determinată atât de
majorarea daunei medii pe segmentul

Asigurările facultative de locuințe
au revenit pe un trend ascendent,
înregistrând o creștere a primelor brute
subscrise de 5% comparativ cu aceeași
perioadă a anului precedent, până la
178,6 milioane lei. Iar despăgubirile
achitate s-au diminuat la 22,07 milioane
lei.
În ceea ce privește polițele PAD,
acestea au continuat să crească (+24%)
ajungând la 70,81 milioane lei.

Brokerii au subscris 83%
din totalul primelor RCA
La finalul lunii iunie 2016, primele
intermediate de brokerii de asigurare au
însumat 3 miliarde lei (creștere cu 20%
față de S1 2015), reprezentând 65% din
primele brute subscrise de asigurători
(vs. 59% în iunie 2015).
Poate cea mai interesantă
informație în ceea ce privește piața
de brokeraj în asigurări este dată de
valoarea primelor intermediate pe
societăți de asigurare. Astfel, potrivit
cifrelor publicate de ASF, 61% din totalul
primelor brute intermediate de brokeri
au fost realizate prin intermediul a
cinci companii de asigurare, respectiv:
CARPATICA, ASIROM, EUROINS, ALLIANZȚIRIAC și CITY Insurance.
Totodată, raportul dintre valoarea
primelor brute subscrise prin intermediul
brokerilor vs. total subscrieri s-a cifrat
la peste 90% în cazul a trei asigurători:
EUROINS – 97%, CARPATICA – 95%, CITY
Insurance – 90%.
Andreea RADU

dosarelor cu daune materiale (la 7.414

Vlad BOLDIJAR

lei, +18,2% față de T2 2015), cât și
de majorarea despăgubirilor pentru
vătămări corporale (la 66.091 lei).

Cum şi-au împărțit
asigurătorii piața RCA

Asigurările de locuințe,
avans de 10%

Primele brute subscrise pe piața
RCA au crescut cu 33,22% în primul
semestru din 2016 față de aceeaşi
perioadă din anul trecut, ajungând la

Pe ansamblul pieței asigurărilor
de locuințe (obligatorii și facultative), în
primul semestru din 2016, s-a consemnat
o creștere a primelor brute subscrise de

www.primm.ro

aproximativ 10% comparativ cu aceeași
perioadă a anului precedent, ajungând la
249,4 milioane lei.

Citiţi articolul integral pe
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Într-o piață în care discuțiile se poartă preponderent în legătură cu RCA, în care clienții
încă se orientează spre cel mai mic preț și în care comisioanele brokerilor au de suferit,
asigurările de nișă par a fi o soluție pe termen lung. Despre aceste aspecte și nu numai
ne-a vorbit Eduard SIMIONESCU, General Manager, GrECo JLT România

Sunt asigurările de nișă o soluție
pe termen lung?
PRIMM: Ce ne puteți spune despre
tendințele înregistrate în piața de
asigurări și, în acest context, despre
rezultatele obținute de GrECo în prima
parte a acestui an?
Eduard SIMIONESCU: Piața de brokeraj
crește an de an - ceea ce ne bucură,
pentru că arată că este nevoie de
serviciile brokerilor de asigurare și, mai
important, clienții înțeleg că au nevoie
de profesioniști alături de ei când aleg
o asigurare. GrECo JLT România a urmat
trendul pieței, înregistrând în prima
jumătate a anului o creștere de 15 – 20%
comparativ cu ianuarie – iunie 2015.
Sperăm că acesta să fie procentul de
creștere pe care să îl păstram și la final
de an.
PRIMM: Apreciind rezultatele obținute
în prima jumătate a acestui an, dorim
să aflăm care au fost principalele
segmente de asigurări care au adus
creșteri în perioada de referință?
E.S.: Avem în continuare un business
consistent pe partea de auto.
Înmatriculările de mașini noi au
înregistrat un trend pozitiv în ultimii ani,
finanțările prin leasing, credit, chiar și
plata cash, au înregistrat ușoare creșteri
și, implicit, asigurătorii au beneficiat de
aceste noi intrări în piață. Exceptând
CASCO și RCA, am înregistrat creșteri și
pe segmentele de garanții, CAR, polițe
CMR și diverse polițe speciale, pe care
le oferim în parteneriat cu asigurătorii
externi.
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PRIMM: Știm din discuțiile precedente
că aveți în dezvoltare și un produs
pentru aeronave de mici dimensiuni.
Cum se dezvoltă acest segment?
E.S.: S-a dezvoltat cu precădere în zona
de Vest și Nord-Vest, unde avem deja
mai mulți proprietari de mici avioane
cărora le-am oferit acest produs – care
include atât CASCO, cât și asigurare
de răspundere civilă –, plasat pe
piața internațională, la prețuri foarte
competitive. Pot spune așadar că avem
un portofoliu de astfel de clienți și recent
am câștigat și un client nou din zona
aeroporturilor, pentru care am făcut
o poliță specială de răspundere civilă
aeroportuară.
PRIMM: În ultima vreme vorbim
despre terorism destul de des. Ați
observat o creștere în cererea pentru
polițe care acoperă riscul de terorism?
E.S.: Din păcate creșterea este nulă,
neexistând un interes din partea
clienților noștri sau o cerere din partea
lor, motiv pentru care nu avem un istoric
în zona aceasta. Ce pot să vă spun este
că firmele internaționale, cu acționariat
străin, au astfel de acoperiri la nivel
de grup și cele mai multe au inclus și
subsidiarele din România în polițele
internaționale, care acoperă nu numai
riscurile de terorism, ci și riscurile de
proprietate, întreruperea afacerii, avarii
accidentale. În privința firmelor cu
acționariat autohton sau care dezvoltă
business în România, noi am menționat

clienților posibilitatea de asigurare a
riscului de terorism și sabotaj, asigurătorii
oferindu-le la pachet, numai că nu am
primit solicitări în acest sens.
PRIMM: Cum stau lucrurile pe
segmentul asigurărilor care includ
riscurile cibernetice?
E.S.: Este un segment de nișă, unde am
avut câteva cereri. Pe polițele obișnuite
de proprietate acest risc a fost exclus de
ani de zile, după atentatele din America.
Se tratează separat, ceea ce înseamnă că
trebuie să îl negociezi cu societățile de
asigurări și să îl asiguri. Multe companii
românești din zona de consultanță IT,
proiecte IT, au contracte cu societăți din
afara României, și li se solicită să aibă
încheiate astfel de polițe.

GrECo JLT România a
urmat trendul pieței,
înregistrând în prima
jumătate a anului o
creștere de 15 – 20%,
comparativ cu
ianuarie – iunie 2015.

Pentru următorii 20 de ani, când
tehnologia va prevala și va fi dominantă
pentru multe modele de business,
polițele care includ riscuri cibernetice vor
deveni ca un „RCA pentru companii”.
www.primm.ro
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PRIMM: Vorbind despre asigurările
agricole, unde GrECo este un jucător
activ pe piața din România, cum
apreciați, până acum și din această
perspectivă, anul agricol? Ați
înregistrat multe daune și care par a fi
principalele probleme în acest sector?
E.S.: Noi vizăm în special zona clienților
care dețin suprafețe mari, care dispun
de dotarea aferentă, și avem câteva
experiențe în domeniu. Daune
însemnate nu am avut, însă știm că riscul
de secetă este unul important, care se
manifestă des în România, și care nu este
acoperit în mod uzual. Pentru anumite
cazuri, am reușit să oferim acoperire
și pentru acest risc. Vorbim despre
suprafețe asigurate foarte mari, deținute
de regulă de companii mari, și despre
câteva condiții clare – se stabilește o dată
clară până la care se poate manifesta
acest risc, ulterior căreia acoperirea nu
mai este valabilă. Rămâne întrebarea: ce
se întâmplă cu agricultorii cu suprafețe
mult mai mici? În acest sens, au fost
vehiculate mai multe soluții, precum
crearea unor fonduri mutuale, proiect

Eduard SIMIONESCU
General Manager, GrECo JLT România

suspendat în acest moment.
PRIMM: Revenind și la unul dintre
segmentele de mare interes
pentru piață – RCA-ul –, cum vedeți
dezvoltarea pe această linie?
E.S.: Suntem o piață preponderent auto,
care manifestă în continuare creșteri
în această zonă. Piața a crescut prin
majorarea tarifelor RCA, corelată cu
ieftinirea pe alte zone, a asigurărilor de
proprietate spre exemplu, unde, în lipsa
producerii unor dezastre semnificative,
tarifele sunt mai jos față de cele
practicate acum zece ani.
În ceea ce privește piața RCA, este
o realitate că rata daunei combinată nu
este ceea ce se dorește. Din acest punct
de vedere, asigurătorii au dreptate: nu
poți să continui să finanțezi an de an o
linie de asigurare neprofitabilă. Rolul
unei societăți comerciale este să facă
profit – unul decent, dar un profit. De
asemenea, clienții cu un istoric bun,
www.primm.ro

cărora li s-a majorat prima RCA, deși
nu aveau accidente înregistrate, au și
ei dreptate. Trebuie ajuns la un punct
comun.
Cred că ar trebui lucrat mult pe
partea de campanii de informare și
educare. Împreună cu Poliția Română să
se organizeze campanii agresive menite
să reducă rata accidentelor; an de an, se
înregistrează mai multe accidente, care
generează mai multe decese, mai multe
victime, mai multe daune materiale.
Cu toții ne gândim cum să facem să
adaptăm tariful la realitatea curentă, iar
aceasta ne arată că daunele cresc. Nu se
mai poate scădea comisionul brokerilor,
nu se mai pot face artificii într-o realitate
care nu se schimbă.
Aș mai vrea să subliniez, de
asemenea, că ar trebui soluționat
aspectul despăgubirilor morale. Trebuie
dezvoltat ceva similar, cum există de
zeci de ani în alte țări civilizate: o grilă cu

modele de accidente, tipuri de vătămare
corporală, pentru a putea fi determinată
valoarea despăgubirii care se achită
victimei sau familiei acesteia.
Noi avem un sistem de drept bazat
pe culpă, pe dezdăunarea integrală a
păgubitului ș.a.m.d., dar dacă s-ar face
acest lucru, s-ar putea calcula mult mai
corect tarifele pe partea de vătămări
corporale, iar pe partea de daune
materiale, transparența în tot procesul –
controlarea costurilor ascunse, inclusiv
comisioanele, ar fi o soluție.
Dacă ai o primă netă, ai costuri
de distribuție, costuri de administrare,
daune, reasigurare. Pentru a avea o
activitate profitabilă, sau cel puțin care să
nu genereze pierderi, asigurătorii trebuie
să țină foarte bine, sub control, aspectul
costurilor.
Interviu realizat de Oana RADU
10/2016
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Ponderea pensiilor private – obligatorii şi facultative – în economia României este în
continuă creştere, ajungând în prima jumătate din acest an la aproape 4% din PIB.
Astfel, administratorii acestor fonduri continuă să investească majoritatea banilor în
instrumente financiare românești, cei mai mulţi în titluri de stat, acţiuni şi depozite.

Pensiile private: Unde sunt
investiți banii românilor?
Valoarea activelor totale aflate în
administrare la nivelul întregului sistem
de pensii private a crescut pe parcursul
primului semestru din anul 2016,
menținând trendul pozitiv înregistrat
în ultimii ani. Astfel, la 30 iunie 2016,
sistemul a atins 28,95 miliarde lei (6,40
miliarde euro), reprezentând 3,85% din
PIB, comparativ cu 3,20% în iunie 2015 și
3,64% în decembrie 2015.
Ritmul anual de creștere înregistrat
de activele totale a fost de 26,81%.
Comparativ cu decembrie 2015,
creșterea a fost de 11,59%. Față de luna
precedentă, activele totale au crescut cu
2,51%.
La nivelul fondurilor de pensii
administrate privat (Pilonul II), s-a
menținut un ritm anual de creștere
superior celor facultative, caracteristic
celor opt ani de funcționare: 27,22%,
comparativ cu 18,98% în Pilonul III.
Și comparativ cu decembrie 2015 au
fost diferențe, astfel că în Pilonul II s-a
înregistrat o creștere de 11,77%, iar în
Pilonul III 8,09%.
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Structura investițiilor
La 30 iunie 2016, ponderea cea mai
mare în structura portofoliilor fondurilor
de pensii private era deținută de titlurile
de stat cu 65,40%. Celelalte instrumente
au înregistrat următoarele ponderi:
acțiuni 17,40%, depozite bancare 7,51%,
obligațiuni corporative 3,95%, titluri
de participare 3,67% și obligațiunile
municipale 1,40%.
Administratorii fondurilor de pensii
private au investit 93,68% din active în
instrumente financiare românești, de
natura titlurilor de stat, a depozitelor,
obligațiunilor, acțiunilor și organismelor
de plasament colectiv. 6,32% din activele
fondurilor de pensii private au fost
investite în active străine, majoritatea
acestor instrumente financiare fiind
emise în Germania, Franța, Irlanda,
Austria și Marea Britanie.
87,94% din activele fondurilor
de pensii private erau la 30 iunie 2016
denominate în moneda națională, iar
din plasamentele în monede străine
(12,06%), ponderea cea mai mare au

avut-o plasamentele în euro (10,75%),
dolar american (0,60%), lira turcească
(0,38%) și zlot polonez (0,17%).
La 30 iunie 2016, investițiile
fondurilor de pensii private în titluri
de stat înregistrau 18,93 miliarde lei,
reprezentând 65,40% din total active. Din
punct de vedere al valutelor în care sunt
denominate titlurile de stat în care au
investit fondurile de pensii private, cele
mai mari valori s-au înregistrat în cazul
emisiunilor în lei, cu maturități de 3 ani,
5 ani și 10 ani, urmate de cele în euro, cu
maturități de 5 ani, 7 ani și 10 ani.
La 30 iunie 2016, fondurile de
pensii private dețineau investiții în
obligațiuni corporative însumând 1,14
miliarde lei, 64,62% din total obligațiuni.
Se observă preferința fondurilor de pensii
private pentru investițiile în obligațiuni
corporative. Investițiile în celelalte tipuri
de obligațiuni înregistrau un procent
mult mai mic (obligațiuni municipale,
0,41 miliarde lei, cu o pondere de
22,88%, și obligațiuni supranaționale,
BERD și BEI, 0,212 miliarde lei, cu o
www.primm.ro

Pensii
pondere de 12,50%). Investițiile au fost,
în principal, în obligațiuni corporative
ale unor emitenți străini (59,27%), cum
ar fi, de exemplu: Marea Britanie 14,43%,
Turcia 7,38%, Italia 7,23%, Austria 6,81%
și Germania 6,39%.
De asemenea, fondurile de pensii
private au investit și în obligațiuni
corporative din România, acestea
reprezentând 40,73% din totalul
investițiilor în obligațiuni corporative,
din care pe primele locuri se situau
UNICREDIT Bank SA, cu 23,81% din
total obligațiuni corporative RO, Engie
România SA, cu 20,91%, și Banca
Comercială Română SA, cu 16,86%.

Pilonul II
Valoarea totală a activelor nete
înregistrată la 30 iunie 2016 de fondurile
de pensii administrate privat a fost de
27,58 miliarde lei (6,10 miliarde euro).
Ritmul anual de creștere înregistrat a fost
de 27,22%.

La nivel de sistem, contribuția
medie a participanților cu contribuții în
iunie 2016 a fost de 124,09 lei (16,53%
creștere anuală). Iar valoarea medie a
unui cont era de 4.228 lei (935 euro), în
creștere cu 21,70%.

La 30 iunie 2016, 91,28% din totalul
plasamentelor în acțiuni ale fondurilor de
pensii private au fost efectuate în acțiuni
românești, însumând 4,56 miliarde lei,
în timp ce 8,72% (0,44 miliarde lei) au
fost plasamente în acțiuni emise de
Germania, Franța, Austria, Polonia, R.
Cehă și alte state. În cazul acțiunilor din
România, pe primele locuri s-au situat
Banca Transilvania SA cu 17,89%, Fondul
Proprietatea SA cu 15,29%, ROMGAZ cu
13,77%, în timp ce deținerile de acțiuni
emise de către SIF-uri reprezentau 7,86%
din total. Dintre emitenții străini, se
remarcă ERSTE Group Bank AG, cu 8,52%,
OMV, cu 4,67%, și BNP Paribas, cu 4,21%.

Valoarea medie a unui cont
pentru cei 6,53 milioane de participanți
cu conturi active în Pilonul II era la 30
iunie 2016 de 4.228 lei (935 euro). 4,83
milioane de participanți înregistrau sume
în cont de până la 5.000 lei. Valoarea
contului pentru 1,03 milioane persoane
era cuprinsă între 5.000 și 10.000 lei, iar
pentru 0,68 milioane persoane de peste

Trebuie menționat și faptul că la 30
iunie 2016 două fonduri de pensii private
(FPAP BCR și FPAP VITAL) dețineau
fonduri de mărfuri și metale prețioase
(ETF-uri), respectiv dețineri indirecte în
aur, reprezentând 0,10% din total active,
însumând 0,03 miliarde lei (DB Physical
Gold ETC EUR și ETFS Metal Securit ETFS
Phys Gold).
www.primm.ro

Pilonul III
Activele nete ale fondurilor de
pensii facultative au atins, în iunie
2016, 1,35 miliarde lei (0,30 miliarde
euro), înregistrând un avans de 18,98%
comparativ cu iunie 2015.

6,68 milioane de participanți
erau înregistrați în sistemul pensiilor
administrate privat la sfârșitul lunii iunie
2016, un avans anual de 4,21%. FPAP NN,
FPAP AZT Viitorul Tău și FPAP ALICO s-au
menținut pe primele poziții, însumând
la 30 iunie 2016 aproximativ 73% din
activele nete și 64% din participanți.

Expunerea pe depozite bancare
a fondurilor de pensii private a crescut
comparativ cu anul 2015, de la 4,45%
(1,02 miliarde lei) în iunie 2015 și 4,70%
(1,22 miliarde lei) în decembrie 2015, la
7,51% (2,17 miliarde lei) în iunie 2016.

Deținerile fondurilor de pensii
în organisme de plasament colectiv OPCVM-uri reprezentau la 30 iunie 2016
3,67% din total active (1,06 miliarde lei).

10.000 lei. În cazul celor 3,19 de milioane
participanți care au început să contribuie
încă de la debutul Pilonului II – mai 2008,
valoarea medie a contului era 6.225 lei
(1.377 euro).

399.276 de participanți erau
înregistrați în sistemul pensiilor
facultative, reprezentând un avans anual
de 9,26%. Primele trei fonduri de pensii
dețineau, în iunie, 69,03% din activele
nete și 72,44% din participanți.
Valoarea medie a unui cont în
Pilonul III pentru cei 399.276 participanți
a fost de 3.390 lei (750 de euro), un avans
anual de 8,90%.
62,05% din contribuțiile la
fondurile facultative au fost plătite de
către angajatori (50,79%) sau de către
participanți împreună cu angajatorii
lor (11,26%), în timp ce 37,95% din
participanți au plătit singuri contribuțiile
în iunie 2016.
Andreea RADU

Fonduri de pensii private –
Alocare pe instrumente financiare - iunie 2016

iunie
2016

Titlurile de stat

65.40 %

Acțiuni

17.40 %

Depozite bancare

7.51 %

Obligațiuni corporative

3.95 %

Titluri de participare

3.67 %

Obligațiunile municipale

1.40 %

Alte plasamente

0.67 %

Citiţi articolul integral pe
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Piaţa de Capital

Sabin VÂNĂ
Editor

Cele mai des întâlnite modalităţi de păstrare a economiilor sunt
depozitele bancare, având avantajul de a fi garantate de stat. Ele însă au
și dezavantaje, printre care cel mai important este dobânda foarte mică
pe care o oferă. Una dintre soluțiile la această problemă sunt fondurile de
investiții cu risc mic.

Investițiile cu risc mic: mai
profitabile decât depozitele bancare
Randamentul mult mai mare este
principalul avantaj pe care îl au fondurile
de investitii cu risc mic faţă de depozitele
bancare. Pe lângă acesta, fondurile de
investiții cu risc mic oferă şi o flexibilitate
mai mare.
La depozitele bancare, toţi banii
sunt blocaţi pe o anumită perioadă şi,
dacă este nevoie de ei mai devreme, se
pierde toată dobânda acumulată. În
schimb, la retragerea banilor dintr-un
fond de investitii cu risc mic, se obţine
randamentul fondului până în ziua
respectivă.

Ce profit poate fi obţinut
printr-un fond de
investiții cu risc mic?
Fondurile de investiții cu risc mic
reprezintă o alternativă la depozitele

Randamentele oferite de fondurile
de investiții cu risc mic sunt foarte
diferite, în funcţie de moneda în care
sunt exprimate şi tipul de instrumente în
care investesc.

Rata dobânzii: Rata medie a
dobânzii la depozite

bancare. Ele nu sunt garantate în mod
direct de către stat, deci pot din punct de

DOBÂNZI ÎN LEI

vedere teoretic să înregistreze şi scăderi.
Însă ele investesc numai în
instrumente cu risc mic, cum sunt
titlurile de stat, depozitele bancare sau
obligaţiunile, şi niciodată în instrumente

Iul. 2016

în aceste instrumente cu risc mic pot
avea unele fluctuaţii, pe termen mediu şi
lung ele vor avea valoare stabilă şi oferă

1 lună

0.90 %

0.80 %

0.82 %

1.10 %

1.10 %

1.05 %

6 luni

1.30 %

1.30 %

1.30 %

12 luni

1.60 %

1.60 %

1.53 %

DOBÂNZI ÎN EURO
Iul. 2016

Sep. 2016

0.30 %

0.30 %

0.29 %

3 luni

0.40 %

0.40 %

0.39 %

6 luni

0.60 %

0.60 %

0.60 %

12 luni

0.70 %

0.70 %

0.69 %

Sursa: www.conso.ro
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Aug. 2016

1 lună

investitorilor câştiguri regulate.
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Sep. 2016

3 luni

cu risc mai mare, cum sunt acţiunile.
Deşi pe termen scurt investițiile

Aug. 2016

Fondurile de investiții în lei
sunt cele mai uzuale. Ele sunt oferite
de numeroase bănci din România şi
performanţele lor merită comparate cu
dobânda pentru depozitele bancare în
lei.
Cu toate că evoluţia din trecut
nu reprezintă o garanţie asupra
performanţei ce se va obţine în viitor,
există fonduri ce au avut de-a lungul
timpului în mod constant rezultate foarte
bune. Cele mai reprezentative exemple

www.primm.ro
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Fond
BRD Simfonia
BRD Euro Fond
BRD USD Fond
BRD Obligațiuni
BRD Diverso
BRD Acțiuni
BRD Index

1L
+0.09
+0.49
+0.34
-0.10
+0.59
+1.17
+0.61

3L
+1.20
+2.14
+2.61
+2.15
+3.65
+4.89
+3.78

6L
+1.40
+2.40
+3.16
+1.74
+2.16
+3.50
+2.19

1A
+2.65
+4.24
+5.42
+3.83
+0.71
+0.18
-3.56

2A
+9.19
+11.87
+10.14
+2.01
+0.98
-1.77

3A
+13.49
+15.29
+13.95
+9.87
+12.00
+10.73

5A
+26.24
+25.30
+26.29
+33.66
+39.22
+39.69

10A
+90.93
+64.46
-

YTD
+2.26
+3.31
+5.39
+3.06
+1.15
+1.40
-1.43

Înființare
+297.90
+36.02
+5.12
+66.21
+54.05
+45.89
+24.20

Sursa: www.brdam.ro

sunt fondul BRD Obligatiuni care a adus
în ultimul an un profit de 4% și fondul
Certinvest Leader, acesta din urmă având
în ultimul an o creştere de aproape 5%.
Pentru investitorii care preferă să-şi
păstreze economiile şi să investească
în euro sau în dolari trebuie să ia în
considerare dobânzile depozitelor
bancare respective, care sunt acum cu
mult mai mici de 1% pe an. Şi în acest
caz, fondurile de investitii cu risc mic
realizate în euro sau în dolari au obţinut
profituri mult mai mari, diferenţele fiind
chiar peste cele în lei.

La euro, o performanţă foarte bună
a avut fondul BRD Euro Fond, care a adus
în ultimul an un profit de aproape 4,5%.

în considerare pentru obţinerea unor
randamente mai mari, pe termen mediu,
în condiţii de flexibilitate crescută.

La dolari, rezultatele au fost și mai
bune, fondul BRD USD Fond a reuşit să
obţină un profit de peste 5% în ultimul
an, cu mult mai mare decât dobânda
depozitelor bancare respective. Dacă
este luată în calcul şi aprecierea din
ultima vreme a dolarului faţă de euro,
rezultatul este și mai bun.

Disclaimer: Acest articol este strict cu caracter
informativ și nu reprezintă o recomandare sau sfat
de tranzacționare pentru nici un instrument. Nu
există și nu este oferită nici o garanție că informațiile
prezentate sunt complete sau exacte.

Surse: www.brdam.ro
www.conso.ro

În concluzie, fondurile de investiții
cu risc mic reprezintă o alternativă la
depozitele bancare, care poate fi luată

Noutăţi de la Agra Asigurări pe piaţa
asigurărilor agricole
Piaţa de asigurări agricole din România are un nou
jucător - Agra Asigurări - sucursala companiei
austriece
„Österreichische
Hagelversicherung“,
prezentă pe piaţa asigurărilor de profil din
România din 2015.
Compania se numară printre cei mai mari asiguratori
specializaţi în sectorul agricol din Europa şi este
una dintre puţinele companii de asigurări care
au în portofoliu şi o asigurare pentru secetă înca
din anul 2000.

”Prin serviciile şi produsele pe care le oferim am obţinut,
după doar un an de activitate, o cotă de piaţa de peste
10%. În acest moment suntem în proces de extindere
a reţelei noastre de parteneri din piaţa de brokeraj în
asigurări, astfel încât să ajungem la un număr cât mai
mare de fermieri care au nevoie de serviciile noastre” –
reprezentanţii Agra Asigurări.
Anul 2015 a fost unul dificil în agricultură, iar conform
raportului de activitate al societăţii, peste 50% dintre
clienţii asiguraţi au avizat daune. Toate au fost evaluate
şi soluţionate în cel mai scurt timp, acesta fiind de altfel
promisiunea pe care Agra Asigurări o face clienţilor din
România – servicii şi produse de cea mai bună calitate.

Odată cu deschiderea sucursalei din România, asigurarea
riscului de secetă este disponibil în portofoliul de produse
Agra Asigurări, alături de cele standard: grindină,
incendiu, furtună, ploaie torenţială şi îngheţ.

Soluţionarea rapidă a daunelor şi
parteneriatele cu brokerii - priorităţile
Agra Asigurări
VEST: Adrian Horia LUPU

EST: Andrei TROFIN

CENTRU: Silviu STEGARIU

Mobil: 0736 140 125

Mobil: 0730 093 357

Mobil: 0736 140 105

E-Mail: lupu@agraasigurari.ro

E-Mail: trofin@agraasigurari.ro

E-Mail: stegariu@agraasigurari.ro
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Modul în care companiile răsplătesc agenții
de vânzări, atunci când fluxul de numerar
nu este încă într-o formă stabilă, a devenit o
provocare. „Regula” este de a oferi un salariu
mic, sporit de comisioane. Pe de-o parte,
un sistem bazat pe comision încurajează
performanța. Dar, pe de altă parte, este posibil
ca oamenii de vânzări să nu fie motivați
îndeajuns de această abordare.
Așadar, cum poate o companie să ofere cel
mai bun plan de salarizare și de compensare
pentru a îmbunătăți performanța vânzărilor?

Job Hunt: venit fix sau comision?
Atunci când vine vorba de lumea
asigurărilor, și cu atât mai mult despre
de segmentul dedicat vânzărilor,
întreaga activitate este reprezentată,
la nivel de remunerație, de comision.
Cu alte cuvinte, angajatorii aleg să
răsplătească performanța angajaților
lor, neoferindu-le totuși o siguranță
financiară de la o lună la altă. De cealaltă
parte a baricadei, angajații se simt de
cele mai multe ori motivați de existența

și de domeniul în care activează, explică
Judith KIS, Director Resurse Umane,
GROUPAMA Asigurări.
Pentru orice industrie, nu doar
pentru cea a asigurărilor, e greu de emis
un „postulat” privitor la „fix sau variabil”.
Cel mai important este că indiferent de

În linii mari, profesioniștii din
vânzări sunt obișnuiți cu pachete care
conțin ambele forme de remuneraţie –
salariu fix și bonusuri condiționate de
vânzări –, subliniază Pia SIMIONESCU.

modul de salarizare, acesta să fie unul
motivant, care să asigure o recompensare
transparentă și corectă a performanței, a
spus Pia SIMIONESCU, Director Resurse
Umane, Gothaer Asigurări Reasigurări.
În ceea ce priveşte sistemul efectiv
de remuneraţie, specialiştii HR din
industria de asigurări spun că acesta

Judith KIS
Director Resurse
Umane
GROUPAMA Asigurări

Și, și...

Pia SIMIONESCU
Director Resurse
Umane, Gothaer
Asigurări Reasigurări

trebuie să fie variabil, bazat pe bonusuri,
comisioane, simplu, ușor de înțeles, ușor
de calculat și care să recompenseze
acei indicatori care reflectă cel mai bine

Aceeaşi părere este împărtăşită şi de

strategia și prioritățile angajatorului.

Adriana ROŞ, Senior HR Specialist,

Un sistem de salarizare care reușește să

SIGNAL IDUNA, aceasta explicând că,

unui venit fix îmbinat cu comisioane
și, de ce nu, cu beneficii extra salariale.
Totuși, care este realitatea? Vorbim
despre o valoare salarială fixă sau despre
un venit bazat pe realizările lunare?

înglobeze toate aceste calități este cu

pentru angajații din vânzări, politica

siguranță unul „win-win” atât pentru

de remunerație trebuie să conțină atât

angajați, cât și pentru angajator, dar, cel

partea fixă, cât și comision din realizări,

mai important, va fi resimțit de clienți,

pentru a fi într-adevăr una motivantă.

Ambele pot fi de interes, însă
variază în funcție de profilul angajatului

serviciilor oferite acestora, a completat Pia

că, dacă ar avea de ales, un angajat ar

SIMIONESCU.

prefera un salariu fix, din perspectiva
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pentru că se va reflecta în calitatea

Totuşi, trebuie să recunoaștem
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HR
stabilităţii şi siguranţei financiare pe care
acesta îl aduce cu sine. Nu există niciun
dubiu că salariul fix este preferat față de
comisionul din realizări. Toată lumea își
dorește un venit sigur lunar pe care se
poate baza și care să constituie garanția
achitării datoriilor lunare, afirmă Traian
IONEL, HR Manager, GARANTA Asigurări.

scăzut de motivare. Astfel, motivarea
angajaților este una dintre prioritățile
de top, pe care se concentrează cel
mai mult departamentele de HR, în
prezent. Nu mai sunt suficiente pachetele
salariale personalizate pentru a menține
un profesionist dedicat activității sale.
Factorul cu adevărat motivant este,
în prezent, integrarea și conectarea
angajatului cu management-ul și echipa,
a afirmat Cătălina MUŞAT, HR Manager,
METROPOLITAN Life.

Cătălina MUȘAT
HR Manager
METROPOLITAN Life

Angajații din vânzări sunt motivați
de bonusuri sau partea variabilă bazată

Un alt deziderat apropiat este
posibilitatea de dezvoltare profesională:
training-uri permanente, posibilitatea
schimbului de experiență, accesul la
resurse internaționale, acestea sunt
printre nevoile de actualitate ale
angajaților.

pe realizări, oferită extra salariului fix, a

În timp, salariații realizează că
comisionul din vânzări depinde de
multe variabile, cum ar fi cunoștințele și
abilitățile pe care trebuie să le posede
un bun vânzător, competitivitatea
produselor în raport cu cele ale
concurenței, puterea de cumpărare a
potențialilor clienți, interesul acestora
față de produsele de asigurări etc.,
variabile care influențează nivelul final
al câștigului format din comisioane
de vânzări, nivel care uneori poate fi
nemulțumitor și care nu reprezintă
garanția asigurării unui trai decent.
În acest context, este normal ca
angajatorul să-şi dorească să plătească
numai comisionul, a completat Traian
IONEL. De aceea, a continuat acesta,
pentru ca ambele părți să fie mulțumite,
formula de salarizare practicată de către
majoritatea angajatorilor este formată din
salariu fix, la care se adaugă comisionul
din realizări, situație în care angajatul și
angajatorul își vor „disputa” ponderea
celor două componente în această
formulă de salarizare.

Tipul remunerației variază în
funcție de departament și de poziție,
însă angajaţii apreciază cel mai mult
beneficiile care sunt oferite dincolo
de salariu, au explicat reprezentanţii
NN Asigurări de Viaţă. În ansamblu,
NN Asigurări de Viață oferă un pachet
competitiv de beneficii care cuprinde,
alături de pachetul salarial situat la un
nivel comparabil cu media din piață,
oportunități permanente de dezvoltare
profesională și susținerea financiară a
companiei pentru urmarea de cursuri de
specialitate și continuarea studiilor, au

social. Nevoile se schimbă de la o generație

Beneficii extra salariale

Adriana ROŞ, Senior HR Specialist,
SIGNAL IDUNA, punctează aceeași idee:
Politica de remunerație include pe lângă
partea salarială și un pachet de beneficii
extra-salariale, dintre care cea mai
importantă este asigurarea de sănătate.

Traian IONEL
HR Manager
GARANTA Asigurări

Studiul realizat recent de Gallup
arată că doar 13% dintre angajați sunt
dedicați locului de muncă, la nivel
mondial, și asta datorită gradului
www.primm.ro

adăugat aceştia.

afirmat Cătălina MUȘAT. Desigur, fără
doar şi poate, pachetul salarial depinde
atât de poziţia ocupată, cât şi de
profilul angajatului. Vârsta angajatului
este importantă atunci când dezbatem
această problemă, precum și statutul
la alta sau, mai bine zis, de la un an la
altul, însă un lucru pe care l-am observat
crescând în ultimii ani este nevoia de
beneficii extra salariale, a subliniat
aceasta. De la pachetele sportive sau
wellness, la asigurări de viață, asigurări
de sănătate sau mașină de serviciu,
până la cele mai noi training-uri pentru
dezvoltarea personală și profesională,
toate acestea se află pe lista de beneficii
extra salariale pe care angajatorii din
industria de asigurări sunt dispuşi să le
ofere angajaţilor.

Cantitate sau calitate?
Se vorbește mult despre
viitorul pieței muncii, iar unul dintre
scenariile credibile este că cei mai buni
profesioniști din varii domenii vor dori
Adriana ROŞ
Senior HR Specialist
SIGNAL IDUNA

să lucreze mai puțin, să lucreze pe
proiecte variate și să fie plătiți pentru
performanța lor și nu pentru timpul
petrecut într-o anumită activitate.
Asta va fi o provocare majoră pentru
organizații care vor trebui să găsească
cele mai elocvente și inspirate modalități
de a măsura și plăti performanța și nu
timpul angajaților sau al consultanților și
prestatorilor de servicii, a concluzionat Pia
SIMIONESCU.
Sabrina CANEA
10/2016
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Cariere
Nicolae AVRAM
Director de Vânzări și
Distribuție
ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări

Liliana ȘTEFENEL lucrează în domeniul asigurărilor
din anul 1998, exclusiv în cadrul ALLIANZ-ȚIRIAC, în aria
financiar-contabilitate. După 5 ani petrecuți în sucursala
Sibiu, Liliana ȘTEFENEL a fost promovată, mai întâi, în
funcția de Director Economic Regional (regiunea Vest),
pentru ca, în perioada 2006 - 2013, să coordoneze
activitățile contabile consolidate ale ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări, din poziția de Director al Diviziei Contabilitate.
Începând cu anul 2013, Liliana ȘTEFENEL
coordonează Direcția Financiar Contabilitate ALLIANZȚIRIAC Asigurări.

Cariere

În cadrul ședinței din data de 21 septembrie 2016,
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)
a aprobat, odată cu numirea lui Virgil ȘONCUTEAN în
functia de Director General, și numirea Lilianei Mirela
ȘTEFENEL în funcția de Director General Adjunct la
societatea ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.

Rubrică realizată în parteneriat cu

Liliana ȘTEFENEL
Director General
Adjunct
ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări

Nicolae AVRAM preia funcția de Director al
Direcției Vânzări și Distribuție ALLIANZ-ȚIRIAC, începând
cu data de 1 octombrie a.c., funcție ocupată anterior de
Virgil ȘONCUTEAN.
Nicolae AVRAM s-a format profesional în
cadrul ALLIANZ-ȚIRIAC, de-a lungul celor 20 ani de
activitate în interiorul companiei. Acesta deține o vastă
experiență în domeniul managementului de vânzări
în asigurări, acumulată în perioada 1996 - 2016, când a
ocupat, succesiv, funcția de Director Sucursală, Director
Regional Vânzări, Director Național Vânzări și Director al
Diviziei Brokeri și Parteneriate.
Ca pregătire profesională, acesta a absolvit
Universitatea Politehnică din București, specializânduse în domeniul asigurărilor prin mai multe cursuri, în
cadrul ALLIANZ Management Institute și Accor Group
Academy.

Stavros KONSTANTAS
Membru și Președinte al Consiliului de Administrație
GARANTA Asigurări
Stavros KONSTANTAS a fost avizat de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)
pentru un nou mandat în calitate de Membru și Președinte al Consiliului de Administrație la societatea
GARANTA Asigurări.
Stavros KONSTANTAS s-a născut la Atena în 1966 și a absolvit Universitatea din Atena, Facultatea
de Matematică (1988). Ulterior, a absolvit și studiile masterale în cadrul aceleiași facultăți, iar în 1994 a
absolvit și studiile actuariale, devenind actuar autorizat.
Începând din anul 1991 a activat în cadrul ING Life Grecia în funcții de management, printre care
Operations Manager Underwriting and Modifications, ulterior Deputy Managing Director pentru ING Life
& Non-Life, Chief Financial Officer în cadrul ING Grecia.
În prezent, KONSTANTAS ocupă poziția de Deputy CEO și Interim CEO la compania de asigurări
ETHNIKI Insurance, Grecia.
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Cariere
Ales TAUSCHE
Membru al
Directoratului
GENERALI România
Asigurare Reasigurare

Harald STEIRER, născut în anul 1961,
lucrează în grupul GENERALI din anul 2004. În
perioada 2004 - 2007, el a deținut funcția de
CEO al GENERALI Osiguranje, Croația. În 2008
a fost numit ca Membru în bordul GENERALI
Holding Vienna, iar de la 1 mai 2015 a fost
Chief Insurance Officer, în cadrul GENERALI
CEE Holding.

Cariere

Consiliul Autorității de Supraveghere
Financiară (ASF) a aprobat numirea lui Harald
STEIRER în calitatea de Membru și Președinte
al Consiliului de Supraveghere la societatea
GENERALI România Asigurare Reasigurare.

Rubrică realizată în parteneriat cu

Harald STEIRER
Membru și Președinte
al Consiliului de
Supraveghere
GENERALI România
Asigurare Reasigurare

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară
(ASF) a aprobat numirea lui Ales TAUSCHE în funcția
de Membru în Directoratul GENERALI România,
ocupând și poziția de Chief Insurance Officer și având
în responsabilitate Divizia Daune și Suport, cât și Divizia
Produse.
Născut în 1977, în Republica Cehă, Ales TAUSCHE
are o experiență de 10 ani în asigurări, din care 8 în
cadrului grupului GENERALI.
În perioada 2008 - 2013, Ales TAUSCHE a mai
lucrat în România ca Director al Departamentelor
Resurse Umane și Juridic, iar din 2013 și până de curând
și-a desfășurat activitatea la GENERALI CEE Holding ca
Manager de Control și Coordonator Asigurări Tehnice.
Este absolvent al Facultății de Economie din
Praga și al unui MBA în Managementul Economiei și al
Afacerilor.

Adrian MARIN
Președinte
UNSAR
Adunarea Generală a UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare
din România a ales, pe 3 octombrie, noua echipă care va conduce asociația pentru următorii trei
ani. Astfel, membrii UNSAR l-au ales pe Adrian MARIN, Director General al GENERALI România, ca
Președinte al asociației.
În cei 20 de ani petrecuți în cadrul grupului GENERALI, Adrian MARIN a deținut multiple
poziții manageriale: Director Asigurări Generale (2007- 2008), Director Executiv – Membru în
Directorat (2008-2011), Preşedinte al Directoratului (începând cu 2011), Preşedinte al Consiliului de
Administraţie al GENERALI Pensii (începând cu 2016).
Adrian MARIN a urmat numeroase cursuri de specializare în asigurări şi leadership, în toată țara
și în străinătate şi a fost Membru în Comitetul Strategic al Insurance Europe în periada 2013 - 2014.
www.primm.ro
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Cariere
Ivan SRAMKO
Membru al Consiliului
de Supraveghere
ASIROM Vienna
Insurance Group

Din 2002 și până în 2004 a deținut funcția de
Viceguvernator al Băncii Naționale a Slovaciei (BNS) și
a fost numit Guvernator BNS începând cu 1 ianuarie
2005. Cinci ani mai târziu, la expirarea mandatului său
la Banca Națională, SRAMKO a fost numit Ambasador
al Slovaciei la OECD (Organizația pentru Cooperare
Economică și Dezvoltare), iar în 2012 a devenit
Președinte al Consiliului pentru Responsabilitate
Bugetară.

Rubrică realizată în parteneriat cu

Născut în 1957, Ivan SRAMKO a absolvit în cadrul
Universității de Economie din Bratislava, în anul 1980,
Facultatea de Management. Cu o vastă și prodigioasă
experiență în domeniul economic, SRAMKO a ocupat
diferite funcții manageriale în companii de prestigiu,
în perioada 1999 - 2002 fiind Membru și Președinte al
Consiliului de Supraveghere al Băncilor din Slovacia.

Cariere

În ședința din 31 august a.c., ASF a aprobat,
pentru Ivan SRAMKO, un nou mandat în calitate de
Membru în Consiliul de Supraveghere la societatea
Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance
Group.

Werner MATULA
Membru al Consiliului
de Supraveghere
ASIROM Vienna
Insurance Group

În cadrul ședinței de miercuri, 31 august a.c.,
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară
(ASF) a aprobat numirea lui Werner MATULA în
calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere la
compania Asigurarea Românească – ASIROM Vienna
Insurance Group.
Werner MATULA s-a angajat ca actuar în cadrul
Vienna Insurance Group, iar din 2011 a devenit
Directorul Departamentului de Actuariat în cadrul
aceluiași grup.
De asemenea, acesta mai ocupă și funcția
de Managing Director în cadrul ARITHMETICA,
companie de servicii financiare din cadrul Vienna
Insurance Group.

Anca TONE
Director Sucursală
Constanța
CertAsig
Compania de asigurări CertAsig a anunţat numirea Ancăi TONE ca Manager al sucursalei din
Constanța. Aceasta beneficiază de o experienţă vastă, având o carieră de peste 25 de ani în industria
asigurărilor.
Anca TONE a lucrat anterior la ALLIANZ-ȚIRIAC şi UNIQA, unde a deţinut funcţiile de Director
Adjunct de Sucursală şi Director Regional de Vânzări Brokeri.
Pentru mine, experienţa de până acum în industria asigurărilor reprezintă un fundal potrivit pentru
o provocare nouă, precum şi pentru oportunitatea de a mă alătura echipei CertAsig, o echipă consolidată
şi foarte bine pregătită. Sunt foarte încântată că voi avea ocazia să lucrăm împreună şi să ne dezvoltăm
şi mai mult portofoliul specializat şi prezenţa în mediul de afaceri. Vin la CertAsig cu mult entuziasm şi cu
convingerea că împreună vom reuşi să construim o echipă locală puternică şi să găsim oportunităţi de
creştere aliniate cu obiectivele şi strategia companiei, a declarat Anca TONE.

34

10/2016

www.primm.ro

Cariere

Sergiu Cristian MANEA s-a născut în 1972
și a absolvit Academia de Studii Economice din
București în anul 1995, iar ulterior a obținut o
specializare prin Masteratul în Finanțe la DOFIN
București.
Acesta s-a alăturat BCR odată cu revenirea
sa în România, în anul 2012, continuând o carieră
de peste 15 ani la nivel internațional, în posturi
manageriale de investment și corporate banking.
În urmă cu un an, Sergiu MANEA a fost numit CEO
la Banca Comercială Română (BCR).

Cariere

Consiliul Autorității de Supraveghere
Financiară (ASF) a aprobat numirea lui Sergiu
Cristian MANEA în calitate de Membru al
Consiliului de Supraveghere la societatea BCR
Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.

Dorothea Justina
SZTOPKO
Vicepreședinte
Directorat
UNIQA Asigurări de
Viață

Rubrică realizată în parteneriat cu

Sergiu Cristian
MANEA
Membru al Consiliului
de Supraveghere
BCR Asigurări de Viață
Vienna Insurance
Group

În urma ședinței din 7 septembrie a.c., Dorothea
Justina SZTOPKO a fost numită de către Consiliul
Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)
Vicepreședinte al Directoratului, în cadrul UNIQA
Asigurări de Viață.
Dorothea Justina SZTOPKO activează în grupul
UNIQA din septembrie 2011, deținând funcția de Head
of OPEX (Operational Excellence) & PM Group Strategy.
În perioada septembrie 2010 – septembrie 2011 ea
a ocupat poziția de CFO al ERV Moscova și Ucraina.
Anterior a ocupat mai multe funcții în cadrul grupului
GENERALI, începând cu anul 2005, inclusiv în țări
precum Rusia sau Ucraina.
Aceasta urmat cursurile Universității de Economie
și Administrarea Afacerilor din Budapesta, având o
specializare în investiții bancare și asigurări, printr-un
master absolvit la Universitatea din Viena.

Dan UNGUREANU
Business Developer
AON România
Echipa AON România creşte şi devine mai puternică. Astfel, începând cu 24 octombrie a.c., din
echipă face parte şi Dan UNGUREANU, în calitate de Business Developer. Dan UNGUREANU, în vârstă
de 25 ani, şi-a început cariera din domeniul brokerajului în urmă cu 2 ani la compania MARSH şi este de
părere că eficienţa constă în a asculta, vânzările se referă la a-i permite clientului să beneficieze de ceea ce îşi
doreşte şi doar atunci o relaţie de succes este garantată.
Prin faptul că Dan UNGUREANU a ales să se alăture echipei AON, vom câştiga la capitolul
profesionalism, dar vom beneficia şi de un nou flux de energie şi dinamism în echipa de vânzări. Dan este
un tânăr ambiţios şi cu calităţi profesionale evidente şi ne bucurăm să putem lucra şi construi împreună, a
declarat Adriana GRECU, CEO, AON România.
Dan UNGUREANU este absolvent al Facultăţii de Management din cadrul ASE.
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Eveniment
România rămâne una dintre piețele de bază pentru VIG
26 septembrie 2016
VIENNA Insurance Group a organizat o conferință de presă, la finele
lunii septembrie, în cadrul căreia Roland GROLL, Membru în board-ul VIG, a
precizat că, pentru asigurătorul austriac, România rămâne una dintre piețele
de bază.
Privind imaginea de ansamblu din România, este una foarte pozitivă din
punct de vedere economic, mai ales dacă o comparăm cu alte piețe. Nu sunt
multe țări din UE care să beneficieze de un mediu atât de favorabil, a adăugat
acesta. Suntem un investitor strategic. Suntem aici să rămânem. Nu există
intenția de a ieși, a specificat Roland GROLL.
Hans RAUMAUF, Membru al Consiliului, WIENER Stadtische
Versicherungsverein, acționarul majoritar al VIG, a arătat că RCA-ul este principala problemă pe piața din România. Credem că avem
multă experiență în piețele în dezvoltare și am învăţat să avem răbdare. RCA-ul este una dintre cele mai importante probleme aici. Putem
vedea că România încearcă acum să găsească un echilibru pentru toate interesele, a spus acesta.
Cu privire la o potențială ieșire de pe linia RCA, Roland GROLL a menționat că este prea devreme să se dea un răspuns
categoric. Ce ne dorim pe termen mediu și lung este o șansă corectă de a face profit pe această linie, ceea ce nu a fost posibil în ultimii 4-6
ani. Dacă nu avem o șansă corectă de a face profit din cea mai importantă linie de business din România, va fi greu să explicăm acționarilor
noștri de ce stăm în România. Cu toate acestea, vom face totul pentru a găsi soluții și modele de business să rămânem în România încă cel
puțin 50-100 de ani, a subliniat GROLL.

EUROHOLD și-a prezentat planurile de dezvoltare în România
5 octombrie 2016, Sofia
EUROHOLD, holdingul bulgar care deţine EUROINS
Insurance Group - acţionarul majoritar al subsidiarei din România,
a organizat la Sofia, la începutul lunii octombrie a.c., o întâlnire cu
presa din România în cadrul căreia au fost prezentate planurile de
dezvoltare pentru EUROINS România.
Cu această ocazie, Assen CHRISTOV, Președintele Consiliului
de Supraveghere al EUROHOLD, a precizat că grupul a aprobat o
majorare de capital de 100 milioane lei pentru EUROINS România
în vederea îndeplinirii integrale a cerințelor Solvency II, din care
50 milioane lei vor fi aduși până în luna decembrie.
Conform lui CHRISTOV, la finalul lunii iunie, indicatorul SCR (Solvency Capital Requirement) al EUROINS România se cifra la
70%. Pentru ca SCR să depășească 100%, am văzut că mai avem nevoie de încă cel mult 50 milioane lei. Totuși, în urmă cu două zile, am
luat decizia de a mări capitalul cu 100 milioane lei, pentru a avea o rezervă, chiar dacă puteam să ne îndeplinim obligațiile cu numai 50
milioane lei, a arătat acesta.
La sfârșitul lunii august, ASF a aprobat majorarea de capital a EUROINS România cu suma de 200 milioane lei, de la 230.525.765
lei la 430.525.765 lei, modificându-și totodată și actul constitutiv ca urmare a acestei operațiuni, după ce, în octombrie 2015, ASF a
decis deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan a EUROINS, având ca obiectiv restabilirea situației financiare în
termen de un an.
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Eveniment
GROUPAMA Asigurări a sărbătorit 7 ani în România
29 septembrie 2016
La finalul lunii septembrie, GROUPAMA Asigurări a sărbătorit 7 ani de la lansarea
brandului în România. Lansat oficial în 29 septembrie 2009, GROUPAMA Asigurări este încă un brand
tânăr, însă cu o identitate şi o misiune clară, aceea de a asigura continuitatea planurilor clienţilor
noştri şi de a deveni astfel asigurătorul preferat al românilor. Vă mulţumim că sunteţi alături de noi,
conform reprezentanţilor companiei.
GROUPAMA Asigurări ocupă locul 5 în topul companiilor de asigurări după subscrierile din
perioada ianuarie-iunie 2016, potrivit datelor publicate de ASF - Autoritatea de Supraveghere
Financiară. Asigurătorul a raportat, în primul semestru, prime brute subscrise de 440,14 milioane
lei, având o cotă de piaţă de 9,43%.

Digitalization of Banking Products the Way Forward
4 octombrie 2016

AON a desemnat cel mai flexibil
asigurător
6 octombrie 2016

„Suntem echipaţi din punct de vedere digital?” este
principala întrebare care a fost adusă în discuţie în cadrul
conferinţei „Digitalization of Banking Products - the Way
Forward”. Evenimentul a avut loc pe 4 octombrie a.c., sub
egida Institutului Bancar Român - IBR, în parteneriat cu
Blue-point Solutions şi SunTec.
În România, online banking-ul creşte şi se dezvoltă cu
rapiditate de la an la an. În contextul în care competiţia se
intensifică, băncile au nevoie să acţioneze cât mai repede
pentru a face investiţia potrivită în procesul de digitalizare.
Printre subiectele analizate în cadrul evenimentului
s-au numărat schimbările care au loc la nivel global
şi influența acestora în raport cu digital banking-ul,
trenduri actuale şi viitoare în industria bancară, precum şi
înţelegerea anumitor provocări cărora România le face faţă,
din punct de vedere bancar.

AON România a desemnat, în cadrul tradiţionalului
eveniment pe care brokerul îl organizează în fiecare an,
cea mai flexiblilă companie de asigurare cu care acesta
colaborează. Câştigătorul ediţiei 2016 a fost ALLIANZŢIRIAC Asigurări.
Câştigătorul a fost ales în baza votului echipei
AON, atât de cei care interacţionează în mod constant cu
asigurătorii şi pe care îi cunoaşteţi, cât şi, în premieră, de
colegii din departamentele financiare sau de contabilitate
care au avut ocazia să colaboreze cu asigurătorii. Compania
câştigătoare a fost alegerea exprimată în 44% din totalul
voturilor, a explicat Adriana GRECU, CEO, AON România.
Printre criteriile de acordare a premiului s-au
numărat deschiderea partenerilor către soluţiile inovative,
flexiblitatea în selecţia acoperirilor şi excluderilor incluse în
poliţă, viteza de reacţie, acurateţea documentelor şi, nu în
ultimul rând, profesionalismul şi corectitudinea pe partea
de after-sales şi mai ales în gestionarea daunelor.

www.primm.ro
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Metropolitan Life
se implică în renovarea
unei școli din Sectorul 5
al capitalei

55 de angajați Metropolitan Life, din 24 de țări, au lucrat în
data de 3 septembrie pe șantierul Habitat for Humanity România
din sectorul 5 pentru a ajuta la reabilitarea și eficientizarea
energetică a Școlii Gimnaziale nr. 125.

Cei mai mulți copii de la Școala nr. 125 provin dintr-un mediu
vulnerabil, astfel că Metropolitan Life este încântată să se alăture
Habitat for Humanity pentru a oferi un viitor mai bun pentru elevi și
familiile acestora, precum și pentru comunitatea din care fac parte,

Peste 300 de copii și 50 de profesori au început noul an
școlar într-un mediu mai sănătos și mai primitor. Inițiativa de
a renova și eficientiza energetic această școală face parte din
proiectul "O școală nouă, un viitor mai bun", dezvoltat de Habitat
for Humanity România.

a declarat Dirk OSTIJN, CEO, MetLife Europa.

Cei 55 de reprezentanți Metropolitan Life se alătură astfel
celor 100 de voluntari, internaționali și din companiile românești,
care au contribuit în perioada vacanței de vară la realizarea
lucrărilor și transformarea Școlii Gimnaziale nr. 125 într-un
mediu sănătos şi primitor pentru copii și profesori. Situată
într-unul dintre cele mai sărace cartiere din București, Școala
Gimnazială nr. 125, din sectorul 5, se afla într-un stadiu avansat
de deteriorare, fiind doar una dintre școlile din România care
au mare nevoie de renovare. Reabilitarea școlilor reprezintă un
pas important pentru incluziunea socială a copiilor din familii
defavorizate.

mediu propice învăţării pentru 300 de copiii din familii cu dificultăți

Școala este a doua casă pentru copiii noștri. Este locul în
care se încarcă cu speranțe, visuri și planuri pentru viitor. Suntem
bucuroși să găzduim voluntarii Metropolitan Life pe şantierul
nostru din Bucureşti și recunoscători că ne vor ajuta să oferim un
financiare, a declarat Greg FOSTER, Area Vice President Europe
Middle East and Africa.
Metropolitan Life și Fundația MetLife au făcut donații în
valoare de 500.000 USD pentru proiecte de CSR, derulate în 2015
și continuate în 2016 și 2017. În plus, în 2016, Metropolitan Life
a investit 200.000 USD în proiecte de CSR, din fonduri locale.
Proiectele susținute de Metropolitan Life se concentrează pe
incluziune socială și financiară, inclusiv pe educarea financiară a
copiilor și tinerilor din diferite categorii sociale.

Eveniment Internaţional

A 60-a ediție „Les Rendez Vous de Septembre”, sub
semnul inovației
Standul XPRIMM, apreciat
de profesionişti la nivel
internaţional
Peste 2.600 de profesionişti din
asigurări, reasigurări şi domeniile conexe,
din peste 80 de ţări, au participat la „Les
Rendez-Vous de Septembre” din Monte
Carlo. Prezent în cadrul evenimentului
pentru al treilea an consecutiv alături
de alte publicaţii internaţionale, Standul
XPRIMM, în ambiața Hotelului Fairmont,
a pus la dispoziţia vizitatorilor cele mai
noi apariţii editoriale: XPRIMM Insurance
Report, Motor Insurance Report, Property
Insurance Report, precum şi ediţiile
INSURANCE Profile (Romania, Turcia,
Rusia, Kazakstan, Azerbaijan).

Continuând tradiţia începută în

superioară cererii. Reasigurătorii vor fi,

anul 1957, specialiştii din reasigurări,

în continuare, nevoiți să facă față unui

asigurări şi domeniile conexe s-au

mediu competitiv, caracterizat de un

întâlnit în această toamnă la Monte

dezechilibru major între oferta și cererea

Carlo, în cadrul editiei cu numarul 60

de capacitate de reasigurare în 2017, dar

a „Les Rendez - Vous de Septembre”.

cu toate acestea reasigurătorii nu sunt

Stadiul actual al pieţelor de reasigurare,

dispuși să opereze scăderi de prețuri.

dar şi tehnologia şi nevoia de inovație
s-au numărat printre principalele teme
abordate în cadrul întâlnirilor.
Principalele discuții s-au axat pe

Brokerii de reasigurare și-au sfătuit
clienții să accepte aceleași prețuri de
reînnoire, dar să solicite condiții mai
bune, precum eliminarea unor excluderi,

tendințele pieței, unde cererea este

reducerea reținerilor și/sau extinderea

inferioară ofertei (o piață “soft”) ca

ariei de acoperire teritorială (geografică).

urmare a lipsei, în ultima vreme, a unor

S-ar putea spune că acest lucru duce la

catastrofe internaționale majore. De

obținerea de contracte cu prețuri mai mici,

asemenea, au fost analizate și efectele

dar reasigurătorii par să arate că acestea

introducerii Directivei europene

vor fi tendințele pe măsură ce ofertele de

Solvency 2.

reînnoire a tratatelor vor fi discutate în

Piața de reasigurare este în
continuare caracterizată de oferta
www.primm.ro

Mihaela CÎRCU

lunile următoare, ne-a precizat James
GRINDLEY, CEO, CERTASIG.
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Digitalizarea în asigurări, analizată cu prilejul
International Istanbul Insurance Conference
6 - 7 octombrie 2016, Istanbul, Turcia
Cea de-a 8-a ediţie a evenimentului
International Istanbul Insurance
Conference, organizat de Insurance
Practitioners Association la începutul
lunii octombrie, în Turcia, a avut ca temă
principală de dezbatere conceptul de
digitalizare în industria asigurărilor.
Deşi trecem printr-o situaţie
dificilă în Turcia, am decis să continuăm
organizarea acestui eveniment tradiţional.
Credem în ţara noastră, a declarat, în
deschiderea conferinţei, Menekse
UCAROGLU, President, IUC.

Unul dintre subiectele analizate

De asemenea, Mehmet Akif

de participanţii la International Istanbul

EROGLU, Secretary General, TSB-Turkish

Insurance Conference a fost modul în

Insurers' Association, a prezentat situația

care noile tehnologii vor afecta procesele

actuală a pieței de asigurări din Turcia. În

operaţionale ale companiilor, mai ales

prima jumătate a anului, asigurările au

în condiţiile în care asigurătorii care

crescut cu 33% comparativ cu aceeaşi

activează în special pe zona retail încă

perioadă din 2015.

suferă din cauza faptului că workflow-ul

Publicațiile XPRIMM au fost

bazat pe documente tipărite ar trebui să

Parteneri Media ai evenimentulu cu

se afle la baza automatizării, a precizat

ocazia căruia a fost lansat oficial noul

Tom JOHANSMEYER, Assistance Vice

număr al Revistei Insurance PROFILE

President, PCS.

TURKEY.

RECEPTION
Kurhaus Casino, Runder Saal

October 23rd, 2016

Official Partners

Partners

www.xprimm.com

Eveniment Internaţional

Solvency II - Bilanţ la 9 luni
6 septembrie, Ljubljana, Slovenia

Alexandru CIUNCAN, Member of EIOPA's
IRSG & OPSG, în cadrul conferinţei. În
acest moment, consumatorii sunt mai
implicaţi ca niciodată în luarea deciziilor,
fac parte din joc. Au devenit, mai mult ca
oricând, stakeholderi implicaţi, şi trebuie
să fie, pentru că globalizarea, accesul la
informaţie şi „sharing economy” sunt
elemente care redefinesc lumea, a adăugat
acesta.

La 9 luni de la intrarea în vigoare
a Directivei Solvency II, supraveghetori,
reprezentanţi ai industriei de profil şi
ai consumatorilor au fost invitaţi să
tragă concluziile unei perioade destul
de tumultoase, în cadrul conferinţei „SII
Lessons Learned”, organizată în Ljubljana,
pe 6 septembrie a.c., de către Insurance
Supervision Agency of Slovenia.
Scopul final al Solvency II este
protecţia consumatorilor, a declarat
Sergej SIMONITI, Director of AZN
- Insurance Supervision Agency of
Slovenia, în deschiderea conferinţei.
Referindu-se la piaţa asigurărilor din

Sergej SIMONITI
Director of AZN Insurance Supervision
Agency of Slovenia

Slovenia, SIMONITI a subliniat că
aceasta a intrat în regimul Solvency II
având o situaţie foarte bună. Cu toate

www.primm.ro

acestea, după cum a precizat şi Manuela
ZWEIMUELLER, Head of Regulations,
EIOPA, procesul de implementare a
Directivei intră acum într-o nouă etapă,
cea de „convergenţă a supravegherii”. Iar
pentru a ne adapta la aceasta şi a putea să
o punem în practică, vom avea nevoie de
timp, cu toţii. EIOPA va susţine autorităţile
locale de supraveghere, dar le va crea şi
provocări, a adăugat aceasta.
Din perspectiva asigurătorilor,
aceştia va trebui să facă faţă numeroaselor
schimbări şi să răspundă adecvat cerinţelor
consumatorilor, a afirmat Matija SENK,
Member of the Management Board,
ADRIATIC Slovenica, invitat ca vorbitor în
cadrul evenimentului.
Pentru a face acest lucru însă,
comunicarea şi un ansamblu de
cunoştinţe sunt aspecte cruciale.
Importanţa unei bune înţelegeri, de
către cei care formează opinia publică,
precum analiştii şi jurnaliştii, a aspectelor
din cadrul Pilonului III în ceea ce priveşte
diseminarea informaţiilor către public
este crucială, iar comunicarea este
cheia. Solvency II trebuie să fie explicat
şi pe înţelesul celor care nu vor să-şi
dea doctoratul în asigurări, a declarat

Ideea unei schimbări semnificative
în industria asigurărilor a fost susţinută
şi de Andre Van VARENBERG, Chairman
of BIPAR Broker's Standing Committee,
Belgia, care a punctat: Industria
asigurărilor se află într-un moment
hotărâtor. Există trei axe principale:
reglementarea, piaţa (clienţi, furnizori
şi noi riscuri emergente), respectiv
digitalizarea. Era digitalizării se află
într-un moment oportun care permite
intermediarilor să dovedească clienţilor
valoarea consilierii oferite de către aceştia.
Concluzia: Lecţiile principale pe
care le-am învăţat de la Solvency II sunt
că există un impact semnificativ asupra
afacerilor şi că managementul capitalului
a devenit mult mai complex, a explicat
Gregor PILGRAM, Chief Financial Officer,
GENERALI CEE Holding. Observăm o
consolidare în pieţele din Europa Centrală

Alexandru CIUNCAN
Member of EIOPA’s
IRSG & OPSG

şi de Est ca rezultat al Solvency II – pentru
că Directiva a accelerat lucrurile în această
direcţie, a adăugat acesta.
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Complexitățile operaționale ale Solvency II o provocare pentru asigurătorii greci
21 - 23 septembrie, Hydra, Grecia
Sfârșitul lunii septembrie a
programat cea de a 18-a ediție a
Conferinței Anuale a Asigurătorilor
și Brokerilor de Asigurări din Grecia,
organizată de Hellenic Association of
Insurance Companies. Reuniunea s-a
desfășurat pe insula Hydra, între 21 și 23
septembrie, și a reunit profesioniști din
piața de profil locală și europeană, dar și
specialiști din domeniile conexe.
XPRIMM a fost Partener Media
tradițional al evenimentului, fiind
reprezentat în cadrul conferinței de
Sergiu COSTACHE, Președinte, Media
XPRIMM.
Discuțiile și dezbaterile care
au avut loc în cadrul conferinței au
punctat subiecte legate de rezultatele
implementării Solvency II în ansamblul
pieței de asigurări din Grecia, modul în
care tehnologia schimbă business-ul
de pe segmentele de asigurări auto și
de sănătate, dar și creșterea riscurilor
catastrofelor naturale.
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bază pentru a-și crește eficiența, au arătat
concluziile studiului.

Conform unui sondaj în rândul
executivilor din industria greacă
de asigurări, prezentat cu prilejul
evenimentului, principalele provocări
pe care asigurătorii greci trebuie să
le înfrunte în momentul de față sunt
reprezentate de o combinație între
trendurile globale negative (presiune
asupra rezulatelor investiționale, dar și
presiuni asupra profitabilității) și statusul
actual al economiei Greciei. O altă
provocare importantă este reprezentată
de complexitățile operaționale ale
Solvency II.

Conferința a fost deschisă oficial de
Alexander SARRIGEORGIOU, Chairman
of the Board of Directors, Hellenic
Association of Insurance Companies
and Chairman & CEO, EUROLIFE ERB, iar
printre vorbitori s-au numărat și Joachim
MICHAELY, Senior Motor Consultant,
Munich Re, Gerry RAFTOPOULOS, Chief
Executive Officer, MedNet International,
Heracles DASKALOPOULOS, Deputy
General Manager, ETHNIKI Insurance,
Butch BACANI, Programme Leader,
The UNEP FI Principles for Sustainable
Insurance Initiative, Pavel HUERTAURIBE, Expert Property EMEA Business
Generation & Director, Property &
Specialty Underwriting, SWISS Re,
și Miltiadis NEKTARIOS, Professor of
Insurance, University of Piraeus.

De asemenea, potrivit aceluiași
sondaj, problemele legate de
implementarea Solvency II sunt
elemente care ghidează, în momentul
de față, strategia asigurătorilor greci. Se
pare ca noua reglementare a evidențiat
nevoia companiilor de asigurare de a-și
optimiza bilanțul contabil și structurile de
costuri și de a se concentra pe activități de

www.primm.ro

Conferința Internațională „Asigurări și Reasigurări în
Țările Baltice”, - prilej pentru dezbateri regionale
29 septembrie, Riga, Letonia
Peste 200 de reprezentanți ai
industriei de asigurare, reasigurare și
brokeraj din statele Baltice, Scandinave,
Europa Centrală și de Est au participat la
cea de a XVI-a ediție a conferinței anuale
dedicate segmentului de profil din Țările
Baltice, la Riga, Letonia.

având în cadrul comitetului de
organizare asociațiile de profil din Țările
Baltice și Germania. Printre vorbitorii
principali s-au regăsit Janis ABASINS,
Ricard WENNERKLINT
Deputy CEO,
IF P&C, Latvia

Președintele Asociației Asigurătorilor
din Letonia, Tomas SINICKI, Shareholder,
Knowledgeprice.com, William VIDONJA,
Head of Conduct of Business, Insurance
Europe, Michael THEILMEIER, Senior

sunt viitorul asigurărilor. Spre exemplu, un
Janis ABASINS
Președinte
Asociația
Asigurătorilor din
Letonia

procent de 40% din interacțiunea cu clienții
în țările Nordice se face prin intermediul
smartphonurilor, aceasta fiind o cerință a
clienților, a adaugat WENNERKLINT.
În cadrul evenimentului s-a

Marketing Manager, GEN Re, Elena
ROGOVA, Underwriter Central & Eastern
Europe, HANNOVER Re, Alexandru
CIUNCAN, XPRIMM, Member of the
Insurance and Reinsurance Stakeholder
Group of EIOPA etc.

discutat, de asemenea, despre noile
Piața de asigurări din Țările Baltice
a înregistrat un ritm de creștere anual
de 6-7% începând cu 2010, ajungând la
subscrieri totale de circa 1 miliard de euro
la o populație de 6 milioane de oameni, a
punctat în deschiderea evenimentului
Ricard WENNERKLINT, Deputy CEO, IF
P&C, cea mai mare companie de asigurări
din zona Țărilor Baltice, dar și din Suedia.
Vorbind de principalele tendințe
care domină aceste piețe, vânzările
online vor deține cea mai mare pondere
în vânzările totale ale asigurătorilor, fapt
care va permite o scădere a costurilor de
achiziție, dar și a ratei combinate, inclusiv
a tarifelor. Astfel, digitalizarea și inovația
www.primm.ro

directive europene și impactul
acestora asupra țărilor din UE,
reducerea daunalității pe segmetul
auto, dar și cele mai noi tendințe în

Matteo CARBONE
Principal
BAIN & Company
Italy

ceea ce privește asigurările de viață.
Conferința fost organizată de către
Asociația Asigurătorilor din Letonia,

În cadrul evenimentului au fost
distribuite și revistele de specialitate
editate de către XPRIMM, printre care
Michael THEILMEIER
Senior Vice President
GEN Re, Germany

MOTOR Insurance Report, XPRIMM
Insurance Report CEE & CIS etc.
Publicațiile XPRIMM au fost
Parteneri Media ai evenimentului.
10/2016
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ASIGURĂRI & PENSII

TÂRG

tIMOn – Târgul Imobiliar Naţional
Aflat la cea de-a XXV-a ediție, tIMOn este cel
mai vechi și mai mare târg imobiliar din România.
Fiind un eveniment de referință pentru piața
imobiliară din România, ediția de anul acesta aduce
publicului larg nu numai un număr mult mai mare
de expozanți, ci și oferta imobiliară de toamnă.
În cadrul acestui eveniment este distribuită şi broşura campaniei „Octombrie - Luna
Asigurărilor de Locuinţă!”.
București, Piața Constituției, 20 - 23 octombrie 2016
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CONCERT

Băneasa Trail Run –
Winter Trail Run

Sarah BRIGHTMAN

Băneasa
Trail Run, aflat la
cea de-a șaptea
ediție, propune
alergătorilor
cursa de iarnă.
Aceasta are
două probe de
alergare competitive: cros - 10,5 km și
semimaraton - 21 km, la probe putând
participa atât alergătorii amatori, cât și
cei profesioniști. Mai mult, există și patru
antrenamente oficiale prin care doritorii
se pot acomoda cu suprafața de alergare.
Cursa este programată pentru începutul
lunii decembrie, startul fiind dat din fața
restaurantului Casa Albă, în pădurea
Băneasa.

Soprana
Sarah BRIGHTMAN
revine în țara
noastră după
ce, în noiembrie
2014, a susținut
un concert sold
out la Sala Palatului. „Gala - An evening with
Sarah Brightman” va include un repertoriu
de classic crossover și va avea un invitat de
excepție, celebrul tenor de origine greacă
Mario FRANGOULIS, care va concerta,
cu această ocazie, pentru prima dată în
România. Concertul va avea loc la Sala
Palatului, pe data de 28 noiembrie 2016.

București, Pădurea Băneasa și
Pădurea Tunari, 11 decembrie 2016

București, Sala Palatului,
28 noiembrie 2016

DIRECTOR
Daniela GHEȚU
REDACTOR ȘEF

REDACTOR ȘEF ADJUNCT

Vlad BOLDIJAR

Andreea RADU
EDITORI

Mihai CRĂCEA, Oleg DORONCEANU, Adina TUDOR 
Oana RADU, Olesea ADONEV, Sabin VÂNĂ
Sabrina CANEA

CONSULTANTI
Mihaela CIUNCAN, Cristina DUCULESCU
ART DIRECTOR
Claudiu BĂJAN
GRAPHIC DESIGNERS
Sabin VÂNĂ, Camelia ANGELESCU
ADVERTISING
Cătălin ENACHE, Mobile: +4 0762 697 066
ABONAMENTE & PROIECTE SPECIALE
Dana ZAHARIA : +4 0755 015 505

CARTE

Riscant acum înseamnă sigur
Apărut în 2012, volumul „Riscant acum înseamnă sigur” a
devenit la scurt timp după apariție un bestseller dintr-un
motiv foarte clar: GAGE reușește să mute incertitudinea
pieței economice într-un spectru mult mai concret. Cel mai
mare risc pe care ni-l putem asuma, dacă dorim să devenim
multimilionari, este acela de a miza pe certitudinile pe care
le avem în momentul de faţă, ne explică autorul. Cartea
pune accent pe puterea intenţiei fiecăruia dintre noi, care
aduce cu sine ceea ce ne lipseşte în anumite compartimente
ale vieţii noastre.
Randy GAGE, Editura Curtea Veche
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ASIGURĂ-ȚI SĂNĂTATEA
CU UN PRODUS UNIC!
La un an distanță de la lansarea în premieră în România a asigurării internaționale de sănătate a grupului CIGNA
GLOBAL IPMI, cel mai important furnizor mondial de produse de asigurare de sănătate, viaţă, accidente persoane şi
servicii conexe, DESTINE continuă să își aducă aportul în dezvoltarea acestui segment.
Analiza necesităților pieței, precum și implementarea cu succes a acestui tip de asigurare, a încurajat colosul american
CIGNA, cu o experiență de peste 200 de ani în asigurări, să investească în parteneriatul cu unul dintre cei mai inovativi
brokeri: DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE.
În acest context, produsul dedicat inițial EXPAȚILOR, a fost completat cu beneficii suplimentare, în sensul că poate fi
oferit și cetățenilor români care doresc să acceseze cel mai eficient și corect serviciu medical al oricărui furnizor din lume.
Produsul poate fi personalizat în funcţie de necesităţile individuale ale clienţilor, elimină restricţiile legate de vârsta și
activitatea desfășurată şi poate include tratamentul afecţiunilor preexistente.
Noua varianată a asigurării internaționale de sănătate este un echilibru perfect între beneficiile medicale cu adevărat
necesare clientului și prima de asigurare, devenind în acest moment opțiunea nr. 1 a oricărui român preocupat de starea
sa de sănătate, dar și a angajatorilor care doresc să ofere angajaților cea mai bună protecție, garanția unor servicii
medicale de excelență.
Un beneficiu suplimentar, atat pentru broker, cât și pentru client, îl reprezintă investiția uriașă a asigurătorului în
DIGITALIZARE - o platformă de top menită să deservească clientul 24h/365 zile, împreună cu cea mai

profesionistă echipă internațională de relații cu clienții, situată în peste 30 de state ale lumii.

DESTINE oferă deja publicului larg posibilitatea de a obține oferte instant, personaliza și chiar emite
polițele online, accesand link-ul destinat clienților pe site-ul oficial www.destine-broker.ro.

