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Editorial

diALOgul: între deziderat 
și realitate 

2016... poate cel mai greu an pentru piața de asigurări, se 
apropie de final. Puterea legislativă sau executivă, supraveghetor, 
jucători din piață sau asigurați, cu toții ne-am aflat în fața celor mai 
grele teste la care a fost supusă vreodată industria de profil: două 
falimente care au devenit deja studii de caz în regiune, proteste cu 
o discutabilă finalitate în plafonarea tarifelor RCA... şi exemplele ar 
putea continua.

La începutul anului se estima că 2016 va fi un an al reașezării, 
consolidarii și responsabilității, la finalul căruia vom fi cu toţii, 
operatori şi clienţi, „mai bine asiguraţi”. S-a împlinit această 
profeţie?

Judecând restrospectiv, s-ar putea spune că am avut 
de-a face cu un an mai degrabă turbulent decât „de aşezare”, 
un an neobişnuit. Tocmai de aceea toţi cei interesaţi –executiv, 
legislativ, supraveghere, asociații profesionale, operatori, media, 
societatea civilă... -, ar fi trebuit să se implice mai mult decât 
oricând într-un dialog deschis şi constructiv, care să ducă piaţa în 
parametri acceptabili în termenii stabilității, profesionalismului și 
competitivității ... în beneficiul consumatorului. Ar fi fost nu numai 
reacţia firească după logica oricărui business, ci şi o datorie civică. 

Realităţile anului 2016 arată însă, că n-am ajuns 

încă la nivelul la care logica „binelui comun” să prevaleze 

asupra intereselor înguste, iar lipsa unui dialog de calitate 

care să reuneaască toate segmentele interesate este 

expresia clară a acestei stări de fapt.

O piață sănătoasă se poate construi însă NUMAI prin 

diALOg și informare!

Redacţia PRIMM
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Limitarea tarifelor - o 
măsură iniţial greu de 
preconizat - a devenit 
în prezent o realitate, cu 
implicaţii asupra tuturor 
jucătorilor din piaţa de 
asigurări și, nu în ultimul 
rând, asupra clienţilor finali. 
Și, deși aceasta este cea 
mai vizibilă dintre măsurile 
prevăzute în Ordonanţa 
de urgenţă nr. 54/2016, 
nu este nici pe departe 
singura importantă. 
Efectele lor par însă a se 
desluși treptat în perioada 
următoare.

Mihai CRĂCEA
Editor

Noua legislație RCA și impactul 
său asupra pieței locale

În decembrie 2014 avea loc 
unul dintre primele proteste care 
atrăgea atenția, printre altele, și asupra 
creșterii de tarife pe zona RCA. Dintre 
solicitările de la momentul respectiv,   
cităm: stoparea creșterii nejustificate și 
necontrolate a prețului RCA și retragerea 
licențelor de funcționare pe RCA a 
societăților ASTRA Asigurări și CARPATICA 
Asig. La momentul respectiv, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară transmitea 
ferm că „nu intervine asupra nivelului 
primelor de asigurare, acestea fiind 

liber stabilite de către fiecare societate 
de asigurare”. Au urmat apoi deja 
bine-cunoscutele falimente ale ASTRA 
(declanșat în august 2015) și CARPATICA 
Asig (iulie 2016).

Aproape doi ani mai târziu, 
respectiv în septembrie 2016, Guvernul 
României a emis Ordonanța de urgență 
nr. 54/2016 care a modificat substanțial 
legislația RCA, introducând totodată 
și măsura de a limita tarifele pentru o 
perioadă de 6 luni la un nivel stabilit de 
ASF.

Cum s-a ajuns la 
plafonarea tarifelor?

Tarifele RCA au devenit, după 

finele lui 2014, un subiect pe larg 

mediatizat și care a dat naștere unei 

încercări de „reformare” a sistemului 

RCA, care să restabilească echilibrul 

între tarife, rata combinată pe RCA aflată 

încontinuu peste 100% și solicitările 

transportatorilor, cei care au fost, de 

altfel, cei mai vocali pe acest subiect.
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În cadrul întâlnirilor petrecute 
la finele lui 2014 s-a vehiculat chiar 
ideea unor prime minime pe tipuri de 
autovehicule. Având în vedere că ASTRA 
și CARPATICA erau, în acel moment, 
încă foarte active în piață - deși erau 
supuse unor măsuri de redresare (chiar 
administrare specială în cazul ASTRA) 
-, o astfel de intervenție părea mai 
degrabă a elimina practicarea de tarife 
nesustenabile. Aceasta nu a fost însă 
pusă în practică.

În ianuarie 2014, ASF a efectuat 
totuși o primă modificare, respectiv 
abrogarea prevederilor articolului 21, 
alineatul 1 din Norma RCA 23/2014, 
care stipula că asigurătorii sunt 
obligați să stabilească tarife de primă 
RCA astfel încât să fie acoperite toate 
angajamentele ce decurg din acestea. 
Prevederea în cauză fusese adesea 
invocată ca factor de stimulare a creșterii 
tarifelor. 

Este o primă măsură destinată 
normalizării situației în cazul tarifelor RCA. 
Flexibilizăm cadrul de reglementare pentru 
a oferi societăților de asigurare libertatea 
de a-și optimiza portofoliile și de a atenua 
diferențele mari existente în acest moment, 
declara, atunci, Mișu NEGRIȚOIU, 
Președintele ASF.

După mai multe discuții în spațiul 
public referitoare la creșterile de tarife 
RCA și un exercițiu de evaluare a 
activelor asigurătorilor care a arătat cel 
puțin o parte din punctele sensibile ale 
industriei, spre finalul lui 2015, ASF a 
anunțat că, începând cu lunile octombrie 
– noiembrie 2015, primise din partea 
asigurătorilor notificări de modificare 
a primelor RCA, care, în unele cazuri, 
constau în majorări cuprinse între 300 și 
400% ale primelor RCA pentru categoria 
transportatorilor. 

În acest context, ASF a hotărât să 
demareze controale la toate societățile 
de asigurări pentru verificarea cauzelor 
creșterii tarifelor față de perioadele 
precedente, anunțând, totodată, că 
instituția le solicitase deja asigurătorilor să 
reconsidere formulele de calcul care au stat 
la baza ultimelor tarife notificate pentru 

anul 2016 și că așteaptă, până cel târziu la 
31 decembrie 2015, noi notificări cu tarifele 
recalculate pentru perioadele următoare.

În contextul dezbaterilor publice 
cu privire la nivelul tarifelor RCA, UNSAR, 
asociația de profil a asigurătorilor, 
sublinia că transportatorii prezentau 
în spațiul public exemple punctuale 
de majorări radicale ale tarifelor RCA, 
care nu puteau fi generalizate la nivelul 
tuturor asigurătorilor. Pe de altă parte, 
asociația spunea că înțelege îngrijorările 
manifestate de către aceștia și își 
dorește un dialog cât mai transparent 
și constructiv cu reprezentanții lor (ai 
transportatorilor). În același timp, UNSAR 
preciza că nivelul daunalitatii asiguraților 
este o parte importantă în calculul 
prețului RCA și că vehiculele de transport 
prezintă un risc ridicat prin prisma 
frecvenței evenimentelor produse, dar și 
a severității lor.

Pe 22 decembrie 2015, problemele 
semnalate păreau a se îndrepta către 
o rezolvare, după o întâlnire între ASF, 
transportatori, asigurători, brokeri, dar și 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor 
Publice, Ministerului Transporturilor și ai 
Consiliului Concurenței, fiind încheiat un 
protocol în care era agreată atenuarea 
creșterilor tarifelor RCA în medie de până 
la 50% comparativ cu tarifele anterioare 
majorărilor. 

Conform ASF, protocolul fusese 
încheiat între autoritate, UNSAR și 
transportatori. UNSAR a susținut însă 

ulterior că nu l-a semnat. Alte măsuri 
agreate vizau atunci optimizarea 
modului de emitere a polițelor RCA 
(poliță pe vehicul și șofer), creșterea 
nivelului de transparență și afișarea de 
informații suplimentare privind modul 
de fundamentare a tarifelor (formula 
de calcul, istoric de daunalitate, detalii 
privind calculele actuariale),   precum 
și dezvoltarea unui sistem de prețuri 
de referință (preț mediu la nivel de 
piață). Tot atunci au fost amintite 
și alte elemente regăsite ulterior în 
OuG 54/2016, precum oportunitatea 
suspendării polițelor RCA pe perioada 
în care autovehiculul nu este utilizat de 
către proprietar.

La prima întâlnire după intrarea 
în noul an, conform ASF, inventarierea 
pozițiilor celor nouă societăți relevase 
respectarea – cu unele excepții marginale 
– a plafonării majorărilor de tarife la 50%, 
confirmând faptul că noile contracte de 
asigurare obligatorie RCA încheiate cu 
transportatorii se înscriu în linia asumată 
prin protocolul din decembrie 2015. 
De asemenea, ASF a angajat compania 
de consultanță MILLIMAN pentru o 
analiză actuarială independentă a 
tarifelor practicate de cele nouă societăți 
de asigurare autorizate la momentul 
respectiv să încheie polițe RCA.

Acuzele transportatorilor nu au 
ezitat însă să apară în săptămânile 
următoare, aceștia invocând că 
protocolul încheiat nu a fost respectat 
și că tarifele și-au continuat creșterea 
accelerată.

În februarie 2016, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară a înaintat 
Comisiilor de buget-finante din Senat 
și Camera Deputaților, precum și 
Ministerului Finanțelor Publice, instituția 
care avea drept de inițiativă legislativă 
pentru domeniile reglementate și 
supravegheate de ASF, o propunere 
de proiect privind o nouă lege care să 
reglementeze piața RCA. Proiectul, în 
forma înaintată atunci de ASF nu a fost 
adoptat, însă o parte dintre prevederile 
acestuia au fost reluate ulterior în OuG 
54/2016.

Rata daunei 
(RCA)

Rata combinata 
RCA (%)

2011 103,46 144,04

2012 83,68 124,73

2013 90,55 133,06

2014 87,05 126,38

2015* 91,16 129,08

T1 2016 67,53 104,26

*Datele din 2015 cuprind informaţiile pentru 
ASTRA la H1/2015

Sursa: ASF

 Rata daunei RCA
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Subiectul a devenit însă din ce în 
ce mai aprins în perioada care a urmat, 
mai ales după ce ASF a făcut public, la 
începutul lunii septembrie, un raport 
cu privire la evoluția tarifelor RCA în 
intervalul ianuarie 2015 - iulie 2016 care 
arata că, în total, în primul trimestru al 
anului curent, 618 polițe RCA din cele 
82.850 emise pe segmentul camioanelor 
de peste 16 tone (echivalentul a 0,74%) 
depășeau nivelul de 20.000 lei. Deși 
numărul nu era mare, tendința era însă 
de creștere, conform cifrelor prezentate 
de ASF, acest indicator înregistrând, prin 
comparație, valoarea de 0,1% în primul 
trimestru din 2015, respectiv 0,2% în al 
doilea trimestru.

UNSAR explica, în același timp, 
că nivelul daunei medii înregistrate în 
rândul camioanelor era de aproape 
18.500 lei, de aproximativ 3 ori mai 
mare decât dauna medie înregistrată la 
nivel de piață (6.700 lei) și nu de 5.000 
lei, așa cum susțineau reprezentanții 
transportatorilor. În același timp, UNSAR 
mai spunea că cifra de 20.000 lei ca 
preț al primelor RCA pe segmentul 
camioanelor reprezintă un caz izolat, 
explicând că această valoare este 
rezultatul daunalității foarte mari 
înregistrate de aceștia în trecut. Totodată, 
UNSAR a acuzat transportatorii de 
presiuni asupra instituțiilor statului, 
menționând că cererile transportatorilor 
sunt fundamentate pe dezinformări și 
manipulări. 

Pentru a dovedi așa-zisa creștere 
masivă a prețului polițelor RCA, 
transportatorii compară o poliță de 
asigurare a societății ASTRA Asigurări, 
cumpărată în anul 2015, cu o poliță a unei 
alte societăți de asigurare cumpărată 
recent. Ce nu este însă comunicat este 
faptul că motivul falimentului societății de 
asigurări ASTRA este tocmai practicarea 
unor prețuri de dumping, nesustenabile, 
explica UNSAR într-un comunicat.

În urma informațiilor transmise 
presei de către UNSAR, patronatele 
din transporturile rutiere nu au ezitat 
să acuze asigurătorii că socotesc prima 
de asigurare pentru fiecare camion 

considerând că fiecare produce o daună de 
18.500 lei în fiecare an.

S-a ajuns astfel ca, pe 12 
septembrie 2016, Guvernul să lanseze 
spre dezbatere publică un proiect de 
lege privind asigurarea de răspundere 
civilă auto în care a inclus și o serie 
de propuneri venite din partea 
transportatorilor. Actul normativ a 
fost adoptat pe 14 septembrie. Cea 
mai mediatizată dintre măsuri a fost 
însă plafonarea tarifelor RCA pentru o 
perioadă de 6 luni, la un nivel calculat de 
ASF.

Forma Ordonanței de urgență nu a 
fost însă agreată inițial de transportatori, 
care au organizat pe 15 septembrie 2016 
un protest național împotriva creșterii 
tarifelor RCA.

Negocierile între ASF și 
transportatori au continuat însă, aceștia 
ajungând la un acord temporar în ceea 
ce privește prețul țintă al RCA, stabilit la 
circa 7.500 lei pe an, pentru un camion 
de peste 16 tone. De altfel, acesta a fost 
și nivelul legiferat ulterior printr-un act 
normativ adoptat pe 2 noiembrie,   care a 
venit în completarea OuG 54/2016.

În paralel, anterior adoptării OuG, 
în Parlamentul României intrase în 
proces legislativ un proiect, adoptat pe 
13 septembrie de Senat, care prevedea, 
în mare măsură, aceleași reglementări 
ca și actul adoptat de Guvern, însă care 
nu conținea plafonarea tarifelor RCA. În 
plus, acesta prevedea înființarea unui 
asigurător de stat care să intre pe linia 
RCA, vehiculându-se chiar numele EXIM 
Asig care să preia această sarcină. Mai 
mult, pe 17 octombrie 2016,   Comisia 
de Buget Finanțe din Senat a respins 
proiectul de lege privind adoptarea OuG 
54/2015 pe motiv că în circuitul legislativ 
se afla un proiect similar. Actul din 
Parlament își continuă însă și în prezent 
traseul legislativ.

Efecte preconizate
Plafonarea tarifelor a intrat 

în vigoare pe 18 noiembrie 2016, 
introducând astfel tarife limitate pe o 
perioadă de 6 luni.

Încă din faza premergătoare 
adoptării OuG, pe lângă atenționările 
asigurătorilor că plafonarea tarifelor va 
conduce la o adâncire a pierderilor pieței 
RCA, a cărei rată combinată se situa încă 
peste 100% după primul semestru al 
anului 2016, cele mai frecvente semnale 
de alarmă au fost în direcția creșterilor 
de tarife pentru alte segmente de clienți 
decât transportatorii, aici fiind vizate în 
mod special persoanele fizice.

Astfel de avertizări au fost 
emise chiar de ASF, în contextul 
discuțiilor legate de plafonare. În cazul 
plafonării tarifelor asigurărilor RCA 
pentru transportatori, s-ar putea crea 
o nemulțumire în rândul altor categorii 
de clienți, cărora ar putea să le crească 
prețurile, declara Mișu NEGRIȚOIU 
înainte de adoptarea plafonării. Ideea 
era împărtășită și de către reprezentanții 
asiguratorilor, UNSAR susținând că va 
conduce la o nivelare a pieței, respectiv 
majorarea prețurilor pentru categoriile de 
clienți cu o conduită rutieră bună și la o 
reducere pentru categoriile cu grad de risc 
ridicat. 

De asemenea, în special 
asigurătorii, au atenționat că, odată cu 
expirarea termenului de șase luni, tarifele 
vor reveni la nivelurile pre-limitare.

Primele reacții
Din multitudinea de noutăți 

introduse prin OuG 54/2016, cu siguranță 
niciuna nu a primit mai multe critici 
decât plafonarea tarifelor RCA. 

UNSAR a anunțat că a sesizat și 
Comisia Europeană cu privire la această 
măsură, invocând, așa cum o mai 
făcuse și anterior adoptării OuG, că atât 
plafonarea unor tarife în absența unui 
sistem general de control al prețurilor, 
cât și posibilitatea de a aplica tarife ca 
element de sprijin sau protecție pentru o 
anumită industrie sunt interzise,   conform 
normelor europene. Având în vedere 
faptul că România nu are un sistem 
general de control al prețurilor, este 
imposibil din punct de vedere legal să aibă 
un cadru care să se refere strict la piața de 
asigurări.
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2014 

2015 

Noiembrie 
Primele solicitări legate de 

stoparea creşterii tarifelor RCA.

Ianuarie 
ASF abroga art. 21, alineatul 1 din Norma 

RCA 23/2014 (stabilirea tarifelor astfel încât 

să fie acoperite toate angajamentele ce 

decurg din poliţele RCA).

August 
Declanşarea procedurii de faliment a 

ASTRA Asigurări.

Noiembrie 
ASF anunţă notificări din partea 

asigurătorilor cu privire la majorarea 

cu 300-400% a tarifelor RCA pentru 

transportatori.

15 Decembrie 
ASF dispune controale inopinate la toţi 

asigurătorii RCA.

17 decembrie 
Guvernul a solicitat ASF să vină cu 

propuneri legislative după încheierea 

controalelor la asigurători.

22 decembrie 
ASF anunţă încheierea unui protocol între 

autoritate, transportatori şi asigurători care 

limitează creşterile de tarife la 50%. UNSAR 

precizează ulterior că nu l-a semnat.

2016 
Ianuarie
Întâlnire între transportatori, asigurători şi ASF când autoritatea a precizat că s-au 

respectat, cu excepţii marginale, limitarea creşterilor de tarife la 50%.

22 ianuarie
ASF angajează MILLIMAN pentru evaluarea independentă a tarifelor RCA.

25 ianuarie
Dezbateri în Comisia de Buget Finanţe şi Bănci pe tema asigurărilor auto.

22 februarie
Nouă rundă de discuţii privind tarifele RCA. Transportarorii acuză că nu a fost 

respectat protocolul încheiat în decembrie 2015.

25 februarie
ASF trimite către Parlament şi Ministerul Finanţelor un proiect de lege privind 

asigurările RCA.

Iulie
Declanşarea procedurii de faliment a CARPATICA Asig.

2 septembrie
ASF a făcut public raportul privind evoluţia preţurilor pentru transportatori

13 septembrie

Senatul României a adoptat un proiect de lege privind asigurarea RCA.

14 septembrie
Guvernul adoptă OUG 54/2016 care reprezintă totodată noul cadru legislativ 

pentru asigurările RCA.

15 septembrie
Protest al transportatorilor la nivel naţional.

17 octombrie
Comisia de Buget Finanţe din Senat a respins proiectul de lege privind adoptarea 

OUG 54/2015 pe motiv că în circuitul legislativ se află un proiect similar.

2 noiembrie
Guvernul a adoptat nivelul tarifelor plafonate pentru poliţele RCA.

18 noiembrie
Plafonarea tarifelor a intrat în vigoare.
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Uniunea a atras atenția că, în 

urma măsurilor aprobate de Guvern, 

pierderile societăților de asigurare vor 

crește și nu se vor limita doar la cele 

șase luni prevăzute pentru plafonare de 

Ordonanța de urgență 54/2016, ci își vor 

face simțite efectele pe o perioadă mult 

mai lungă, greu de estimat, dat fiind 

specificul asigurării RCA. 

Mai mult, după încheierea perioadei 

de șase luni în care tariful este plafonat, 

cel mai probabil vom asista la o revenire 

la tarife sustenabile pentru asigurători, 

situație care va crea din nou percepția unor 

dezechilibre în piață, consideră UNSAR.

Plafonarea tarifelor RCA va pune 

presiune pe cheltuielile operaționale 

ale asigurătorilor și va conduce la 

acumularea unor pierderi pentru aceștia, 

a arătat Adrian MARIN, Președintele 

UNSAR.

Din păcate, toate schimbările 

duc către o majorare a cheltuielilor 

operaționale, a arătat el, explicând că rata 

combinată la sfârșitul anului 2015 era 

de peste 120%, iar la mijlocul anului se 

menținea peste 100. Apar aspecte care nu 

existau în trecut și care trebuie evaluate, 

mai bine previzionate, și toate acestea sunt 

aducătoare de costuri adiționale. Atât timp 

cât ajută măcar clientul, pentru că trebuie 

să aibă un cadru cât mai protectiv, cât 

mai bun, ele sunt binevenite, dar ele vor fi 

reflectate mai devreme sau mai târziu în 
costurile operaționale, a declarat Adrian 
MARIN.

Întrebat ce se va întâmpla după 
cele 6 luni în care tarifele RCA sunt 
plafonate, Președintele UNSAR a 
menționat că se așteaptă ca în această 
perioadă companiile să acumuleze 
pierderi, iar fiecare asigurător își va 
efectua calcule și va stabili ce va face 
după acest interval.

Statul ne cere să subvenționăm 
câteva segmente de clienți. Suntem 
condamnați la pierderi sigure, a declarat 
Virgil ȘONCUTEAN, Directorul General al 
ALLIANZ-ȚIRIAC, adăugând că dacă nu 
cumva se dorește perpetuarea controlului 
administrativ al prețurilor RCA, nu mai 
târziu de 6 luni metodologia de definire 
a tarifelor RCA va trebui recuplată la 
mecanismele de operare specifice unei 
piețe libere, bazată exclusiv pe principii 
concurențiale.

Este o falsă impresie că un asemenea 
control va avea efecte pozitive, pe termen 
lung, a mai precizat Virgil ȘONCUTEAN.

Scăderi masive de 
comisioane pentru 
brokeri

Atât o sucursală de companie de 

asigurări, cât și o sucursală de bancă nu se 

află decât în orașe mai mari, cu un anumit 

număr de locuitori. Accesul în comune, 

sate, în locuri în care se ajunge foarte greu 

este asigurat prin brokeri. Acesta este unul 

dintre marile avantaje ale brokerilor de 

asigurări și, ca dovadă, 70% din piața de 

asigurări RCA se distribuie prin brokeri, 

preciza Bogdan ANDRIESCU, Președintele 

UNSICAR, înainte ca limitarea să devină 

operațională.

Totuși, ca reacție la plafonarea 

tarifelor, chiar și înainte de intrarea 

acesteia în vigoare, asigurătorii au 

început, unul câte unul, să implementeze 

scăderi masive ale comisioanelor 

acordate brokerilor pentru polițele 

încheiate autoutilitarelor grele și 

vehiculelor de transport persoane, 

reprezentând, de altfel, o încercare de a 

limita modalitățile de acces ale acestora 

din urmă în propriile portofolii. 

S-a ajuns astfel la scăderi de 

comisioane până la 1-2% și chiar la 

0,1% pentru aceste segmente de 

clienți, niveluri la care, în mod cert, 

activitatea de intermediere pe aceste 

linii nu mai este rentabilă. Unul dintre 

brokeri a exemplificat chiar că, din 

comisioane totale de circa 1,3 milioane 

lei încasate pentru polițele încheiate 

transportatorilor pe parcursul unui an 

calendaristic, conform noilor tarife și a 

grilei de comisioane drastic diminuate, 

încasările sale ar fi scăzut, pentru același 

portofoliu, la 60.000 lei.

Brokerii au devenit astfel primii 

care au resimțit, deși cu ricoșeu, efectele 

Ordonanței asupra asigurătorilor. Cum 

vor reuși aceștia să gestioneze perioada 

plafonării și dacă asigurătorii vor reveni 

asupra comisioanelor odată expirat 

termenul prevăzut de lege, rămâne însă 

de văzut.

Ce a mai adus nou 
Ordonanța de urgență 
54?

Plafonarea tarifelor nu a fost 
nicidecum singura noutate majoră 
introdusă de OuG 54/2016. Mai mult 
decât atât, plafonarea este doar o măsură 

CoverStory
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provizorie, în timp ce alte reglementări 
introduc modificări substanțiale cu 
efecte permanente.

RCA pe o perioadă între 
una și 12 luni

Contractul RCA, conform noilor 
prevederi, se va putea încheia pe o 
perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu 
de o lună, în funcție de opțiunea 
asiguratului. Față de vechiul sistem, 
când polițele puteau fi încheiate doar 
pe 6 luni sau un an, specialiștii din piață 
au atras atenția că se poate ajunge la 
o scădere a gradului de cuprindere în 
asigurare, dar și la o sporire a cheltuielilor 
operaționale și de gestionare a acestor 
polițe atât pentru brokeri, cât și pentru 
asigurători. De asemenea, rămâne 
întrebarea modului în care va fi aplicat 
sistemul bonus-malus în cazul polițelor 
încheiate pe două-trei luni sau alte astfel 
de perioade.

Totuși, actul normativ prevede 
că, după un an de la intrarea în vigoare 
a OuG, ASF va evalua dacă se justifică 
încheierea contractelor RCA pentru 
perioade mai mici de 6 luni. 

Atașarea de clauze 
suplimentare contractului 
RCA

O altă noutate se referă la 
atașarea altor clauze contractului RCA, 
cu excepția celor care restricționează 
drepturile persoanei prejudiciate. O 
astfel de măsură ar putea stimula însă 
vânzarea încrucișată a altor acoperiri și, 
de asemenea, ar putea deturna atenția 
asiguratului de la criteriul prețului cel mai 
scăzut prin prisma unor extra-beneficii 
incluse în poliță.

Recalcularea poliței RCA
În situația în care informațiile 

furnizate de asigurat nu sunt reale la 
momentul încheierii contractului RCA, 
prima de asigurare poate fi recalculată 
și modificată de asigurătorul RCA după 
notificarea prealabilă a asiguratului și 

exprimarea acordului acestuia. Dacă 
asiguratul nu își exprimă acordul 
cu privire la modificarea condițiilor 
contractuale, acesta poate denunța 
contractul RCA în termen de 20 de zile de 
la data primirii notificării. 

Această prevedere pare a avea 
la origine anumite situații întâlnite 
în practică în care „se fenta” sistemul 
bonus-malus sau clasa de încadrare 
a unui vehicul, cu scopul de a oferi 
clientului o primă mai mică decât cea 
corespunzătoare vehiculului său.

Răscumpărarea daunei
Având în vedere că sistemul 

bonus-malus avea până acum la bază 
numărul de daune produse și nu 
valoarea acestora, legiuitorul a dat 
posibilitatea vinovatului de a suporta 
paguba din propriul buzunar. Prevederea 
devine utilă în momentul în care dauna 
produsă este de valoare mică și poate fi 
suportată de vinovat din propriul buget, 
astfel încât el să nu mai suporte, timp 
de mai mulți ani de altfel, o majorare a 
primei RCA. Astfel, pentru menținerea 
clasei bonus/malus, prin contractul 
RCA părțile pot conveni posibilitatea 
răscumpărării, respectiv suportarea de 
către asigurat a contravalorii despăgubirii 
corespunzătoare evenimentului.

Suspendarea contractului 
RCA

Ce nu este clarificat încă, cel 
puțin la momentul redactării acestui 
material, este posibilitatea suspendării 
contractului RCA „pe perioada 
suspendării dreptului de circulație al 
vehiculului său pe perioada imobilizării 
acestuia”. Procedura suspendării va fi 
stabilită prin ordin comun al Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului 
Transporturilor și ASF, în prezent 
fiind nefinalizată. Conform legii însă, 
asiguratul va avea obligația ca, pe toată 
durata suspendării contractului RCA, 
să imobilizeze vehiculul într-un spațiu 
privat, în afara domeniului public, pentru 
a nu avea potențial generator de daune. 

CoverStory

Autoturisme, autoturisme de teren și 
autovehicule mixte cu masa maximă autorizată 

mai mică de 3,5t și maxim 9 locuri 
– persoane fizice

Capacitate 
cilindrică (cmc)

Grupă de 
vârstă (ani)

Prima 
maximă

<=12001

<=25 997

26-30 810

31-40 617

41-50 624

51-60 618

>60 547

1201-1400

<=25 985

26-30 800

31-40 610

41-50 617

51-60 611

>60 541

1401-1600

<=25 1.166

26-30 942

31-40 712

41-50 721

51-60 714

>60 629

1601-1800

<=25 1.294

26-30 1.042

31-40 784

41-50 794

51-60 786

>60 691

1801-2000

<=25 1.516

26-30 1.217

31-40 909

41-50 922

51-60 912

>60 798

2001-2500

<=25 2.129

26-30 1.698

31-40 1.255

41-50 1.273

51-60 1.259

>60 1.095

>2500

<=25 3.087

26-30 2.450

31-40 1.796

41-50 1.822

51-60 1.801

>60 1.559

Tarifele de primă (maxime) pe 
categorii de vehicule
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Utilizarea tehnologiilor 
telematice și a istoricului 
șoferilor

Pentru determinarea primei de 

asigurare, asigurătorul va putea lua în 

calcul, pe lângă istoricul de daune,   și 

informațiile obținute din utilizarea unor 

tehnologii telematice.

Criteriile de aplicare pentru 

sistemul bonus/malus vor fi stabilite prin 

reglementări ASF, iar clasa de bonus/

malus se poate determina luând în 

considerare și istoricul șoferilor.

Astfel de măsuri au capacitatea, 

cel puțin în teorie, să ajute clienții cu un 

stil de condus preventiv să plătească 

mai puțin pentru asigurarea RCA, și 

sa îi țină departe de volan pe cei care 

provoacă daune. Există totuși semne 

de întrebare cu privire la costurile de 

implementare ale unor soluții telematice, 

dar și despre deschiderea clienților către 

astfel de soluții. În același timp, tarifarea 

Divulgarea modului de 
calcul al primei

Asigurătorul RCA va avea obligația 

să notifice asigurații, la solicitarea 

acestora, în ceea ce privește modul 

de calcul al primei de asigurare. Pot fi 

cerute informații despre modalitatea de 

stabilire a primei, datele statistice în baza 

cărora este stabilită aceasta sau raportul 

actuarial care stă la baza determinării 

tarifului de primă.

Denunțarea poliței RCA
Asiguratul poate denunța 

contractul RCA în cazul retragerii 

autorizației de funcționare a 

asigurătorului RCA sau al pronunțării 

de către instanța judecătorească 

competentă a hotărârii privind 

deschiderea procedurii de faliment a 

acestuia. Această prevedere a fost practic 

o consecință a falimentelor ASTRA 

și CARPATICA, atunci când a existat 

posibilitatea că vinovații să ajungă să 

plătească prejudiciile, cel puțin pe cele 

care depășeau cei circa 100.000 euro 

suportați de către Fondul de Garantare 

a Asiguraților, din propriul buzunar. 

Astfel, odată cu intrarea în faliment a 

unui asigurător, ei pot denunța vechea 

poliță și încheia una nouă la o companie 

stabilă.

Vehicul la schimb
O altă măsură cu impact 

semnificativ, inexistentă până în 

momentul aplicării noii legislații, este 

despăgubirea cheltuielilor cu înlocuirea 

temporară a vehiculului persoanei 

prejudiciate, pe baza opțiunii sale. 

Deși regulamentul de aplicare nu este 

încă finalizat, el urmând să fie inclus în 

legislația secundară, primul efect este, în 

mod clar, creșterea volumului daunelor 

plătite. Astfel, măsura,   care este evident 

în beneficiul asiguraților, va pune totuși 

o presiune suplimentară pe costurile cu 

daunele ale asigurătorilor.

Autovehicule destinate transportului 
de marfă - persoane fizice

Masa maximă Prima maximă

<2300 749

2300-3499 1.090

3500-7499 1.918

7500-15999 1.509

>=16000 2.979

Remorci, semiremorci - persoane fizice
Masa maximă Prima maximă

<=750 132

751-3500 320

3501-10000 186

>10000 327

Tractoare rutiere- persoane fizice
Putere (CP) Prima maximă

<=45 208

>45 308

CoverStory

Motociclete, motoscutere, motorete și 

ATV-uri, cu sau fără ataș - persoane fizice
CC (cmc) Prima maximă

<=50 294

>50 581

Alte vehicule - persoane fizice
Categorie Prima maximă

Vehicule speciale 929

Utilaje 405

Autoturisme, autoturisme de teren și 
autovehicule mixte cu masa maximă 

autorizată mai mică de 3,5t și maxim 9 
locuri - persoane juridice

Capacitate cilindrică 
(cmc)

Prima maximă

<=12002 885

1201-1400 1.143

1401-1600 992

1601-1800 928

1801-2000 965

2001-2500 1.030

>2500 1.285

Autovehicule destinate transportului de 
marfă - persoane juridice

Masa maximă Prima maximă

<2300 943

2300-3499 1.138

3500-7499 1.530

7500-15999 1.889

>=16000 7.534

Remorci, semiremorci - persoane juridice
Masa maximă Prima maximă

<=750 148

751-3500 223

3501-10000 481

>10000 588

Tractoare rutiere- persoane juridice
Putere (CP) Prima maximă

<=45 487

>45 435

Motociclete, motoscutere, motorete si ATV-
uri, cu sau fara atas – persoane juridice

CC (cmc) Prima maximă

<=50 352

>50 491

Alte vehicule - persoane juridice
Categorie Prima maximă

Vehicule speciale 1.079

Utilaje 558

Autovehicule transport persoane cu 
mai mult de 9 locuri - persoane fizice și 

persoane juridice
Numar locuri Prima maximă

<=17 982

18-40 3.343

>40 6.600

Tramvaie, troleibuze 1.558

Tarifele de primă (maxime) pe categorii de vehicule



11www.primm.ro 11/2016

CoverStory

conform istoricului de daune al șoferilor 
ar trebui să responsabilizeze mai mult 
conducătorii auto.

Certificarea inspectorilor 
de daune

Personalul care efectuează 
constatarea daunelor va fi avizat de 
ASF. Persoanele care intenționează să 
facă constatarea daunelor trebuie să 
dețină: studii superioare de specialitate, 
certificare profesională, dovada urmării 
cursurilor de formare profesională 
continuă la un formator autorizat și a 
certificării/evaluării de către Institutul de 
Studii Financiare.

Compensarea directă
După o daună, păgubiții pot 

merge la propriul asigurător RCA 
pentru acoperirea prejudiciului, pe baza 
mecanismului de compensare directă 
asigurătorul RCA al persoanei prejudiate 
recuperând ulterior contravaloarea 
daunei de la asigurătorul RCA al 
persoanei vinovate.

Compensarea directă este 
aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții:

 accidentele auto se produc pe 
teritoriul României;

 vehiculele implicate în accidentele 
auto sunt înmatriculate/înregistrate în 
România;

 prejudiciile sunt produse exclusiv 
vehiculelor;

 ambele vehicule implicate în 
accidentul auto au asigurare RCA valabilă 
la data evenimentului;

 prejudiciile exclud vătămările 
corporale.

Procedura compensării directe se 
stabilește prin convenții multilaterale 
încheiate între asigurătorii RCA. 
Condițiile compensării directe sunt 
convenite în mod voluntar între asigurat 
și asigurător. Nu este afectat însă 
dreptul persoanei păgubite de a se 
îndrepta împotriva asigurătorului RCA 
al persoanei vinovate de producerea 
accidentului auto.

La fel ca și introducerea de 
clauze suplimentare pe polița RCA, 
compensarea directă ar putea îndrepta 
păgubiții către asigurătorii cu o bună 
reputație, estompând astfel argumentul 
prețului poliței. 

BAAR și FPVS fuzionează 
Având în spate probabil rațiuni 

de scăderi de costuri operaționale, 
Biroul Asiguratorilor de Autovehicule 
din România și Fondul de Protecție a 
Victimelor Străzii vor fuziona. 

Odată cu noua organizare, 
structura capătă și noi atribuții precum 
de a dezvolta și administra baza de date 
CEDAM, de a publica statistici privind 
asigurările auto la nivel național și 
internațional și de a elabora și publica 
analize și studii comparative privind 
tarifele utilizate de asigurătorii RCA 

din statele membre și alte informații 
considerate relevante pentru această 
linie de asigurare.

Punctele traumatice
Una dintre mai vechile solicitări ale 

asigurătorilor, și anume reglementarea 
despăgubirilor pentru daune morale 
și-a găsit o soluție, parțială deocamdată, 
prin introducerea punctelor traumatice 
stabilite de Institutul Național de 
Medicină Legală și prevăzute în 
reglementările ASF.

Evaluarea despăgubirilor are 
în vedere un nivel mediu prezumat 
al suferinței îndurate de persoanele 
prejudiciate. Valoarea unui punct 
traumatic este egală cu dublul salariului 
de bază minim brut pe țară garantat în 
plată de la data producerii accidentului. 
Despăgubirile se pot ajusta în funcție de 
particularitățile fiecărui caz în parte, pe 
bază de documente justificative.

Aceasta posibilitate este aplicabilă 
însă doar în cazul soluționării în amiabil 
a despăgubirilor morale. În cazul în care 
acestea ajung în instanță, procedura nu 
diferă cu nimic de cea de până acum.

Prevederile OuG 54/2016 vor puse 
în aplicare printr-o normă elaborată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
nefinalizată la momentul redactării acestui 
material. 

Suntem și pe

http://www.facebook.com/primm.ro
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2016, anul în care Solvency II urma să fie punctul central în industria asigurărilor, se 
dovedește a fi marcat de mult mai multe provocări. Încă un faliment al unui asigurător 
din top 10 și mai ales modificarea legislaţiei RCA par a continua perioada turbulentă pe 
care o traversează jucătorii din asigurări. În acest context, Adrian MARIN, CEO, GENERALI 
România, a detaliat modul cum se va poziţiona compania pe care o conduce în 
perioada care următoare.

Adrian MARIN
CEO, GENERALI România

RIMM: Pare că ne aflăm încă într-o 
perioadă de reaşezare pe piaţa de 
asigurări. Solvency II este activ, doi 
asigurători mari au intrat în faliment, 
iar discuţiile pe tema tarifelor RCA 
s-au concretizat într-o ordonanță de 
urgență şi un alt proiect similar care 
se află în dezbaterea Parlamentului. 
Este,  așadar, o perioadă dificilă pentru 
piaţă?

Adrian MARIN: După introducerea 
Solvency II, într-adevăr, ar fi trebuit să 
urmeze o perioadă de reaşezare a pieţei 
locale de asigurări şi să ne concentrăm 
doar pe îndeplinirea cerinţelor impuse 
de noua Directivă, cerinţe care urmăresc 
consolidarea pieţei şi care presupun un 
efort susţinut şi pe termen lung, atât din 
partea asigurătorilor, cât şi a autorităţii 
de supraveghere.

Dacă nu ar fi urmat evenimente 
imprevizibile care să afecteze imaginea 
asigurătorilor şi să scadă încrederea 
consumatorilor în sistem, aş fi putut, cu 
certitutidine, să afirm că da, ne aflăm 
într-o perioadă de reaşezare.

Din păcate, atât falimentele a doi 
asigurători, cât şi discuţiile din ultimele 
luni legate de RCA, care au culminat cu 
adoptarea unei ordonanţe de urgenţă 

sub presiune, au adus o pată neagră 
pentru întreaga industrie de asigurări 
şi aşa destul de fragilă. Va fi nevoie de o 
perioadă bună de timp pentru a reclădi 
încrederea pierdută.

PRIMM: Falimentele au avut vreun 
impact asupra comportamentului de 
consum al clienţilor?

A.M.: Iniţial, am crezut că vom asista la o 
schimbare de compartament a clientului 
şi că acesta va fi mai selectiv în alegerile 
sale şi se va îndrepta către companiile 
solide, cu capacitate financiară, care îşi 
pot onora plăţile, indiferent de valoarea 
acestora.

Însă, din păcate, recentele 
evenimente din piaţă, mă refer la 
protestele transportatorilor şi presiunea 
făcută de aceştia asupra instituţiilor 

statului, care au culminat cu emiterea 
ordonanţei de urgenţă pentru asigurarea 
RCA, ne-au arătat că tendinţa clientului 
de a alerga în continuare după cel mai 
mic preţ, fără a ţine cont de capacitatea 
de plată a asigurătorului, se păstrează.

PRIMM: GENERALI nu a fost niciodată 
un jucător cu o cotă de piaţă 
semnificativă sau cu o prezență 
agresivă pe RCA. Dimpotrivă, era 
cunoscută drept o companie cu 
tarife destul de ridicate. În condiţiile 
noii legislaţii, mai ales a plafonării 
tarifelor, se va schimba ceva? 

A.M.: Politica noastră de a oferi 
clienților servicii de calitate la un preț 
corespunzător rămâne neschimbată. 
Nu avem o cotă semnificativă pe RCA, 
nu pentru că nu vrem RCA, ci pentru 
că noi am militat întotdeauna pentru 
un business profitabil, indiferent de 
linia de business practicată, astfel încât 
să fim capabili să rezistăm pe piaţă pe 
termen lung şi să putem să ne onorăm 
promisiunile asumate în fața clienţilor.  
În privinţa plafonării tarifelor, este 
prea devreme să estimăm impactul în 
business. Cu siguranţă, după ce vom 
avea întreg cadrul legislativ şi vom 
aplica măsurile impuse, după ce vom 

După introducerea 
Solvency II, ar fi trebuit 
să urmeze o perioadă de 
reaşezare a pieţei locale de 
asigurări.
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plăti daunele, abia atunci putem spune 

cu certitudine care este efectul acestei 

măsuri.

PRIMM: Este un moment oportun 
pentru sporirea cotei de piaţă? Nu 
doar pe RCA.

A.M.: Pentru cine îşi doreşte acest 
lucru cu orice preţ, poate fi un moment 
oportun. Noi rămânem însă fideli 
strategiei de creștere profitabilă a 
afacerilor noastre în România. Şi, da, 
dacă se poate să creștem cota de piață, 
în condiţiile noastre, adică fără a afecta 
calitatea serviciilor oferite clienților 
noştri, bineînţeles că vom viza şi acest 
aspect.

PRIMM: Au fost voci care au sugerat 
că şi Solvency II a condus la creşteri de 
tarife. A fost acesta, într-adevăr, unul 
dintre efecte? Și ce alte efecte a avut 
Solvency II?

A.M.: Directiva de Solvabilitate II 
(Solvency II) reprezintă un pas înainte 
atât pentru piață, cât și pentru clienți, 
miza sa fiind protecția clienților printr-o 
mai mare transparență, exigențe mai 
mari în ceea ce privește cerințele de 
solvablitate a asigurătorilor şi un sistem 
eficace de management al riscurilor.

Una dintre cele mai mari provocări 
pentru piaţa locală este însă găsirea 
echilibrului între cerințele crescânde 
în materie de capital, reglementare, 
calitate, cerute prin Directiva Solvency 
II, și costuri juste pentru clienți. Costurile 
generate de implementarea Directivei 
Solvabilitate II nu au impactat primele de 

asigurare ale clienţilor GENERALI.

PRIMM: Este RCA-ul singura problemă 

a pieţei locale? Sau mai sunt şi alte 

aspecte care ar trebui rezolvate?

A.M.: Este o problemă destul de mare, 

într-adevăr, însă cea mai mare provocare 

în domeniul asigurărilor rămâne în 

continuare gradul redus de educare a 

consumatorilor în privinţa protecţiei prin 

asigurare. Foarte mulți români consideră 

că nu li se va întâmpla „ceva rău” în 

timpul vieții, fapt care îi determină, în 

mod eronat, să considere că nu au nevoie 

de asigurări. Așa se face că asigurarea 

Adrian MARIN

CEO, GENERALI România

Tendinţa clientului de a 
alerga în continuare după 
cel mai mic preţ, fără a ţine 
cont de capacitatea de 
plată a asigurătorului, se 
păstrează.

Politica noastră de a oferi 
clienţilor servicii de calitate 
la un preţ corespunzător 
rămâne neschimbată.
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casei și a bunurilor este la un nivel redus, 
deși România se află într-o zonă cu 
activitate seismică, doar 20% din fondul 
locativ este asigurat şi mare parte din 
acesta doar prin asigurarea obligatorie. 
În egală măsură, numărul celor care 
cumpără asigurări de viață, cu sau fără 
componentă de acumulare sau de 
protecţie, rămâne destul de scăzut.

PRIMM: Se poate observa o revenire 
a subscrierilor şi pe CASCO? Care 
sunt particularităţile acestei linii de 
asigurări în prezent?

A.M.: Evoluţia pieţei de asigurări rămâne 
constantă în ultimii ani şi nu previzionăm 
evoluţii spectaculoase în perioada 
următoare pentru că, să nu uităm, parcul 
auto naţional este învechit, peste 60% 
dintre vehicule fiind mai vechi de 10 ani.

 Programul RABLA este unul extrem 
de benefic şi pentru piaţa asigurărilor 
CASCO,   însă din păcate nu are forţa 
să genereze un proces de reînnoire a 
parcului naţional de vehicule.

GENERALI a reuşit să crească 
business-ul CASCO, pe aceleași 
fundamente de profitabilitate, oferind 
produse cu acoperiri care îndeplinesc 
cerinţele riguroase ale clienţilor şi o 

calitate înaltă a serviciilor post-vânzare.

PRIMM: În rezultatele anunţate de 
GENERALI pentru primele şase luni 
aţi indicat o sporire a subscrierilor 
pe asigurări de sănătate. Care au fost 
factorii care au condus la această 
creştere?

A.M.: Această evoluție este una bună 

şi se datorează faptului că românii îşi 

doresc servicii medicale de calitate, în 

clinici private din România, dar mai ales 

din străinătate. Lansarea programelor de 

asigurare MediHelp, care oferă servicii 

în clinicile medicale din străinătate, 

au impulsionat segmentul nostru 

de asigurări private de sănătate. De 

asemenea, o pondere importantă 

o au pachetele de asigurare de tip 

employee benefits pe care companiile le 

achiziţionează pentru a oferi servicii de 

sănătate angajaţilor lor. 

PRIMM: Cum arată, în prezent, 
portofoliul GENERALI şi care sunt 
segmentele de business pe care 
intenţionaţi să puneţi mai mult accent 
pe viitor?

A.M.: Strategia noastră rămâne 

neschimbată, vrem să ne concentrăm 

eforturile pe segmentul non-auto, 

care ne asigură stabilitatea şi ne dorim 

creşterea business-ului de retail în 

portofoliul nostru. 

Totuşi, într-o piaţă cum este cea locală 

- dominată de asigurările auto, 77% din 

business-ul de non-life este reprezentat 

de asigurările auto (conform datelor 

publicate de ASF pentru primele 6 luni 

din 2016) -, trebuie să ai în vedere şi acest 

segment. GENERALI România creşte 

însă pe segmentul auto urmărind atent 
indicatorii de profitabilitate.

PRIMM: Ce obiective aţi stabilit pentru 
perioada următoare?

A.M.: Dorim să creștem business-ul pe 
plan local într-un ritm constant, însă 
fără să compromitem profitabilitatea. 
Suntem recunoscuți ca o companie 
solidă, cu planuri pe termen lung în 
România şi atunci toate eforturile noastre 
sunt concentrate pe creşterea calităţii 
serviciilor oferite clienţilor noştri, pe 
menţinerea imaginii de asigurător de 
încredere în această piaţă, asigurător care 
îşi onorează întotdeauna promisiunile 
şi se menţine printre asigurătorii de top 
care au printre cele mai puţine plângeri 
din partea clienţilor.

Mihai CRĂCEA

Costurile generate 
de implementarea 
Solvabilitate II nu au 
impactat primele de 
asigurare ale clienţilor 
GENERALI.

Nu previzionăm evoluţii 
spectaculoase pe CASCO 
în perioada următoare.

Pentru cine îşi doreşte 
cotă de piată cu orice 
preţ, poate fi un moment 
oportun.

Ne concentrăm eforturile 
pe segmentul non-auto, 
care ne asigură stabilitatea, 
şi ne dorim creşterea 
business-ului de retail în 
portofoliul nostru.

Interviu



XPRIMM Events

21 – 25 May, Brasov, Romania

19 – 20 June

June, Baku, Azerbaijan

www.fiar.ro

www.internationalinsuranceforum.com/prop

www.xprimm.com
www.aiif.az

Launch of 
XPRIMM Insurance Report 
CEE, SEE & CIS - FY 2016

Launch of 
PROPERTY Insurance Report 
CEE, SEE & CIS - FY 2016

Launch of XPRIMM
Insurance Profile – Azerbaijan 
FY 2016

International Insurance – Reinsurance Forum

PROPERTY INSURANCE in a Stormy Era

Azerbaijan International Insurance Forum

20
17

2-3 April www.internationalinsuranceforum.com/motor

Launch of 
MOTOR Insurance Report 
CEE, SEE & CIS - FY 2016

MOTOR INSURANCE - ISTANBUL
The road towards profitability

16 February, Vienna, Austria www.consumerprotection.ro

European CONSUMER PROTECTION Conference

2017

2017

15 February www.internationalinsuranceforum.com/motor

MOTOR INSURANCE - VIENNA
New challenges for the CEE motor insurance industry

2017
Vienna

Istanbul

Munich

20



16 www.primm.ro11/2016

Adina TUDOR
Editor

Pe 24 septembrie a.c. a 
avut loc cel mai mare 
cutremur înregistrat în 
acest an pe teritoriul 
ţării noastre, resimţit în 
Bucureşti şi în mai multe 
oraşe. Acesta s-a produs 
într-un moment în care 
acest risc se afla deja în 
atenţia românilor, după 
evenimentele seismice 
din Italia: cutremurul 
devastator din 24 august, 
care a lăsat în urma sute 
de victime şi locuinţe 
distruse, urmat de peste 
2.500 de replici, dar şi 
cutremurele majore din 
luna octombrie. Acesta 
a fost contextul în care 
a început cea de a patra 
ediţie a campaniei 
naţionale „Octombrie 
- Luna Asigurărilor de 
Locuinţe”. Demersul 
a oferit, în premieră, 
pe lângă elemente de 
bază privind protecţia 
financiară a locuinţei 
printr-o poliţă obligatorie 
sau facultativă, şi 
recomandări în cazul unui 
cutremur.

Românii s-ar simţi 
mai în siguranţă afară 
decât în casă, în cazul 
unui cutremur

Special

Lu
na

 A
sig

urărilor de Locuinţe

OCTOMBRIE

Pe întreaga durată a lunii 
precedente, s-a desfăşurat la nivel 
naţional campania „Octombrie – Luna 
Asigurărilor de Locuinţe”, proiect care 
are ca obiective, încă de la momentul 
lansării sale în 2013, 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 locuinţă. În 
acest an, proiectul a mers mai departe, 
oferind, pe lângă elemente de bază 
privind protecţia financiară, şi o serie de 
recomandări şi sfaturi de comportament 
în cazul unui cutremur. 

Sondaj: Unde se simt 
românii mai în siguranţă 
la cutremur, afară sau în 
casă?

În cadrul campaniei a fost 
organizat şi un sondaj online care a 
invitat utilizatorii să răspundă la un set 
de întrebări ce atrag atenţia asupra 
câtorva acţiuni de prevenire şi reducere 
a riscurilor. Conform rezultatelor 
sondajului, în cazul unui cutremur 

major (de peste 7 grade),  44% dintre cei 
chestionaţi s-ar simţi cel mai în siguranţă 
afară, pe stradă (ca pietoni), în timp ce 
pentru 42% dintre ei, cel mai sigur loc 
este în prorpia casă.  

Cu toate că, 68% dintre 
participanţii la sondaj consideră că 
locuinţa lor ar avea de suferit în cazul 
unui cutremur de peste 7 grade pe scara 
Richter, 88% dintre respondenţi nu au 
în casă un kit de prim ajutor în caz de 
cutremur. 

În ceea ce priveşte ameninţarea 
unui seism, în general, 8% dintre cei 
care au parcurs chestionarul sunt de 
părere că un cutremur major (de peste 7 
grade) este un pericol exagerat. Cu toate 
acestea, 76% dintre ei îl percep drept 
un pericol important, care poate avea 
loc oricând, iar 16% îl apreciază drept 
un pericol moderat. În ceea ce priveşte 
percepţia personală, la întrebarea „pentru 
tine, un cutremur major este...”,  58% au 
răspuns că este un pericol de care sunt 
conştienţi, la care se gândesc ocazional, 
24% au declarat că este un pericol la care 
nu se gândesc aproape niciodată, iar 
18%, un pericol de care se tem şi la care 
se gândesc foarte des.
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În cazul unui cutremur major (de peste 
7 grade), unde te-ai simţi cel mai în 
siguranţă:

La care dintre riscurile de mai jos crezi că este cel mai 
expusă locuinţa ta?

44% Afară, pe stradă (ca pieton) 

33% Cutremur 

42% Acasă 

27% Incendiu 

62% Nu 

68% Da 88% Nu 

79% Nu 

63% Da 64% Nu 65% Da 

38% Da

32% Nu 12% Da 

21% Da 

37% Nu 36% Da 35% Nu 

Din punctul tău de vedere, un cutremur major 
(de peste 7 grade pe scara Richter) în România 
este:

76% Un pericol important care 
poate avea loc oricând

16% Un pericol moderat

8% Un pericol exagerat de catre 
ceilalţi

Pentru tine, un cutremur major (de 
peste 7 grade pe scara Richter) este:

În cazul unui cutremur de peste 
7 grade pe scara Richter, crezi că 
locuinţa ta ar avea de suferit? Ai în casă un kit de prim ajutor în caz de cutremur?

În cazul unui cutremur 
major, crezi că 
despăgubirile oferite 
de asigurători pot 
compensa toate 
pagubele produse?

Ai o asigurare 
obligatorie 
a locuinţei 
încheiată 
pentru casa 
ta?

Ai o asigurare 
facultativă 
de locuinţă 
pentru casa 
ta?

Ştii că poţi fi 
amendat dacă 
nu închei o poliţă 
de asigurare 
obligatorie a 
locuinţei?

Locuieşti într-o casă/ 
într-un apartament 
construit înainte de 
1977?

24% Un pericol la care nu te 
gândeşti aproape niciodată

58% Un pericol de care eşti 
conştient, la care te gândeşti doar 
ocazional

18% Un pericol de care te temi şi la care te 
gândeşti  foarte des

6% În maşina personală 

18% Inundaţie cauzată de conducte 

5% La serviciu 

14% Furt 

3% Într-un loc public 

4% Alunecare de teren  

4% Inundaţie din cauze naturale 

1977
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În ceea ce priveşte asigurarea 

locuinței, 63% dintre respondenți au 

declarat că deţin o poliţă PAD pentru 

casa lor, iar 65% sunt conştienţi că pot 

fi amendaţi dacă nu încheie o asigurare 

obligatorie a locuinţei. Lucrurile nu stau, 

însă la fel în ceea ce priveşte asigurările 

facultative de locuinţe: doar 36% dintre 

respondenţi au un astfel de produs. 

Întrebaţi dacă, în cazul unui cutremur 

major, consideră că despăgubirile 

oferite de asigurători pot compensa 

toate pagubele produse, 79% dintre 

participanţii la sondaj au declarat că nu. 

Dintre cei 960 de respondenţi, 

38% locuiesc într-o casă/ apartament 

construită înainte de 1977. De asemenea, 

73% locuiesc în mediul urban, iar 59% 

dintre ei locuiesc la bloc.

Chibzuilă şi Casa 
Morocănoasă au 
adus infografice cu 
recomandări de cutremur 
şi informaţii despre 
asigurări, dar şi un joc 
online 

Sondajul a reprezentat doar unul 

dintre elementele care au constituit 

partea online a demersului „Octombrie – 

Luna Asigurărilor de Locuinţe”. Cele două 

mascote oficiale ale campaniei - deja 

cunoscuta Casă Morocănoasă alături 

de Casa Chibzuită (sau Chibzuilă, cum 

îi spun prietenii) – au adus, pe pagina 
de Facebook a campaniei şi pe portalul 
asigurarealocuintelor.ro, infografice 
cu sfaturi privind pregătirea pentru un 
cutremur şi comportamentul în timpul 
şi după un astfel de eveniment, dar şi 
informaţiile de bază în ceea ce priveşte 
poliţele obligatorii şi facultative de 
locuinţă. 

De asemenea, în cadrul campaniei, 
utilizatorii au fost invitaţi la un joc online 
care i-a îndemnat să o ajute pe Casa 
Morocănoasă să se ferească de pericole. 
Pornind de la ideea că, din păcate, o 
casă este supusă diverselor riscuri, de 
la incendii şi spargeri de locuinţă până 
la inundaţii şi cutremure, jocul online 
a atras atenţia asupra acestor pericole 
şi a reamintit jucătorilor că există 
posibilitatea ca, la un moment dat, o casă 
să nu mai poată fi ţinută în siguranţă. 
Indiferent de scorul obţinut la final, 
utilizatorii au fost invitaţi să acceseze 
asigurarealocuintelor.ro ca să afle mai 
multe despre cum să îşi protejeze 
locuinţa cu o asigurare.

În acelaşi timp, toţi cei care au 
crezut în utilitatea mesajelor transmise 
în cadrul „Octombrie – Luna Asigurărilor 
de Locuinţe”, au putut să se alăture 
campaniei și să o susțină online. Cum? 
Descărcând kit-ul de social media si 
susţinând răspândirea mesajelor de 
informare prin folosirea ştampilei ca poză 
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de profil (profile picture) sau a unuia 
dintre cover photo-urile speciale, precum 
şi prin redistribuirea infograficelor de pe 
pagina de Facebook.

500.000 de broşuri 
distribuite la nivel 
naţional

Pe întreaga durată a lunii 
octombrie, promoterii dedicaţi 
ai campaniei „Octombrie – Luna 
Asigurărilor de Locuinţe” au distribuit 
broşura informativă a campaniei, 
conţinând sfaturi în caz de cutremur 
şi informaţii de bază despre poliţele 
obligatorii şi facultative de locuinţă, 
în Bucureşti şi în marile oraşe din ţară. 
De asemenea, materialul informativ a 
ajuns la publicul larg şi prin intermediul 
ziarului Libertatea, ca insert între 
paginile acestuia,   cotidianul având,   în 
momentul de față,   printre cele mai mari 
tiraje la nivel naţional. 

Nu în ultimul rând, broşura a fost 
distribuită şi în cadrul a două târguri 
tematice. Astfel, şi în acest an, tIMOn - 
Târgul Imobiliar Naţional, unul dintre 
cele mai mari târguri imobiliare din 
ţară, a fost Partener al campaniei, iar pe 
parcursul desfăşurării târgului, vizitatorii 
au primit materialul informativ la casa 
de bilete, alături de tichetul de intrare. 
De asemenea, cea de-a patra ediţie 
a Romanian Security Fair, unul dintre 
cele mai importante evenimente ale 
industriei naționale de securitate privată, 
a adus în prim plan securitatea locuinţei, 
atât prin intermediul sistemelor video de 
supraveghere şi al soluţiilor anti-efracţie 
prezentate, cât şi prin protecţia financiară 
a acesteia, despre care participanţii au 
putut afla mai multe parcurgând broşura 
campaniei.

Organizat în parteneriat de PAID 
România, APPA - Asociaţia Pentru 
Promovarea Asigurărilor şi RFI România, 
demersul „Octombrie - Luna Asigurărilor 
de Locuinţe” s-a bucurat şi în acest an 
de sprijinul unor importante companii 
de asigurări din România: GROUPAMA 
Asigurări, Gothaer Asigurări Reasigurări, 
EUROINS România, ALLIANZ-ŢIRIAC 
Asigurări, OMNIASIG VIG, GENERALI 

România, GRAWE România, OTTO 
Broker, GARANTA Asigurări şi inspecţii-
imobiliare.ro. 

Partenerii media care au susţinut 
mesajul campaniei au fost Revista BIZ, 
ziuaveche.ro, wall-street.ro şi 9am.ro.
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Dincolo de efortul generalizat de adaptare la cerinţele noului regim de 
solvabilitate intrat în vigoare la 1 ianuarie, prima jumătate a anului 2016 
a reprezentat o perioadă aparent  „liniştită” pentru pieţele de asigurări ale 
Europei Centrale şi de Est. Totuşi, pentru actorii acestor pieţe, perioada 
n-a fost lipsită deloc de provocări, iar schimbările rapide care au loc în 
domeniu sunt departe de a anunţa o „mare calmă”.Daniela GHEȚU

Director

Sub semnul competiţiei
Tendinţe în pieţele de asigurări ECE

În pofida relansării economice 
cvasi-generalizate în regiune, mediul 
economic rămâne totuşi unul volatil şi 
destul de tensionat, în care nici cetăţenii, 
nici afacerile nu au resimţit încă o 
veritabilă îmbunătăţire a situaţiei lor 
financiare. Din perspectiva asigurătorilor, 
această situaţie se concretizează în două 
tendinţe de semn contrar. Pe de o parte, 
cu o putere de cumpărare încă fragilă, 
consumatorii au un apetit scăzut pentru 
asigurări, de unde presiunea crescută 
pe preţul asigurării şi intensificarea 
competiţiei în piaţă. Pe de altă parte, 
oportunităţile reduse de a obţine venituri 
financiare din investiţii acutizează nevoia 
de a subscrie tehnic profitabil. 

Dacă adăugăm, la necesitatea 
de a se conforma noilor cerinţe de 
solvabilitate, perspectiva apropiatei 

implementări a reglementărilor în 
materia distribuţiei de asigurări, sau 
ritmul rapid în care digitalizarea schimbă 
modul de operare şi de interacţiune cu 
clienţii, se conturează - ca un puzzle în 
formare -, tabloul unui parcurs mai mult 
decât dinamic.

În termeni pur cantitativi, volumul 
primelor brute subscrise în regiune 
s-a redus, faţă de jumătatea anului 
trecut,  cu circa 3%, cifrându-se la 16,13 
miliarde euro, în condiţiile în care numai 
trei dintre pieţele ECE au înregistrat 
o dinamică negativă. Este de ajuns 
însă să precizăm că una dintre acestea 
este Polonia, piaţa care, chiar pierzând 
circa 2 puncte procentuale din cota sa 
regională, continuă să furnizeze peste 
38% din volumul total al subscrierilor în 
ECE. Cu un volum al primelor subscrise 

care depăşeşte cu puţin 1 miliard euro, 

România deţine o cotă de 6,4% din 

volumul total al afacerilor cu asigurări 

din regiune, în creştere uşoară faţă de 

jumătatea anului 2015. De altfel, piaţa 

românească a marcat una dintre cele mai 

înalte dinamici regionale şi cu siguranţă 

cea mai înaltă rată de creştere a PBS în 

grupul pieţelor relevante, îndreptându-

se către recâştigarea poziţiei pe care 

o deţinea, în termenii cotei de piaţă, 

înainte de declanşarea crizei, în 2009.

Asigurări auto - punctul 
nevralgic

Liniile de asigurări auto continuă să 

reprezinte atât „coloana vertebrală”, cât şi 

„punctul nevralgic”  pentru majoritatea 

pieţelor de specialitate din regiune. 



21www.primm.ro 11/2016

Asigurări

Ponderea ridicată pe care o deţin în 

portofoliul pieţei face ca asigurările auto, 

în particular clasa RCA, să reprezinte 

o importantă sursă de cash flow şi cel 

mai eficient instrument de câştigare a 

cotei de piaţă, dar în acelaşi timp şi linia 

de afaceri purtătoare a celui mai ridicat 

volum de cheltuieli. În multe privinţe, 

evoluţiile înregistrate pe această linie 

de afaceri reprezintă un bun exemplu 

pentru frământările care afectează 

pieţele de specialitate din regiune. 

Vânzările de autoturisme în 

creştere au adus o gură de oxigen în 

asigurările auto, dar dacă în majoritatea 

pieţelor din regiune atât clasa asigurărilor 

obligatorii RCA, cât şi cea a asigurărilor 

CASCO au înregistrat o dinamică 

pozitivă a volumului de afaceri, factorul 

determinant nu a fost extinderea parcului 

auto asigurabil. Acolo unde volumul de 

afaceri a crescut semnificativ, motorul 

creşterii a fost preţul asigurării. 

Astfel, pieţe ca România sau 

Ungaria, care au consemnat creşteri 

importante, de circa 30%, în volumul 

primelor subscrise pe clasa RCA, au 

raportat, de asemenea, „scumpiri” 

substanţiale ale poliţelor RCA. Potrivit 

unor surse, în Ungaria tarifele RCA au 

crescut în medie cu circa 20-30% în 

ultimele 12 luni, în timp ce în România 
creşterea s-a apropiat de pragul de 20%, 
pentru unele categorii de autovehicule 
fiind sensibil mai  mare. Extinzând aria 
geografică, merită menţionat exemplul 
Turciei, piaţa în care tarifele RCA aproape 
că s-au dublat în prima parte a anului, 
conducând la o creştere a volumului 
total de prime pe această clasă cu 125%. 
Merită remarcat că această „scumpire” 
a poliţelor a venit mai degrabă ca o 
mişcare de corecţie menită să atenueze 
lipsa de profitabilitate, toate aceste 
pieţe remarcându-se anterior prin tarife 
extrem de scăzute, vizibil inferioare 
celor practicate în celelalte pieţe 
relevante ale regiunii. În fine, chiar şi în 
Croaţia, devenită un „caz” cu putere de 
exemplu din cauza prăbuşirii tarifelor 
după liberalizarea pieţei RCA, căderea 
abruptă a preţului asigurării pare să fi 
atins punctul terminus, începând să se 
întrevadă primele semne de reversare a 
trendului. 

Totuşi, la nivel regional, piaţa 
asigurărilor auto s-a menţinut sub 
semnul unei competiţii încă intense. Este 
relevantă în acest sens diferenţa dintre 
creşterea de circa 17% raportată de ACEA 
- European Automobile Manufacturers’ 
Association pentru vânzările de 
autoturisme şi vehicule comerciale 

Țara Total PBS Variaţie Total daune plătite Variaţie Cota de piaţă regională

1H2016 1H2015 1H2016 1H2015 1H2016 1H2015

mil. Euro mil. Euro % mil. Euro mil. Euro % % %

Albania 48.20 45.82 5.19 13.82 10.41 32.72 0.30 0.28

Bosnia & Herzegovina 162.03 150.23 7.86 61.66 69.96 -11.86 1.00 0.90

Bulgaria 528.07 500.15 5.58 259.47 258.57 0.35 3.27 3.01

Cehia 2,809.70 2,870.98 -2.13 1,684.53 1,918.51 -12.20 17.42 17.26

Croaţia 640.71 639.97 0.12 306.92 285.58 7.47 3.97 3.85

Estonia 189.74 178.48 6.30 112.12 98.61 13.70 1.18 1.07

Kosovo 39.96 39.30 1.68 17.81 19.39 -8.13 0.25 0.24

Letonia 283.64 273.60 3.67 172.10 148.46 15.92 1.76 1.65

Lituania 330.20 312.28 5.74 181.05 162.99 11.08 2.05 1.88

Macedonia 72.68 69.86 4.04 30.45 25.60 18.96 0.45 0.42

Muntenegru 38.65 36.99 4.50 14.73 14.50 1.60 0.24 0.22

Polonia 6,161.80 6,697.92 -8.00 4,115.61 4,159.10 -1.05 38.20 40.28

România 1,037.90 945.70 9.75 473.09 525.96 -10.05 6.43 5.69

Serbia 366.38 340.97 7.45 115.60 122.34 -5.51 2.27 2.05

Slovacia 911.17 1,059.57 -14.01 543.39 586.39 -7.33 5.65 6.37

Slovenia 1,060.80 1,060.36 0.04 664.23 672.99 -1.30 6.58 6.38

Ungaria 1,447.45 1,408.25 2.78 820.46 820.21 0.03 8.97 8.47

Total ECE 16,129.08 16,630.43 -3.01 9,587.02 9,899.56 -3.16 100.00 100.00

ECE - total piață regională

ECE portofoliu daune (%)

EUR 
9.6 mld.
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uşoare în zona ECE, în semestrul 1 2016, 
şi creşterea de numai 11% a primelor 
subscrise pentru RCA şi 7% a celor 
pentru clasa CASCO în aceeaşi perioadă.  
Dincolo de faptul că nu întreaga creştere 
a vânzărilor auto se reflectă în creşterea 
efectivă a dimensiunilor parcului auto 
naţional, principalul factor care limitează 
dinamica primelor de asigurare este, din 
nou, preţul. 

În acest context, problema lipsei de 
profitabilitate sau, în cel mai bun caz, a 
slabei şi inconstantei rentabilităţi a clasei 
de asigurări RCA rămâne de actualitate. 
Între nevoia de profit tehnic, accentuată 
de implementarea Solvency II, şi cea de 
a oferi preţuri accesibile pe o scară cât 
mai largă, eforturile se îndreaptă în mare 
măsură către reducerea costurilor. Totuşi, 
rezultatele primei jumătăţi a anului 2016 
nu indică decât în cazuri izolate cheltuieli 
cu daunele în scădere. În cea mai mare 
parte a cazurilor, pieţele ECE au raportat 
creşteri ale volumului de daune plătite, 
atât pentru RCA, cât şi pentru clasa 
CASCO. România este, în fapt, singura 
piaţă ECE în care daunele plătite pentru 
asigurări auto au scăzut pe ambele clase.

Asigurările de proprietate 
– un potenţial încă 
subvalorificat

Asigurările tip property au 
înregistrat o evoluţie care ar putea fi 
caracterizată, în cel mai bun caz, ca 
ezitantă, mai ales pe clasa asigurărilor 
de incendiu şi alte riscuri asociate, în 

fapt clasa care se referă în mare măsură 

la asigurările de locuinţe. Per total, 

volumul primelor subscrise în ECE 

pentru acest tip de asigurări s-a ridicat 

la 2,2 miliarde euro, marcând o scădere 

agregată de circa 1% faţă de prima 

jumătate a anului 2015. Cele mai multe 

dintre pieţele regiunii au consemnat un 

trend negativ pentru linia asigurărilor de 

incendiu, cele mai mari scăderi ale PBS 

fiind înregistrate în Albania, Bosnia & 

Herțegovina şi Slovacia. Ţările Baltice şi, 

într-o mai mică măsură, Cehia, Ungaria, 

Croaţia constituie puţinele exemple 

de pieţe în care acest tip de asigurări 

a înregistrat o dinamică pozitivă. De 

remarcat că scăderea subscrierilor 

pentru asigurări property este în mod 

special caracteristica acelor pieţe în care 

acoperirea prin asigurare a locuinţelor 

este deja foarte mică. Cât despre efectele 

pe care acest fenomen le produce, 

exemplul Macedoniei, ţară care s-a 

confruntat vara aceasta cu episoade 

repetate de daune catastrofale, este 

concludent: aportul asigurărilor la 

finanţarea reconstrucţiei post-eveniment 

este cvasi nulă.

În contextul în care prima parte a 

lui 2016 a fost o perioadă destul de calmă 

sub aspectul fenomenelor meteorologice 

extreme, daunele plătite pe segmentul 

property au scăzut în multe din pieţele 

ECE. Totuşi, o serie de furtuni de iarnă 

şi episoadele de grindină şi îngheţ din 

primul trimestru au condus la o creştere 

a plăţilor, mai ales pe linia asigurărilor 
agricole, în pieţele din Europa Centrală şi 
de Nord.

Preţul asigurării reprezintă şi pe 
această linie de afaceri o provocare, 
ultimii ani relevând o tendinţă constantă 
de scădere a ratelor de asigurare pe 
fondul competiţiei comerciale. În fapt, 
cu puţine excepţii - Ungaria, Cehia, 
Polonia -, atât asigurările de locuinţe, 
cât şi cele agricole sunt departe de a-şi 
fi atins potenţialul, gradul de cuprindere 
în asigurare fiind foarte redus, mai ales 
pe segmentul acoperirii riscurilor de 
catastrofă naturală. 

Asigurări de viaţă  
La nivelul întregii regiuni, 

asigurările de viaţă au consemnat 
o scădere agregată de peste 13% a 
subscrierilor, volumul PBS ridicându-
se la puţin peste 6 miliarde euro. De 
fapt, România este singura piaţă de 
dimensiuni mai mari care a consemnat 
un trend pozitiv pe acest segment în 
primul semestru din 2016.   

Mediul economic caracterizat 
de randamente financiare scăzute 
reprezintă, în acest moment, principala 
provocare pentru asigurătorii de viaţă, în 
special pentru aceia care au în portofoliu 
o cotă relevantă de poliţe cu randament 
garantat. Pentru a compensa, măcar în 
parte, aceste dificultăţi, mulţi operatori 
din sectorul asigurărilor de viaţă s-au 
concentrat pe o promovare mai agresivă 
a poliţelor cu componentă de investiţie 
pentru care riscul investiţional aparţine 
asiguratului – în principal,   aşa-numitele 
produse Unit-Linked (UL). Astfel, în 
pieţe ca Bulgaria sau Croaţia, avansul 
obţinut pe acest segment este de-a 
dreptul impresionant – 44% creştere în 
Bulgaria şi aproape dublarea volumului 
de afaceri pe acest segment în Croaţia. 
Totuşi, aceste exemple reprezintă, la 
nivelul regiunii, mai degrabă cazuri 
izolate, trendul general fiind unul 
negativ. Se poate spune că exact factorul 
motivant principal care a stimulat 
creşterea asigurărilor de viaţă în regiune 

TOP 5 piețe ECE după volumul PBS (mil. Euro) & cote de piață regională (%)
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– capacitatea lor de a reprezenta un 
instrument de economisire eficient şi cu 
o sumă de avantaje de natură fiscală –, 
este cel care în acest moment reprezintă 
o frână: pe de o parte,  randamentele 
investiţionale nu mai sunt suficient 
de stimulatoare, pe de altă parte,  
capacitatea de economisire a cetăţenilor 
ECE este încă redusă.

Pentru judecarea evoluţiilor 
înregistrate în cazul asigurărilor de viaţă 
se impune însă o precizare importantă: 
există deja un număr de pieţe din 
regiune care au schimbat standardul 
de raportare, reconsiderând în anumite 
cazuri încadrarea poliţelor pe clase de 
risc potrivit cerinţelor Solvency II. Ca 
urmare, dinamica înregistrată pe clasele 
de asigurări de viaţă în aceste cazuri 
(Slovacia, Ungaria) trebuie considerată 
cu prudenţă, comparația datelor cu 
anii precedenţi fiind afectată. Este de 
aşteptat ca această situaţie să se extindă 
în perioada următoare şi în alte ţări.

O piaţă în consolidare
Introducerea regimului Solvency 

II a reprezentat, fără îndoială, principala 
provocare a anului 2016 în pieţele de 
asigurări aparţinând statelor membre UE. 
Conformitatea cu noile reguli şi cerinţe 
de capital a solicitat un efort important 
de adaptare. 

Menţinerea sau îmbunătăţirea 
profitabilităţii într-un mediu competitiv, 
caracterizat de o puternică presiune 
pe preţul asigurării, a forţat asigurătorii 
să găsească noi soluţii pentru a scădea 
cheltuielile de achiziţie şi administrare 
a portofoliului. Pentru a beneficia de 
avantajele economiilor de scară, unele 
grupuri de asigurări care deţin mai multe 
subsidiare în aceeaşi ţară au iniţiat un 
proces de consolidare, trend deja vizibil 
la nivelul regiunii.

În sfârşit, chiar dacă era marilor 
achiziţii a apus odată ce aproape 
toate companiile cu capital autohton 
de dimensiuni relevante au fost deja 
„înghiţite” de marile grupuri de asigurări, 
operaţiunile M&A n-au lipsit, orientate 

mai degrabă către consolidarea poziţiei 
de piaţă a unor actori deja existenţi sau 
către eficientizarea structurii acestora. 
Câteva exemple:

 conglomeratul croat ADRIS, 
propietarul companiei lider de piaţă în 
Croaţia, a început să-şi pună în aplicare 
anunţata strategie de expansiune 
regională – primul pas, achiziţionarea 
unei cote de 20% din reasigurătorul 
sloven SAVA Re. Tentativa croaţilor de 
a-şi creşte participaţia la peste 35% s-a 
lovit însă de refuzul autorităţii slovene de 
supraveghere a asigurărilor;

 după ce a cedat VIG subsidiarele sale 
din Serbia şi România, grupul francez 
AXA şi-a completat deţinerile din Polonia 
cumpărând LIBERTY Ubezpieczenia în 
Polonia, companie de asigurări non-life 
aparţinând anterior LIBERTY Mutual 
Insurance Group. Până la sfârşitul anului 
2017, AXA a anunţat că va fuziona trei 
dintre companiile deţinute în Polonia – 
AXA Insurance, AXA şi AXA Direct TuiR 
– într-o singură unitate, sub umbrela AXA 
Global Direct;

 în România, ERGO – parte a grupului 
MUNICH Re –, a finalizat achiziţia CREDIT 
EUROPE Asigurări. În august, ERGO a 
finalizat, de asemenea, cumpărarea 
companiei ATE Insurance, cu sediul 
în Atena, ceea ce face ca asigurătorul 
german să devină astfel cel mai mare 
operator pe segmentul non-life din 
Grecia;

 EUROINS Insurance Group, parte a 
grupului bulgar EUROHOLD, a primit 
aprobarea pentru a cumpăra compania 
ucraineană HDI Strakhuvannya, după ce 
anterior achiziţionase subsidiara bulgară 
a grupului TALANX International, HDI 
Zastrahovane. Reprezentanții grupului au 
declarat, de asemenea, că sunt interesaţi 
de achiziţii şi pe pieţele din Europa 
Centrală, ca Polonia sau Cehia, ca parte 
a strategiei sale ce-şi propune să atingă 
o poziţie de top în rândul grupurilor est-
europene;

 PZU, compania lider de piaţă din 
Polonia, membră a grupului financiar cu 
acelaşi nume, şi-a continuat planurile 

de expansiune începute în anii anteriori. 
Orientată preponderent către achiziţii 
în sectorul bancar menite să-i asigure 
o poziţie în grupul primelor cinci 
grupuri bancare poloneze, strategia 
de dezvoltare a PZU prevede însă şi 
creşterea cotei de piaţă pe segmentul 
non-life prin înfiinţarea unei companii 
mutuale, TUW PZUW, precum şi 
continuarea achiziţiilor externe;

 grupul sloven SAVA Re şi-a concentrat 
eforturile pe eficientizarea structurii sale, 
anunţând recent finalizarea operaţiunii 
de fuzionare a patru dintre principalele 
sale unităţi din Slovenia (Maribor şi Tilia) 
şi Croaţia (Velebit life şi Velebit non-life); 

 VIENNA Insurance Group (VIG) a 
preluat compania BTA Baltic, cu sediul 
în Letonia, dar deţinând subsidiare şi 
în Lituania şi Estonia, devenind astfel 
operatorul cu cea mai extinsă reţea de 
vânzări din Letonia şi ocupând o poziţie 
în Top 3 asigurători non-life din regiunea 
baltică. Pe de altă parte, prin cumpărarea 
subsidiarelor AXA din Serbia, cota de 
piaţă a VIG va creşte la peste 11% în 
această ţară. În România, VIG va prelua 
compania de asigurări de viaţă AXA.

În sfârşit, rămânând în sfera 
preocupărilor legate de profitabilitate, 
trebuie spus că tehnologiile digitale 
de ultimă oră, care pot aduce serioase 
beneficii în termenii eficienţei, nu sunt 
încă accesibile pe scară largă în ECE. Ca 
atare, utilizarea tehnologiilor telematice 
şi IoT (Internet of Things) este încă la un 
nivel incipient. Totuşi, primii paşi au fost 
deja făcuţi şi, în mod evident, progresul 
tehnologic se află pe lista de priorităţi.

Notă: sinteza completă a datelor 
statistice pentru regiunea 
Europei Centrale şi de Est poate 
fi consultată în cea mai recentă 
ediţie a XPRIMM Insurance Report 
CEE, SEE & CIS 1H2016, alături de 
statisticile de piaţă individuale ale 
ţărilor ECE.
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Baden-Baden Reinsurance Meetings 2016
23-27 octombrie

Reasigurătorii caută soluţii 
pentru reducerea deficitului de 
protecţie

Într-un an cu multe incertitudini 
şi provocări, inclusiv rezultatele 
surprinzătoare ale referendumului 
privind ieşirea Marii Britanii din 
Uniunea Europeană, printre principalele 
oportunităţi pentru industria 
reasigurărilor se numără deficitul de 
protecţie şi subasigurarea. Acestea au 
fost ideile centrale ale Baden-Baden 
Reinsurance Symposium, a cărui gazdă 
a fost, pentru al optulea an la rând, 
GUY Carpenter, şi care a fost organizat 
duminică, 23 octombrie, în deschiderea 
întâlnirii anuale a reasigurătorilor şi 
asigurătorilor. 

„Deficitul de protecţie” este 
un termen din ce în ce mai frecvent 
întâlnit în publicaţiile de specialitate 
despre industria asigurărilor, şi se 
referă la discrepanţa dintre pierderile 
asigurate şi cele neasigurate. Acesta este 
evaluat în special atunci când survin 
evenimente neasigurate de proporţii, în 
ţări subdezvoltate. Astfel de catastrofe 
naturale tind să fie mai frecvente în 
zonele în curs de dezvoltare şi includ 
evenimente naturale cum ar fi cutremure, 
inundaţii şi furtuni. Impactul lor poate 
fi foarte sever în astfel de ţări, care, din 
păcate, tind să fie mai puţin pregătite 
din punct de vedere al reglementărilor 
în construcţii (în cazul regiunilor cu 
risc seismic) sau lipsite de sisteme 
performante de apărare împotriva 
inundaţiilor.

Cât de mare 
este „Deficitul de 
protecţie’?

Potrivit unor estimări realizate 
de SWISS Re “doar 30% din pierderile 
globale cauzate de catastrofe  între 2005 
şi 2015 au fost asigurate. De altfel, doar 
în intervalul mai – iunie 2016, costul 
catastrofelor s-a ridicat la 5,2 miliarde 
USD, dintre care doar 50% acoperiţi prin 
asigurare. 

“Deficitul de protecţie” oferă 
oportunităţi semnificative pentru industria 
asigurărilor şi reasigurărilor, nefiind 
limitat doar la segmentul de catastrofă. 
Provocările se referă şi la zone precum 
tehnologia, ştiinţa, medicina, schimbările 
climatice, creşterea demografică, problema 
alimentară şi urbanizarea, a declarat 
Nick FRANKLAND, CEO al GUY Carpenter 
EMEA. Unele dintre aceste riscuri sunt 
complexe sau dificil de înţeles, însă în 
prezent, industria are cunostinţele, datele, 
capacităţile analitice şi instrumentele de 
măsurare şi de cuantificare a riscurilor, a 
adăugat oficialul GUY Carpenter. 

Aceste discrepanţe sunt 
considerate o adevărată provocare 
pentru industria asigurărilor, care trebuie 
să depună eforturi susţinute pentru a 
micşora acest ecart. Din punct de vedere 
social, industria trebuie să fie pregătită 
să îşi asume responsabilitatea de a-şi 
proteja clienţii actuali şi viitori, în special 
pe cei vulnerabili şi săraci. Acest lucru va 
duce la reducerea deficitului de protecţie 
şi la creşterea ratei globale de penetrare 
a asigurărilor. 

Guvernele trebuie să fie mai deschise 
în ceea ce priveşte riscurile de catastrofe 
naturale, precum şi schimbările climatice şi 
să aibă încredere în industria de asigurări şi 
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reasigurări mai mult decât oricând. Astfel, 
politicienii vor avea o soluţie sustenabilă 
la ceea ce timp de decenii a fost o 
întrebare fără răspuns – cum vor reacţiona 
autorităţile în cazul unei catastrofe 
naturale de proporţii? Sectorul asigurărilor 
ar fi partenerul extern perfect pentru a 
gestiona acest risc. Desigur, guvernele 
trebuie să elaboreze un sistem echitabil 
de subvenţii pentru a-i ajuta pe cetăţenii 
defavorizaţi să plătească asigurările, 
dar aceasta este o strategie mai puțin 
complexă și mai puțin costisitoare decât 
să pună deoparte rezerve financiare uriașe 
pentru a proteja populația, a declarat 
Brendan McCAFFERTY, CEO al FLOOD Re.

FLOOD Re, soluția britanică pentru 
problema penetrării scăzute, este o 
schemă non-profit funcțională din acest 
an, administrată de asigurători, menită 
să mențină prețul asigurării de inundații 
în limite accesibile și pentru zone de risc 
ridicat.

Primele percepute pentru 
asigurarea de inundații în cadrul schemei 
sunt proporționale cu valoarea fiscală a 
locuințelor, asigurând astfel direcționarea 
sprijinului oferit de FLOOD Re către 
proprietarii cu venituri reduse. Pentru a 
evita încurajarea construirii în zonele de 
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risc, casele ridicate după anul 2009 nu 
sunt cuprinse în schema de asigurare.

Capacitatea curentă a FLOOD Re 
este de 2,1 miliarde lire sterline, în timp 
ce numărul companiilor de asigurări 
participante este de 36. Schema de 
asigurare este proiectată să funcționeze 
pentru 25 de ani, oferind răgazul necesar 
pentru a se construi un sistem de limitare 
a riscului de inundații suficient de robust 
pentru a asigura accesibilitatea asigurării 
pentru inundații tuturor proprietarilor 
din actualele zone de risc ridicat.

Tehnologia - un sprijin și o 
provocare 

Dacă dezvoltarea și extinderea 
accelerată a introdus pe agenda 
preocupărilor un nou risc - riscul 
cibernetic, aceasta a adus și o serie de 
oportunități, încă incomplet valorificate 
de asigurători.

Primul domeniu în care progresul 
tehnologic rapid și-a făcut simțită 
prezența este cel al modelării riscurilor 
de catastrofă. Precizia și puterea de 
detaliere crescută a execuției hărților 
de risc și rapiditatea de colectare și 
prelucrare a datelor din teren fac ca noile 
modele produse de firmele specializate 
să ofere re/asigurătorilor nu numai un 
suport actuarial ce permite o subscriere 
mult mai precisă, ci și o imagine a 
producerii riscurilor și a extinderii 
daunelor produse de acestea care 
sosește aproape "în timp real". 

Tehnologiile noi capată de 
la o zi la alta o relevanță crescută 
și în monitorizarea daunelor: de la 
instrumentele puse la dispoziție de 
tehnologiile IoE (Internet of Everything), 
care permit colectarea, prelucrarea și 
interpretarea unui volum imens de date, 
la utilizarea dronelor pe scară din ce în ce 
mai extinsă pentru evaluarea daunelor 
în zone greu accesibile în condiții de 
dezastru, posibilitățile par să fie cu 
adevărat nelimitate. Pentru asigurători 
însă, ele vin insoțite și de provocări pe 
masură, necesitând nu numai o adaptare 
logistică ale cărei costuri nu sunt deloc 

Publicațiile XPRIMM 
distribuite la BADEN - BADEN 
Reinsurance Meetings 2016

neglijabile, ci și o schimbare majoră 
în cultura corporatistă, în modalitatea 
de abordare a subscrierii, vânzării și 
activității de desdăunare, în relația cu 
clienții etc. 

 Mihaela CÎRCU



26 www.primm.ro11/2016

Baden Baden XPRIMM Reception 
un eveniment devenit tradiţie 

Duminică, 23 octombrie a.c., peste 
230 de reprezentanți ai asigurătorilor și 
reasigurătorilor din întreaga lume s-au 
întâlnit la cea de-a VIII-a ediție a Baden-
Baden XPRIMM Reception, evenimentul 
tradițional organizat de XPRIMM cu 
prilejul Baden-Baden Reinsurance 
Meetings.

În cadrul recepției, care s-a 
desfășurat la Kurhaus Casino, Runder 
Saal, profesioniștii din asigurări au 

avut ocazia de a interacționa direct 

cu specialiști din piața de reasigurare 

mondială. 

Cu prilejul evenimentului au fost 

lansate noile reviste de specialitate 

marca XPRIMM: cel mai recent 

număr al XPRIMM Insurance Report, 

conținând rezultatele financiare a 32 

de piețe de asigurări. De asemenea, 

au fost prezentate și noile numere ale 

publicaţiilor Insurance Profile -  România, 

Turcia, Rusia și Kazakhstan. Acestea, 

împreună cu cele mai recente ediţii 

ale Property Insurance Report şi Motor 

Insurance Report au fost distribuite 

în principalele puncte de întâlnire din 

Baden-Baden.

Ediția din acest an a Baden-Baden 
XPRIMM Reception a beneficiat de 
sprijinul VIENNA Insurance Group, JLT 
Re și TRUST Re în calitate de Parteneri 
Principali, precum și de CERTASIG, 
BELARUS Re și NTT Data în calitate de 
Parteneri.

Anual, Baden-Baden XPRIMM 
Reception reprezintă o ocazie pentru 
industria de asigurări din regiunile ECE 
și CIS de a-și prezenta potențialul și 
perspectivele de dezvoltare în cadrul 
întâlnirii anuale a reasigurătorilor 
de la Baden-Baden. Networking-
ul reprezintă un element cheie al 
evenimentului, recepția facilitând 
schimbul de experiență între asigurători 
și reasigurători din întreaga lume.
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Eveniment Internaţional

XPRIMM  International Awards
BADEN BADEN 2016

Swiss Re este unul dintre liderii pieţei globale de reasigurări 

și transfer al riscurilor. Baza sa de clienţi globali include companii, 

corporaţii medii și mari, dar și organizaţii din sectorul public. Oferind 

atât produse standard, cât și produse personalizate, pe toate 

segmentele de business, Swiss Re utilizează expertiza sa internaţională 

și puterea de inovare pentru a prelua riscuri la nivel global.

Cu o echipa de 700 de profesioniști în întreaga lume, JLT 

Re combină expertiza de top și instrumentele de analiză de ultimă 

generaţie, cu soluţii neconvenţionale. Expertiza și experienţa vastă atât 

în ceea ce privește piaţa reasigurărilor, cât și sectoarele în care activează 

clienţii companiei permit JLT Re sa inoveze permanent pentru a oferi 

clienţilor soluţiile de care au nevoie.

TRUST Re este o companie specializată în oferirea soluţiilor de 

reasigurare pe segmentul property la nivelul pieţelor din ţările arabe, 

afro-asiatice și est-europene. TRUST Re are în prezent peste 200 de 

angajaţi, concentrându-și activitatea în Orientul Mijlociu, Asia, Africa, 

Europa Centrală și de Est, Europa de Sud-Est și ţările membre CIS.

CERTASIG este o companie de asigurări românească, cu 

operaţiuni în România, Turcia și Bulgaria. Asigurătorul este o prezenţă 

solidă și respectată, datorită produselor specializate, nivelului de 

competenţă al colaboratorilor și datorită procedurilor corecte și rapide 

în procesarea daunelor. Experienţa CERTASIG în asigurări corporate, 

expertiza internaţională și abordarea pragmatică, adaptată specificului 

pieţelor locale, se numără printre avantajele puternice ale companiei.

Cu această ocazie, au fost decernate Premiile XPRIMM pentru contribuția la dezvoltarea industriei de asigurări.

În acest an, distincțiile XPRIMM Insurance Awards au fost acordate SWISS RE, JLT Re, TRUST Re și CERTASIG.
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AZERI Evening- Baden - Baden 2016

Baden-Baden AZERI Evening, 
evenimentul dedicat pieţei de asigurări 
azere, s-a desfăşurat duminică, 
23 octombrie a.c., în atmosfera 
elegantă oferită de Casino Restaurant 
Sommergarten, reunind specialişti în 
asigurări şi reasigurări din întreaga 
lume. Reprezentanţii celor mai 
importante companii şi asociaţii din 
industria asigurărilor din Azerbaidjan 
au avut posibilitatea de a face schimb 
de experienţă şi de a interacţiona 
cu profesionişti cunoscuţi la nivel 
internaţional.

AZERI Evening a fost organizat de 
Asociația Asigurătorilor din Azerbaijan 
și XPRIMM cu sprijinul autorității de 
supraveghere. PASHA Life a sprijinit 
evenimentul în calitate de Partener 
Principal, iar AZ Re, SILK WAY Insurance, 
STANDARD Insurance, ATESHGAH Life si 
AZER Sigorta au sprijinit evenimentul in 
calitate de Parteneri.

Eveniment Internaţional
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Cariere

Virgil ŞONCUTEAN
Membru în Consiliul de 
Administraţie
ALLIANZ-ȚIRIAC Pensii

Virgil ŞONCUTEAN a primit, în octombrie, aprobarea ASF pentru funcţia de Membru în Consiliul 
de Administraţie al ALLIANZ-ȚIRIAC Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii 
Private, prezentă atât pe segmentul pensiilor private obligatorii, cât şi pe segmentul pensiilor 
facultative.

Începând cu 1 septembrie a.c., Virgil ȘONCUTEAN a preluat funcţia de CEO al ALLIANZ-ȚIRIAC 
Asigurări. Acesta s-a alăturat companiei în anul 2001 şi, până în 2006, a activat în aria de Vânzări şi 
Managementul Vânzărilor. În perioada 2006 - 2012, a fost cooptat în echipa ALLIANZ din Germania, 
iar la 1 ianuarie 2013 a devenit Director Vânzări şi Distribuţie în cadrul ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.

Virgil ȘONCUTEAN este absolvent al Universităţii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca şi deţine 
un MBA în cadrul Northwestern University - Kellogg School of Management din Statele Unite ale 
Americii.
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Simona GALANI 
Membru al 
Directoratului 
ERGO Asigurări de Viaţă

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(ASF) a aprobat numirea Simonei GALANI, CFO-ul 
CREDIT EUROPE Asigurări, în funcţia de Membru al 
Directoratului la societatea ERGO Asigurări de Viaţă. 
Numirea a fost făcută în contextul în care ERGO Austria 
International a achiziţionat CREDIT EUROPE Asigurări 
la sfârşitul anului 2015, tranzacţia fiind finalizată în 
iunie a.c.

Noul Membru în Directoratul ERGO are o 
experienţă în industria financiară de circa 9 ani. 
Simona GALANI deţine poziţia de Chief Financial 
Officer (CFO) în cadrul CREDIT EUROPE Asigurări din 
mai 2013. Anterior, ea a lucrat timp de aproape 5 ani 
în cadrul grupului AVIVA. De asemenea, circa 4 ani a 
fost Financial Controller la BCR Asigurări, dar a activat 
şi în domeniul pensiilor private, fiind Director Financiar 
în cadrul OTP Fond de Pensii, în intervalul septembrie 
2007 - octombrie 2008.

Thierry PELGRIN
Head of Europe
SOMPO Canopius Re

Thierry PELGRIN conduce, începând cu 1 
noiembrie, afacerile cu reasigurări din Europa 
continentală ale japonezilor de la SOMPO Canopius. 
Echipa va fi localizată în Zurich, Elveţia, şi va colabora 
îndeaproape cu divizia SOMPO din Londra. 

Anterior acestei poziţii, Thierry PELGRIN a 
activat timp de peste 10 ani în cadrul companiei de 
reasigurări EVEREST Re.

Activitatea în reasigurări şi-a început-o în 1995 
în cadrul PARTNER Re. Pe parcursul carierei sale, 
Thierry PELGRIN a mai activat în cadrul companiei 
britanice HEATH Lambert, dar şi la WILLIS Re.

SOMPO Canopius este divizia de riscuri speciale 
a SOMPO Japan Nipponkoa Holdings Inc., unul dintre 
primii trei asigurători de proprietăţi şi accidente din 
Japonia, cu active în valoare de 90,5 miliarde USD.
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HR

Deseori, procesul de recrutare se bazează pe multă creativitate: în funcţie 
de complexitatea postului și a profilului căutat, sunt alese cele mai 
potrivite canale și metode de selecţie. Totuși, care ar fi, mai precis, aceste 
canale pe care specialiștii din resurse umane le folosesc pentru a-și găsi și 
selecta potenţialii angajaţi?

Sabrina CANEA
Editor

Care sunt, în prezent, canalele 
preferate de recrutare?

Printre metodele de selecție a 

candidaților folosite de specialiștii din HR, 

din companiile de asigurări se numără, 

în primul rând, interviul comportamental 

bazat pe competențe, studii de caz, 

evaluarea cunoștințelor tehnice, 

evaluarea profilului de personalitate cu 

instrumente psihometrice și centre de 

evaluare.

Totodată, procesul de recrutare 

este precedat de o analiză atentă 

a nevoilor departamentului și a 

competențelor care sunt necesare, în 

raport cu cele ale întregii echipe. Astfel, 

în funcție de proiectele și planurile de 

dezvoltare ale departamentului, precum 

și de contextul actual al echipei, procesul 

de recrutare se axează pe completarea 

echipei cu resursele și competențele 

de care este nevoie indiferent dacă ne 

referim la candidați cu experiență sau 

chiar seniori, ori de candidați de nivel 

junior, cu potențial de dezvoltare. 

Recomandări
Recrutarea și retenția sunt 

principalele provocări ale industriei 

de HR, în prezent, spun specialiștii din 

domeniu. Suntem într-un moment în care 

nevoile angajaților cresc permanent, iar noi 

trebuie să ținem pasul în căutarea de noi 

talente. Odată ce ne construim o bază de 

angajați de încredere, funcționează foarte 

bine metoda recomandării, bazându-ne pe 

faptul că un angajat performant nu poate 

recomanda decât un alt posibil angajat 

performant, a afirmat Cătălina MUȘAT, HR 

Manager, METROPOLITAN Life.

De aceeași părere este și Pia 

SIMIONESCU, Director Resurse 

Umane, Gothaer Asigurări Reasigurări: 

Deocamdată, cele mai bune pârghii de 

găsire a specialiștilor rămân recomandările 

și network-ul de relații profesionale. 

Online
În asigurări, prezența în online a 

profesioniștilor evoluează pas cu pas. 

Suntem din ce în ce mai prezenți în 

mediul digital în timpul proceselor de 

recrutare datorită gradului crescut de 

penetrare a rețetelor sociale în viața 

profesională a angajaților, au afirmat 

spercialiștii din HR. După recomandări,   

vin site-urile de recrutare (site-ul 

companiei, Best Jobs, e-Jobs), iar apoi 

Linkedin, a afirmat Pia SIMIONESCU.

Organizăm evenimente pe pagina 

noastră de Facebook pentru training-uri și 

evenimente de recrutări și suntem într-

un dialog permanent cu cei interesați de 

pozițiile vacante din cadrul companiei, a 

explicat Cătălina MUȘAT.

De la recrutarea tradițională de 

consultanți financiari bazată în special 

pe recomandări, am trecut în ultimii ani și 

la recrutarea pe internet. Suntem într-un 

dialog online permanent cu potențiali 

candidați, demers pe care l-am pornit în 

urmă cu trei ani, ca parte a preocupărilor 

noastre de a adapta strategia de recrutare 

la noua generație, aspect vizibil nu doar 

la nivelul canalelor de comunicare, ci 

Cătălina MUȘAT 
HR Manager 
METROPOLITAN Life

Pia SIMIONESCU
Director Resurse 
Umane, Gothaer 
Asigurări Reasigurări
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și al mesajelor în sine. În perspectivă, 
pornind de la tendințele de recrutare din 
domeniu, căutăm să diversificăm continuu 
inițiativele noastre de recrutare, au 
subliniat reprezentanții NN Asigurări de 
Viață. Aceștia au mai adăugat că susțin 
interacțiunea cu potențialii angajați prin 
intermediul unor sesiuni demonstrative 
de training, pentru a le oferi toate 
informațiile cu privire la domeniul pentru 
care concurează. 

În ultima perioadă, cu precădere 
anul trecut, recrutarea prin intermediul 
canalelor de socializare a început să 
câștige tot mai mult teren, în defavoarea 
recrutării tradiționale. Pentru că ne dorim 
să aducem în companie cei mai buni 
specialiști, pentru majoritatea proceselor 
de recrutare, preferăm să ajungem 
direct la candidații cei mai potriviți 
prin intermediul căutării directe - pe 
platformele de recrutare specializate, dar și 
prin recomandări, a precizat Adriana ROŞ, 
Senior HR Specialist, SIGNAL IDUNA.

În vara anului 2014, GROUPAMA 
Asigurări a fost primul asigurător care 
a lansat pagina de Cariere pe LinkedIn, 
cea mai mare rețea profesională de 
socializare orientată spre mediul de 
afaceri, a explicat Judith KIS, Director 
Resurse Umane, GROUPAMA Asigurări. 
Mai mult, GROUPAMA Asigurări a fost 
premiată recent (aprilie 2016) în cadrul 

Galei Premiilor de Excelență în Resurse 

Umane, la categoria Recrutare şi Selecţie, 

pentru proiectul GROUPAMA Linkedin 

Career Page – „Connecting our company 

to the world”. Totuși, în unele cazuri, 

mediul digital este completat de cel 

offline, în procesul de recrutare. Apelăm 

la un mix format din canale online (site-uri 

de joburi, social media) și offline (târguri 

de joburi și evenimente de carieră, baze de 

date, căutări directe, hackathoane și alte 

concursuri), a adăugat Judith KIS.

Oferta companiei
Un alt lucru important în găsirea 

talentelor este brand awareness-ul. 

Mult mai ușor recrutezi talente dacă 

ești o companie renumită pe piață, iar 

marketingul departamentelor de HR este în 

plină ascensiune. Viitorii angajați vin spre 

tine, există altă deschidere și știi că dacă 

aplică targetat este un posibil talent cu 

potențial pentru companie, a menționat 

Cătălina MUȘAT.

Desigur, analiza datelor angajaților 

și a nevoilor acestora se face în paralel 

cu modelul de cultură organizațională 

a companiei. Acordăm în permanență o 

atenție sporită ofertei pe care urmează 

să o facem unui posibil candidat. Există 

adevărate talente, performeri ai pieței, care 

caută o compatibilitate aproape maximă 

cu mediul de lucru. Căutăm să găsim mixul 

perfect între cerințele angajatului și oferta 

noastră, a adăugat Cătălina MUȘAT. 

Pentru anumite poziții din 

organigramă, specialiștii optează 

pentru dezvoltarea candidaților aflați 

la început de carieră, recrutând inclusiv 

din rândul studenților și masteranzilor 

de la facultățile de profil. Ca parte a 

strategiei NN Asigurări de Viață de a oferi 

oportunități importante de evoluție în 

carieră, pentru fiecare poziție vacantă 

se evaluează și posibilitatea promovării 

interne a angajaților deja parte din echipă, 

au precizat reprezentanții NN Asigurări 

de Viață.

Ca și concluzie, Traian IONEL, HR 

Manager, GARANTA Asigurări, ne oferă 

„rețeta” companiei pe care o reprezintă, 

aceasta cuprinzând rețeaua de cunoștințe 

care presupune apelarea la cunoscuți, 

colegi, foști colegi ce pot oferi informații cu 

privire la candidat, recrutarea prin agenții 

de recrutare, postarea de anunțuri de 

recrutare pe site-uri de specialitate, precum 

www.1asig.ro, www.asiguratori.ro sau 

pe site-uri de recrutare www.bestjobs.ro, 

www.ejobs.ro. 

Adriana ROŞ 
Senior HR Specialist 
SIGNAL IDUNA

Judith KIS
Director Resurse 
Umane 
GROUPAMA Asigurări

Traian IONEL
HR Manager 
GARANTA Asigurări
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Piaţa de Capital

Pentru orice investitor, principalul argument de a intra pe piaţa de 
capital este constituirea unui portofoliu de instrumente financiare cu un 
randament bun și cu riscuri cât mai scăzute. Acest lucru se poate obţine 
prin diversificarea portofoliului cu diferite fonduri de investiţii deschise pe 
piaţa de capital, care pot fi străine sau locale. Dar care dintre ele ar trebui să 
aibă o pondere mai mare?Sabin VÂNĂ

Editor

Cele mai frecvente instrumente 

financiare întâlnite în portofoliul oricărui 

investitor sunt fondurile de acțiuni și 

cele de obligațiuni. Combinarea celor 

două instrumente conferă cel mai 

bun raport randament/risc, pentru că 

obligațiunile sunt investiții cu risc mic, iar 

acțiunile sunt instrumentele financiare 

cu randamentele cele mai ridicate dintre 

cele existente pe piață. 

Bursa din București administrează 

distribuirea a 166 de fonduri de investiții 

atât românești,  cât și străine, dintre care 

13 fonduri de Obligațiuni și Instrumente 

cu venit fix și 16 fonduri de acțiuni.

În ultimele 12 luni, fondurile 

străine de acțiuni, distribuite pe piața 

locală, au obținut randamente de până 

la 29%, chiar de 3 ori peste randamentul 

unui fond de acțiuni românesc de 

acțiuni. Fondul Raiffeisen Russland, care 

activează în Rusia, afişează cel mai mare 

randament, de 29%, urmat de un fond 

din America Latină, cu 23%. 

Aceste fonduri străine activează 

pe pieţe care au scăzut mult în 2015 şi au 

revenit puternic ulterior. Dacă ne uităm 

la ultimele 36 de luni, performanţele sunt 

slabe, explică Ronnie KHREIS, Analist la 

Intercapital.

Dintre fondurile de acțiuni 

românești, cel mai performant este BT 

Tip fond Număr 
fonduri

Active nete 
(mil.lei)

Subscrieri nete 
(mil.lei)

Multi-Active 24 435.285 0.257
- Defensive 5 163.403 1.103
- Echilibrate 8 159.976 1.466
- Agresive 3 62.713 -1.335
- Flexibile 8 49.192 -0.977

Obligaţiuni și Instrumente cu venit fix 13 12754.548 173.947
Monetare 1 102.343 -1.402
Acţiuni 16 813.114 -2.04
Capital Garantat / Protejat 2 546.215 1.337
Randament Absolut 10 410.98 -2.148
Alte Fonduri 12 8892.707 139.005

Notă: include fonduri străine administrate local.

Sursă: AAF - Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România

Sursă: AAF - Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România

Nr. Fond Data Activ net Randament 12 luni %
1 ESPA STOCK RISING MARKETS 7/31/2016 0 1726.04
2 Raiffeisen Russland - Aktien 9/30/2016 0.203 29.31
3 Pioneer Funds - European Potential 11/30/2015 21.286 28.1
4 Pioneer Funds - European Potential 10/31/2015 19.046 27.91

5 ESPA STOCK JAPAN 11/30/2015 0 27.54

6 NN (L) European Real Estate 10/31/2015 3.239 25.57

7 Pioneer Funds - US Fundamental Growth 11/30/2015 11.643 25.35
8 ESPA STOCK JAPAN 10/31/2015 0 24.45
9 Pioneer Funds - US Fundamental Growth 10/31/2015 12.566 24.24

10 Pioneer Funds - European Potential 12/31/2015 21.956 23.75
11 NN (L) Latin America Equity 9/30/2016 1.428 23.61
12 ESPA Stock Global 10/31/2015 0.277 20.87
13 NN (L) Materials 9/30/2016 2.02 20.6
14 Raiffeisen Russland - Aktien 8/31/2016 0.196 20.25
15 ESPA Stock Global 11/30/2015 0.292 19.87
16 NN (L) European Real Estate 11/30/2015 3.19 19.79
17 NN (L) European Real Estate 9/30/2015 3.037 19.58
18 ESPA STOCK JAPAN 12/31/2015 0 19.45
19 NN (L) Greater China Equity 9/30/2016 2.442 19.27
20 PBMP EQUITY RESEARCH 10/31/2015 0 18.61

Fondurile de investiții străine versus 
fondurile de investiții românești 
Care sunt mai profitabile?

Fonduri de investiții administrate de BVB

Top 20 fonduri de acțiuni administrate de BVB
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Sursă: AAF - Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România

Nr. Fond Data Activ net Randament 12 luni %
1 K 1000 11/30/2015 0 1500.1
2 Pioneer Funds - Euro aggregate Bond 7/31/2016 6.681 965.53
3 Pioneer Funds - US Dollar aggregate Bond 11/30/2015 2.482 17.51
4 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond 11/30/2015 8.871 16.8

5 NN (L) Emerging Markets Debt HC 9/30/2016 2.228 15.54

6 Pioneer Funds - Strategic Income 11/30/2015 4.466 15.49

7
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond 
Local Currencies

9/30/2016 2.623 14.58

8 Pioneer Funds - US Dollar aggregate Bond 10/31/2015 2.399 13.93
9 Pioneer Funds - US Dollar aggregate Bond 9/30/2015 2.445 13.42

10 ESPA BOND EMERGING-MARKETS 9/30/2016 0 12.89
11 NN (L) Emerging Markets Debt HC 8/31/2016 1.91 12.4
12 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond 10/31/2015 8.724 11.94
13 Pioneer Funds - Strategic Income 10/31/2015 4.47 11.72
14 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond 12/31/2015 2.344 11.65

15
ESPA BOND EMERGING MARKETS 
CORPORATE

9/30/2016 0 11.2

16 ESPA BOND EMERGING-MARKETS 8/31/2016 0 10.89
17 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond 9/30/2016 8.092 10.81
18 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond 8/31/2016 8.276 10.71
19 Raiffeisen Global - Rent 11/30/2015 0.249 10.63
20 ESPA BOND USA HIGH YIELD 9/30/2016 0 10.45

Maxim cu un randament de 10%, în 

perioada septembrie 2015 - septembrie 

2016.

Și la clasamentul fondurilor de 

obligațiuni, pe primele locuri se situează 

tot jucătorii străini, cu randamente de 

15,5% în perioada septembrie 2015 - 

septembrie 2016, în timp ce primul fond 

românesc de obligațiuni afișează un 

randament 5%, potrivit datelor Asociației 

Administratorilor de Fonduri (AAF).

Toate aceste cifre arată că 

fondurile de investiții străine sunt 

mult mai profitabile și, probabil, vor 

fi primordiale în constituirea unui 

portofoliu de investiții pentru orice 

jucător de pe piața locală. Totuși,   unul 

dintre motivele pentru care fondurile 

românești au avut randamente atât de 

mici și s-a creat această discrepanță față 

de randamentele fondurilor străine, este 

faptul că bursa de la București a mers 

mult mai slab decât bursele din afara. 

Top 20 fonduri de obligațiuni administrate de BVB

Acest lucru este confirmat și de Claudiu 
CAZACU, Analist-șef la XTB-Brokers 
care susține că probabil investitorii s-au 

orientat spre titlurile cele mai lichide, 
care au avut evoluții inferioare celor mai 
puțin lichide.

Piaţa de Capital

în asigurări?Job
profesioniști financiar

brokeraj

resurse umane

angajatori

CVrecrutare
locuri de muncă

job-uri noi

Vino și tu în grupul XPRIMM Job
de pe Facebook!

sfaturi utile
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Eveniment

Gestiunea resurselor - element fundamental 
pentru societate
1 noiembrie 2016

Nu poți ajunge la o educație 
financiară adecvată fără un minim de 
înțelegere a gestiunii resurselor, un 
element fundamental pentru România 
și pentru societatea noastră, a subliniat 
Mișu NEGRIȚOIU, Președintele ASF, 
în cadrul evenimentului „Educație 
financiară: Să vorbim despre viitor!” – 
eveniment organizat de autoritatea de 
supraveghere împreună cu Universitatea 
Româno-Americană, Institutul de Studii 
Financiare și Institutul de Economie 
Mondială al Academiei Române.

Piețele financiare s-au dezvoltat 
mai mult decât orice, cu părți bune și 
cu riscurile de rigoare, și am văzut asta 
în recenta criză financiară, dar ele se 
bazează, ca orice altă activitate umană,   
pe inovație, dezvoltare, digitalizare și 
globalizare. Este o lume în care noi trăim, 
ne dezvoltăm și trebuie să fim competitivi. 

Educația financiară are puterea de a crea 

noi competențe și noi abilități pentru 

întreaga noastră economie și pune la 

dispoziția oamenilor cunoștințele necesare 

pentru a recunoaște riscurile, a mai spus 

Președintele ASF.

Statisticile spun că educația 

financiară nu poate fi de fapt măsurată 

și, din acest motiv, ar trebui să vedem 

de fapt ce este în spatele conceptului de 

educație financiară și ce urmărim de fapt, 

a precizat Călin RANGU, Director, Direcția 

Protecția Consumatorilor în cadrul ASF 

și Președinte al Institutului de Studii 

Financiare. Scopul final este asigurarea 

bunăstării fiecăruia dintre noi. Dorim să 

ne asigurăm stabilitatea financiară care, 

la rândul său, asigură stabilitatea socială. 

Nu poți avea stabilitate socială cu oameni 

nemulțumiți, cu salarii mici, care își găsesc 

cu greu un rost, a adăugat el.

Societatea ne-a dovedit că dintr-o 

lipsă de informare și, poate pe alocuri, 

dintr-o doză de ignoranță, am ajuns 

să discutăm foarte des despre diverse 

contracte pe care le-au semnat unii 

dintre noi, dar trebuie să recunoaștem și 

discutăm asta frecvent cu studenții că, cel 

puțin abonamentul la telefon, fără a da și 

alte exemple, l-au semnat fără să citească 

vreodată contractul, a subliniat Ovidiu 
FOLCUȚ, Rectorul Universitătii Româno-
Americane.

Tindem să uităm că într-un contract 
există și obligații, nu doar drepturi. Din 
obligații derivă acele riscuri și acele situații 
neplăcute în care ne poziționăm la un 
moment dat și pentru care reclamăm 
diverse aspecte, a explicat Alexandra 
BONTAȘ, Șef Serviciu Educație Financiară 
și Monitorizare din cadrul Direcției 
pentru Protecția Consumatorilor a ASF. 

Conform Alexandrei BONTAȘ, 
printre acțiunile derulate de ASF în 
scopul creșterii gradului de educație 
financiară, în 2015-2016 au fost deschiși 
doi piloni de educație, prin programe 
pilot, atât în învățământul preuniversitar, 
respectiv în clasele de gimnaziu și în cele 
de liceu, cât și în cel universitar.
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XPRIMM Time for Profit - Cum optimizăm 
eficient procesele din asigurări?
8 noiembrie 2016

XPRIMM şi BFS - Business Future 
Solutions au organizat, în data de 8 
noiembrie a.c., o simulare practică 
de business, cu prilejul XPRIMM Time 
for Profit - "Cum optimizăm eficient 
procesele din asigurări? Soluţiile Lean Six 
Sigma".

Evenimentul a pus accent pe latura 
practică şi pe legătura directă dintre 
performanţele proceselor şi rezultatele 
lor financiare, prezentările fiind susţinute 
de doi cunoscuţi experţi:

 Ion TEOHARI - Internaţional Certified 
Six Sigma Master Black Belt, IASSC 
Accredited Training Associate;

 Aurelian Dorin IUSCU - Internaţional 
Certified Six Sigma Black Belt, Managing 
Partner, BFS.

Această ediție a XPRIMM Time 

for Profit s-a adresat Managerilor sau 

proprietarilor de procese din conducerea 

executivă, Managerilor de Operaţiuni, 

CFO, Managerilor de HR, Managerilor 

de Calitate, Managerilor Corporate 

sau Retail, Managerilor de Risc, Project 

Managerilor, experţi sau specialişti care 

au sarcina de a menţine performanţele 

proceselor în care sunt implicaţi şi de a 

veghea la îmbunătăţirea lor continuă.

Metodologiile Lean și Six Sigma 

au demonstrat de-a lungul ultimelor trei 

decenii că este posibilă o îmbunătățire 

substanțială a costurilor, calității 

serviciilor sau de respectare a termenelor 

de livrare prin concentrarea asupra 

performanțelor proceselor.

Six Sigma este o metodă focalizată 

pe reducerea variației și de creștere a 

randamentului proceselor cu ajutorul 

instrumentelor și tehnicilor statistice, 

deciziile fiind luate pe baza datelor 

disponibile şi a faptelor observate.

Indiferent de domeniul de 

activitate (producție, inginerie, servicii, 

piețe financiare) metodologia Lean 

propune reducerea pierderilor și 

îmbunătățirea fluxurilor, obiectivul fiind 

de stabilizare și de desfășurare în flux 

continuu a tuturor proceselor.

Lean și Six Sigma au preluat 

ierarhia consultanților după modelul 

artelor marțiale, culoarea centurii 

determinând nivelul de expertiză: Yellow 

Belt, Green Belt, Black Belt.

XPRIMM Time for Profit
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Eveniment

CCN aduce în România o platformă integrată 
dedicată managementului daunelor
10 noiembrie 2016

Situaţia actuală a pieţei de 
asigurări auto, în special a segmentului 
RCA, readuce în discuţie importanța 
intrumentelor necesare pentru controlul 
daunalitătii, precum şi pentru fluidizarea 
şi eficientizarea fluxurilor de lucru. 
În acest context, Claims Corporation 
Network - CCN, alături de partenerii 
săi, au organizat, pe 10 noiembrie, un 
seminar dedicat acestor teme.

România reprezintă una dintre 
pieţele mari ale Uniunii Europene, cu 
un număr mare de autovehicule, şi 
considerăm că există interes ridicat către 
inovaţie şi tehnologie şi un apetit către a 

învăţa lucruri noi, a specificat Cees WERFF, 
Fondator şi CEO al Claims Corporation 
Network, în cadrul unui workshop, 
derulat la Camera de Comerţ şi Industrie 
a României.

Pentru a furniza servicii complexe 
companiilor de asigurări, CCN a încheiat 
parteneriate exclusive cu mai mulţi 
furnizori, precum FRISS, AkzoNobel, 
OCTO Telematics sau TIP Trailer Services, 
ale căror servicii sunt integrate în 
platforma CCN. 

Deţinem o platformă unică pentru 
gestionarea daunelor şi toţi partenerii 
nostri şi serviciile lor sunt conectaţi în acest 
sistem. Deci, pentru un asigurător, în loc 
să încheie contracte cu diverşi furnizori 
şi să îi integreze în sistemele lor IT, ceea 
ce poate fi câteodată complicat din 
cauza permisivităţii sistemelor existente, 
asigurătorul are un singur contract, cu noi, 
şi prin platformă are acces către toţi ceilalţi 
parteneri, a explicat Cees WERFF.

Seminarul a reunit peste 70 de 
specialişti din cadrul companiilor de 
asigurări şi brokeraj, unităţi reparatoare şi 
organizaţii profesionale de profil. 

Temele de discuţie au vizat 
reducerea fraudei atât pe partea de 
subscriere, cât şi în momentul apariţiei 
daunelor, utilitatea şi aspectele tehnice 
ale soluţiilor telematice, dar şi controlul 
costurilor cu reparaţiile sau serviciile 
de asistență rutieră prin prisma FRISS, 
OCTO Telematics, AkzoNobel şi TIP Trailer 
Services.
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UNIQA vrea să atragă 2.000 - 3.000 de clienți cu noua asigurare de sănătate
19 octombrie 2016

OTTO Broker și UNIQA țintesc posesorii de mașini vintage
20 octombrie 2016

UNIQA a lansat asigurarea privată de sănătate iMed, în care 
pot fi incluse și servicii stomatologice. Aceasta poate fi achiziționată 
atât de clienții individuali, cât și de cei corporate. Compania 
estimează că 2.000 - 3.000 de persoane vor beneficia de această 
asigurare în următorul an.

Produsul este flexibil și este vândut sub forma a trei pachete 
personalizate: PersonalMed (de bază, destinat în principal tinerilor 
activi), CompleteMed (cu acoperiri extinse, destinat familiilor) și 
DeluxeMed (pentru clienții cu venituri mari). 

Polița include și o consultație de nutriție, dar și o ședință cu 
un antrenor personal de fitness gratuite. Compania pune accent 
pe prevenție și încurajează un stil de viață sănătos, cu sport și 

alimentație corectă, a declarat Iuliana RUSEI, Membru în Directoratul UNIQA Asigurări.

Lansarea noului nostru produs de asigurare de sănătate este susținută de experiența noastră din Austria, unde UNIQA este lider pe 
această piață, deținând chiar și clinici private proprii, spune Franz WEILER, CEO, UNIQA Asigurări.

OTTO Broker și UNIQA Asigurări au anunțat, în cadrul unui 
eveniment organizat la Salonul Auto București, lansarea unui 
nou produs de asigurare CASCO destinat posesorilor de mașini 
vintage.

Prima condiție pentru a putea achiziționa CASCO Vintage 
este ca mașina să aibă o vechime mai mare de 20 de ani. 
Acoperirea este valabilă doar dacă vehiculul este utilizat în interes 
personal, de recreere, fiind exclusă utilizarea în scopuri comerciale 
sau ca mijloc de transport zilnic. Pe poliță pot fi incluși cel mult doi 
șoferi, care trebuie să aiba vârste de cel puțin 30 de ani. 

Conform lui Victor ȘRAER, Managing Partner al OTTO Broker, 
în ultimii ani, s-a remarcat interesul crescut pentru mașini clasice, 
existând pasionați care investesc sume importante pentru a le 
cumpăra și întreține în stare de bună funcționare. Până acum era însă 
dificil să găsească o variantă pentru a fi asigurate în România.

Conform lui Franz WEILER, CEO-ul UNIQA, proprietarii unor 
vehicule retro sunt mult mai atenți când circulă cu ele. Conform acestuia, ei reprezintă o nișă foarte mică de clienți, însă UNIQA încearcă 
să îi încurajeze să își urmeze pasiunea și să susțină cultura europeană în acest domeniu.

Eveniment
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Eveniment

Locuinţe noi şi recomandări în caz de 
cutremur, la tIMOn - Târgul Imobiliar 
Naţional
20 - 23 octombrie 2016

Securitatea locuinţei, temă centrală 
în cadrul Romanian Security Fair
20 - 22 octombrie 2016

Cyberthreats & Cybersecurity Day
3 noiembrie 2016

Ediţia de toamnă a Târgului Imobiliar Naţional - tIMOn, 
unul dintre cele mai mari târguri imobiliare din ţară, s-a 
desfăşurat la finalul lunii octombrie în Piata Constituţiei 
din Bucureşti. Recunoscut atât prin „vechimea” sa, cât şi 
prin suprafaţa generoasă de expoziţie şi numărul mare de 
companii participante, tIMOn a oferit vizitatorilor o suită de 
evenimente special dedicate lor, programe de discounturi din 
partea expozanţilor, dar şi proiecte imobiliare în exclusivitate.

Pe lângă cele peste 18.000 de locuinţe scoase la 
vânzare, participanţii au găsit, în cadrul târgului, şi sfaturi utile 
despre cum să îşi asigure locuinţa şi cum să reacţioneze în 
caz de cutremur. Astfel, şi în acest an, tIMOn a fost Partener al 
campaniei „Octombrie - Luna Asigurărilor de Locuinţe”, iar pe 
parcursul desfăşurării evenimentului, vizitatorii au primit şi 
broşura informativă a campaniei.

Cea de-a patra ediţie a Romanian Security Fair, unul 
dintre cele mai importante evenimente ale industriei 
de securitate privată româneşti, desfășurat în Pavilionul 
Central Romexpo și organizat de Asociaţia Română pentru 
Tehnică de Securitate (A.R.T.S.), a reunit, în acest an, 67 de 
companii şi peste 3.000 de vizitatori. 

La ediţia 2016 a Romanian Security Fair au fost 
prezentate soluţii şi produse din domeniul detecţiei, 
semnalizării şi stingerii incendiilor, dar şi soluţii 
de securitate cibernetică. De asemenea, în cadrul 
evenimentului, securitatea locuinţei a reprezentant un 
element cheie, atât prin intermediul sistemelor video 
de supraveghere şi al soluţiilor anti-efracţie, cât şi prin 
protecţia financiară a acesteia: broşura campaniei de 
informare „Octombrie - Luna Asigurărilor de Locuinţe” 
a fost distribuită participanţilor pe întreaga durată a 
evenimentului.

Institutul Bancar Roman - IBR şi CertSIGN au organizat, pe 3 noiembrie a.c., 

a doua ediţie a „Cyberthreats & Cybersecurity Day”, eveniment care a reunit, într-o 

zi, două conferinţe dedicate securităţii cibernetice: ediţia a IX-a a conferinţei 

Cyberthreats, respectiv ediţia a III-a a „Cybersecurity Day”.

Evenimentul a inclus demonstraţii ale tehnologiilor de ultimă generaţie, 

oferindu-le participanţilor posibilitatea de a interacţiona cu experţi români în 

domeniul securităţii cibernetice şi de a discuta despre strategiile recomandate în 

contextul actual în ceea ce priveşte securizarea infrastructurilor de date.

Printre vorbitori s-au numărat: Gabriela HÂRȚESCU, PhD, Director General, 

Institutul Bancar Roman, Adrian FLOAREA, CEO, certSIGN, Mircea GRIGORAȘ, Director General Adjunct, Centrul Național de Răspuns 

la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), Rodica TUCHILĂ, Director, Asociaţia Romană a Băncilor (ARB), Alexandru DIMESCU, 

Risk Consulting Department Manager, MARSH România și alții.
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Eveniment Internaţional

Protecţia consumatorilor în contextul pieţei bulgare de asigurări
8 noiembrie, Sofia, Bulgaria

Conferinţa internaţională „Protection of insured persons 

and pensioneers” organizată, pe data de 8 noiembrie a.c. în 

Sofia, Bulgaria, a atras atenția asupra faptului că protecţia 

consumatorilor reprezintă un element esenţial pentru mediul 

financiar. 

Toate acţiunile EIOPA au ca scop principal creşterea 

gradului de protecţie a consumatorilor din Europa, a subliniat 

Julian AREVALO, Expert în Protecţia Consumatorilor şi Inovaţie 

Financiară în cadrul EIOPA. Acesta a evidenţiat că EIOPA este 

implicată în mod activ în dezvoltarea instrumentelor necesare 

care să ajute consumatorii să fie bine informaţi.

 În acest sens, a exemplificat prin dezvoltarea de către 

EIOPA a Key Information Document (KID - document cu 

informaţii cheie) asociat cu produsele de asigurare de viaţă 

cu componentă investiţională care permite, pentru prima 

dată, într-un mod standardizat, comparabilitatea şi mai buna 

informare a consumatorilor despre produsul pe care ar urma 

să îl achiziţioneze. Pentru produsele non-life se elaborează 

un document similar (IPID - Insurance Product Information 

Document), având acelaşi scop, de a furniza clienţilor informaţii 

simple, pe înţelesul lor, care să încurajeze o decizie informată. 

Printre vorbitorii la eveniment s-au numărat Alex 

Rodriguez TOSCANO din partea Better Finance, Alexandru 

CIUNCAN, Membru al grupului IRSG din cadrul EIOPA şi Secretar 

General al Asociaţiei pentru Promovarea Asigurărilor din 

România, şi Denislav DANOV, Reprezentantul Bulgariei în grupul 

IRSG.

Evenimentul a fost susținut de Betterfinance, în calitate 

de sponsor, precum și de XPRIMM Publications, în calitate de 

Partener Media.

Dezvoltarea pieței croate supusă provocărilor
9 – 11 noiembrie, Opatija, Croația

Stabilitatea mediului economic, 
alinierea din punct de vedere legilativ la 
cerințele europene, implementarea de 
noi tehnologii sau efectele ratelor mici 
ale dobânzilor – sunt doar câțiva dintre 
factorii cheie cu impact semnificativ 
asupra dezvoltării pieței de asigurări din 
Croația.

Nivelul dobânzilor a scăzut până la 
un nivel îngrijorător astfel că, în momentul 
de față, o creștere a pieței este mult mai 
greu de realizat. Cu toții suntem de acord 
că avem nevoie de digitalizare, că aceasta 
oferă un potențial de dezvoltare foarte 

bun. Dar cel puțin pentru moment, la 
nivel de companii, șansele unor investiții 
serioase în această direcție sunt scăzute pe 
fondul provocărilor zilnice ale jucătorilor 
din piață de a-și reduce cheltuielile, a 
precizat Damir ZORIC, Președintele 
Biroului Asigurătorilor din Croația - HUO. 

Ne putem aștepta la creșteri ale 
pieței de asigurări pe fondul evoluței 
pozitive a economiei. Totuși, pentru ca 
acest lucru să se întâmple, asigurătorii 
trebuie să depună mai mult efort și să fie 
mai creativi. Piața trebuie să depășească 
momentul‚ ’liberalizării tarifelor la RCA’ 

și să treacă la următoarea etapă, de 

dezvoltare a produsului. De asemenea, 

Solvency II sau IDD, trebuie privite ca o 

oportunitate de dezvoltare sănătoasă – cu 

o abordare centrată către client, bazată pe 

modernizarea produselor și utilizarea de 

noi tehnologii. Vremea în care se obținea 

cotă de piață prin modificarea tarifelor 

a apus, a subliniat Gordana LETICA, 

Membru al Consiliului, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară din Croația - 

HANFA. 

”Croatian Insurance Days” a reunit 

mai bine de 300 de profesioniști în 

asigurări – preponderent din piețele 

țărilor ex-iugoslave. Publicațiile XPRIMM 

au susținut evenimentul în calitate de 

Partener Media, participanții având 

posibilitatea de beneficia de cele mai 

recente ediții ale XPRIMM Insurance 

Report și XPRIMM INSURANCE Profile.



40 www.primm.ro11/201610/2016

Celebra 
trupă olandeză, 
BZN, și grupul 
german Boney 
M revin pe scena 
românească 
pentru prima 
ediție a 
evenimentului 
desfășurat sub 
genericul „Bătălia 

Hiturilor”. Fiecare grup va oferi un concert 
de 60 de minute, iar în cele două ore de 
spectacol fanii vor putea asculta live cele mai 
iubite hit-uri semnate de BZN şi de Boney M. 

București, Sala Palatului 

4 decembrie 2016

„Lacul lebedelor” este un spectacol pus în scenă de către 
Compania de balet clasic din Sankt Petersburg, condusă de celebrul 
prim balerin şi coregraf Andrei BATALOV. Cunoscuta poveste a 
prinţeselor transformate în lebede va ajunge,  în această iarnă, în 
reprezentarea de excepție a artiștilor din  Sankt Petersburg, în 11 
oraşe din România, printre care București, Constanța, Iași, Oradea și 
Timișoara.Aceeaşi reputată companie prezintă în fața publicului din 

Bucureşti şi frumoasa feerie a „Spărgătorului de nuci”, pe 13 decembrie, la Sala Palatului. 
Turneu naţional, 20 noiembrie – 18 decembrie 2016
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TÂRG

Noblesse Palace 
Christmas Fair

Palatul Noblesse se va transforma 
într-o locație festivă, în care vizitatorii 
se vor putea bucura din plin de spiritul 
Crăciunului, în timp ce aleg cadouri 
pentru cei dragi. Noblesse Palace 
Christmas Fair, al patrulea eveniment din 
seria „Noblese Palace Lifestyle Fairs”, oferă 
publicului timp de 7 zile opțiuni variate 
pentru cadouri și decorațiuni de Crăciun 
unice și originale.

București, Palatul Noblesse 

16 – 22 decembrie 2016

BALET

Lacul Lebedelor

BZN & Boney M

CONCERT

Un trib este un grup de oameni care au un interes comun, 
o modalitate de comunicare și un lider. Acum internetul 
a eliminat limitele geografice și financiare, iar mulțumită 
rețelelor de socializare și blogurilor, unui trib îi e mai ușor 
ca oricând să capete mai mulți adepți. În plus, datorită lor 
crește numărul de triburi noi. Internetul poate să ofere 
multe, dar nu și leadership. De aici importanța întrebării 
la care răspunde Seth GODIN în „Triburi”: Cine o să ne 
conducă? Răspunsul pe care îl dă prin această carte ne ajută 
să înțelegem care anume e miza și cum fiecare dintre noi 
poate să creeze și să conducă un trib.

Seth GODIN, Editura Publica 

CARTE

Triburi. Avem nevoie de tine să ne conduci






