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Editorial

În această vară, în premieră, ne-am unit cu toții eforturile
în realizarea unei campanii care nu vinde un produs anume, ci
promovează concepte şi responsabilizează. Cu mesaje-cheie
menite să crească nivelul de conştientizare a riscurilor la care se
expun şoferii, Campania FII TREAZ LA VOLAN! a câştigat, într-un
timp foarte scurt, o amploare impresionantă în mediul online,
mai ales datorită endorserilor VIP care s-au alăturat proiectului.
După cum veţi putea vedea în paginile Revistei, atât artişti,
cât şi sportivi de renume sau bloggeri au transmis mesajele
lor, mesaje ce au ajuns apoi la zeci de mii de şoferi. Astfel, Nicu
ALIFANTIS, DJ-ul Dan FINŢESCU, DJ OLiX, actorul George IVAŞCU,
cântăreţul Laurenţiu GURAN & a lui ASHA Band, muzicianul
Alexandru PETROVICI, dar şi luptătorul de K1 Ionuţ IFTIMOAIE
s-au alăturat proiectului, demonstrând, din nou, că siguranţa
rutieră este o problemă care ne priveşte pe noi toţi. Devenită
virală pe Facebook, campania a generat mai departe ecouri
puternice, aducându-i alături de noi și pe blogger-ul Cristian

CHINA-BIRTA (Chinezu’), pe cei de la EDOTEC România, pe
cunoscutul actor Mihai BENDEAC, DJ-ul Mircea MATEI, designerul Christina ANDREI şi pe soprana Irina IORDĂCHESCU...
În acest context va avea loc cea de a IV-a Ediție a
Campaniei Naționale ”OCTOMBRIE – LUNA ASIGURĂRILOR
DE LOCUINȚE!” - demers care pune în premieră accent pe
sfaturi de comportament în caz de cutremur. Căci și în acest caz
responsabilitatea este tot a noastră!
Nu de alta, dar ROMÂNIA NU ARE NEVOIE DE NOI
TRAGEDII, PRECUM CEA DIN ITALIA, PENTRU A NE ADUCE
AMINTE CÂT SUNTEM DE VULNERABILI!
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Adina TUDOR
Editor

O premieră şi, totodată, o surpriză pentru mulţi, campania naţională de
siguranţă şi prevenţie rutieră „FII TREAZ LA VOLAN!” a luat „viteză” în mediul
online încă de la momentul lansării sale, în luna iulie, beneficiind de
sprijinul unor nume cunoscute, de la artiști ca Nicu ALIFANTIS şi George
IVAŞCU sau sportivi de performanță, precum Ionuţ IFTIMOAIE, până la
persoane publice ca Dan FINŢESCU, DJ OLiX şi bloggerul Cristian CHINABIRTA (Chinezu’).

Artişti, sportivi, bloggeri şi
oameni obişnuiţi
au transmis în această vară mesajul
campaniei

„FII TREAZ LA VOLAN!”
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Necesitatea creşterii siguranţei
rutiere şi importanţa măsurilor de
prevenţie a accidentelor în trafic sunt
elementele care au stat la baza deciziei
de a realiza campania „FII TREAZ LA
VOLAN!” desfăşurată între 11 iulie şi 15
septembrie a.c. Dincolo de acțiunile
derulate offline, prin distribuția broșurilor
informative, deja cunoscute publicului,
proiectul s-a remarcat şi printr-o
campanie online de VIP endorsement în
premieră, nume cunoscute din showbizul românesc susţinând obiectivul
proiectului şi transmiţând mesajele
TREAZ LA VOLAN prin filmuleţe dedicate,
distribuite în social media sau posturi pe
blogurile şi paginile personale.
Astfel, la nici o săptămână de la
momentul lansării, campania a luat
amploare, cu precădere în social media,
unde filmuleţele TREAZ LA VOLAN,
realizate de nume cu influenţă în onlineul românesc, au ajuns la mii de şoferi,
fiind văzute, comentate şi distribuite
mai departe. Cunoscutul cantautor şi

artist Nicu ALIFANTIS (171.000 likes),
DJ-ul&MC-ul Dan FINŢESCU (69.000 likes)
şi DJ OLiX (136.600 likes) au fost printre
primii care au dat startul mesajelor
filmate, subliniind importanţa de a fi
treaz la volan. Acestora li s-au alăturat
actorul și managerul George IVAŞCU,
solistul vocal Laurenţiu GURAN (ASHA
Band), muzicianul Alexandru PETROVICI,
Conf. Univ. Doctor la Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti,
dar şi cunoscutul luptător de K1, Ionuţ
IFTIMOAIE.
Ecourile în social media nu
au întârziat să apară. Ca răspuns la
filmuleţele şi mesajele prezentate,
bloggerul Cristian CHINA-BIRTA (Chinezu’
- 5.500 likes) s-a alăturat campaniei,
povestind o experiență personală din
trafic şi arătându-şi susţinerea pentru
campania de siguranţă şi prevenţie
rutieră „TREAZ LA VOLAN!”.
Lucrurile nu s-au oprit aici:
compania EDOTEC România s-a alăturat
demersului, realizând un material de
susţinere a campaniei pe blog şi, ulterior,
îndemnând şoferii din România să se
alăture acesteia prin organizarea unui
concurs dedicat. Nu în ultimul rând,
actorul și omul de televiziune Mihai
BENDEAC a realizat, în nota umoristică
specifică, un filmuleţ despre condusul
preventiv, încheiat cu îndemnul de a șofa
în siguranţă.
Treptat, lista susţinătorilor
campaniei a continuat să crească, DJ-ul
Mircea MATEI, Designer-ul Christina
ANDREI şi Soprana Irina IORDĂCHESCU,
Prim Solistă a Operei Naţionale Bucureşti,
alăturându-se demersurilor privind
creșterea gradului de conștientizare
al conducătorilor auto din România în
ceea ce privește siguranța rutieră. Nu în
ultimul rând, AOA – Asociaţia Oamenilor
din Asigurări, un grup de specialişti
din domeniul asigurărilor reuniţi pe
Facebook – a preluat sloganurile
campaniei, contribuind la răspândirea
mesajelor destinate şoferilor.
La momentul realizării acestui
material, multe dintre filmuleţele şi
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posturile dedicate campaniei ajunseseră
la mii de persoane şi depăşeau chiar
şi 10.000 de vizualizări: de exemplu,
mesajul lui Nicu ALIFANTIS ajunsese
la peste 47.000 de persoane (reach) şi
fusese vizualizat de peste 12.000 (views),
câştigând peste 1.000 de like-uri şi
peste 250 de share-uri, iar sfaturile lui
Dan FINŢESCU ajunseseră la aproape
40.000 de şoferi şi fuseseră văzute de
peste 8.600 de oameni. Cu un reach de
aproape 32.000 de oameni, mesajul lui
Ionuţ IFTIMOAIE a fost văzut de peste
09/2016
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8.300 de persoane, în timp ce video-ul de
susţinere înregistrat de George IVAŞCU
a ajuns la peste 22.000 de români, fiind
vizualizat de peste 6.500 dintre aceştia.
Nu în ultimul rând, filmuleţul

Care au fost mesajele
transmise de susţinătorii
campaniei?
De aproape 7 ani colind ţara în lung
şi în lat cu Partydul KISS FM. Mă apropii

dedicat siguranţei rutiere realizat de

de 1 milion de km conduşi, cea mai mare

Mihai BENDEAC a fost distribuit de peste

parte a lor în România. Am învăţat că un

4.000 de ori, primind peste 16.000 de

şofer cu experienţă poate depăşi orice

like-uri.

fel de dificultate întâlneşte în trafic, cu

o singură condiţie: să fie odihnit. (Dan
FINŢESCU, DJ Kiss FM & MC Partydul Kiss
FM)
Este foarte important să fii odihnit
la volan şi, la fel de important, să nu bei la
volan. Eu conduc de puţin timp şi am simţit
deja oboseala la câteva drumuri mai lungi.
Să dormi un pic, să tragi pe dreapta şi să te
odihneşti puțin când eşti obosit chiar face
minuni. (DJ OLiX, Dj Partydul KissFM &
Kiss Kiss in the Mix)
Îmi place foarte mult să merg
cu maşina şi mai toate drumurile spre
spectacole le străbat cu maşina. Dar, în
clipa în care am terminat un spectacol – şi
de multe ori spectacolele sunt şi grele, şi
obositoare –, îmi place să mă bucur de un
moment de relaxare. Şi nu uit niciodată că
cea mai scurtă distanţă dintre un pahar
cu alcool şi volan este taxiul. Aveţi grijă de
voi! (Nicu ALIFANTIS, Muzician, cântăreţ
şi compozitor român de muzică folk şi
muzică de teatru)
Pe scenă intru în pielea multor
personaje. La volan sunt însă preventiv
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şi atent. Fii şi tu treaz la volan! (George
IVAŞCU, Actor, Director al Teatrului
Metropolis din Bucureşti)
Petrec destul de mult timp pe
Facebook, dar niciodată atunci când
sunt la volan! Şi nici pe scenă! (Alexandru
PETROVICI, Muzician, Conferenţiar
Universitar Doctor la Universitatea
Naţională de Muzică Bucureşti)
Lucrez în domeniul entertainmentului de ceva vreme. De aceea, te pot sfătui
ca de la orice petrecere, fie ea la club,
pe plajă sau într-o locaţie privată, să te
conducă acasă cineva treaz la volan. (DJ
Mircea MATEI)
Nu lăsa drogurile sau alcoolul să-şi
conducă viaţa. Fii tu şoferul vieţii tale!
(Ionuţ IFTIMOAIE, Sportiv, luptător de
K1)
Evită accidentele cu bună ştiinţă.
Eu aleg să fiu trează la volan! Asta ar
trebui să faci şi tu! (Christina ANDREI,
Designer)
De câte ori vă aflaţi înaintea unui
drum, fie el scurt, fie el lung, gândiţivă la siguranţa vieţii dumneavoastră,
a celor care vă însoţesc, dar şi a
celorlalţi participanţi la trafic. Fiţi
atenţi, fiţi preventivi. (Soprana Irina
IORDĂCHESCU, Prim Solistă a Operei
Naţionale Bucureşti)

Maşinuţele EMA şi TEO –
mascotele „FII TREAZ LA
VOLAN!”
Campania de VIP endorsement
a reprezentat doar o parte dintre
demersurile online desfăşurate în
cadrul proiectului „FII TREAZ LA
VOLAN!”. Şoferii (dar şi pietonii) s-au
alăturat campaniei înlocuindu-şi poza
actuală de profil sau fotografia de cover
de pe Facebook cu ştampila campaniei
sau pozele cu mesajul „Susţin campania
FII TREAZ LA VOLAN!” pe care le-au
putut găsi în Kit-ul de social media al
campaniei.
De asemenea, mesajele de
siguranţă rutieră transmise prin
intermediul mascotelor campaniei
www.primm.ro
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– maşinuţele EMA şi TEO –, dar şi
prin intermediul infograficelor şi
materialelor informative, au reprezentat
un alt element important al proiectului
de siguranţă şi prevenţie rutieră,
contribuind la creşterea gradului de
responsabilitate în rândul şoferilor din
România.
Nu în ultimul rând, în cadrul
campaniei „FII TREAZ LA VOLAN!” s-a
desfăşurat un sondaj-concurs, lansând
provocarea „Ce marcă de maşină ar trebui
să conduci, pe baza stilului tău de şofat?
Fă testul şi află!”. Acesta a adus în atenţia
şoferilor (dar şi a pietonilor) elemente de
siguranţă rutieră, invitându-i să răspundă
unor întrebări despre comportamentul
lor în trafic. La final, participanţii au aflat
ce maşină li se potriveşte (sau ce profil
de pieton au). Dacă au ales să dea share
rezultatului pe pagina de Facebook,
aceştia au intrat în concurs, putând
câştiga, prin tragere la sorţi, un Kit
Special „FII TREAZ LA VOLAN!”

„FII TREAZ LA VOLAN!”
offline:
Broşuri informative
distribuite în toată ţara
În paralel cu mediul online,
campania „FII TREAZ LA VOLAN!” s-a
extins şi offline, în întreaga ţară. Astfel,
sfaturi de siguranţă rutieră, precum
Nu conduce dacă eşti obosit!, Fii atent la
biciclişti şi motociclişti!, Poartă centura
de siguranţă! şi Nu folosi telefonul mobil
în timp ce conduci!, au fost transmise
şoferilor prin intermediul broşurii
informative gratuite. Recomandările de
siguranţă rutieră au fost susținute de
statistici relevante privind pericolele şi
accidentele la care se pot expune şoferii,
broșurile informative fiind distribuite de
către promoterii dedicaţi în trafic, dar
şi în principalele centre comerciale din
Bucureşti şi din 20 de municipii din ţară.
O atenţie specială a fost acordată
în această vară litoralului, unde mii de
şoferi au mers în weekend-uri, plecând
apoi spre casă duminica, după două zile
obositoare şi, de ce nu, „animate”!
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Campanie realizată cu sprijinul

Parteneri Media

Nu în ultimul rând, broşura a
fost distribuită, ca insert, şi împreună

Asigurări Reasigurări, EUROINS

cu una dintre cele mai citite publicaţii

România, GENERALI România, CREDIT

din România, ziarul LIBERTATEA,

EUROPE Asigurări, SAFETY Broker,

accentul fiind pus şi de această dată

MARSH, FABRICA de Asigurări, INTER

pe răspândirea mesajului în zona

Broker, OTTO Broker, DESTINE Broker,

litoralului.

GRAWE România, DAUNE Expert şi

Campania naţională de siguranţă
şi prevenţie rutieră „FII TREAZ LA

GARANTA.
Spoturile difuzate de Radio

VOLAN!” a fost realizată, în parteneriat,

România Actualităţi, precum şi

de Poliţia Română, FPVS - Fondul

materialele publicate de Partenerii

de Protecţie a Victimelor Străzii,

Media (wall-street.ro, 9am.ro, Revista

Radio România Actualităţi şi de

BIZ, Ziua Veche, ştirilepescurt.ro) au

APPA - Asociaţia Pentru Promovarea

contribuit, de asemenea, la diseminarea

Asigurărilor. Campania a fost susţinută

mesajelor campaniei.

de principalele companii de asigurări
şi de brokeraj în asigurări: OMNIASIG
www.primm.ro

VIG, BCR Asigurări de Viaţă, Gothaer

Mulţumim tuturor celor care s-au
alăturat acestui demers!
09/2016
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Pentru a treia oară în cei 22 de ani de existență ai săi, în ALLIANZ-ȚIRIAC are loc o
schimbare de CEO. Pe 1 septembrie însă, Rémi VRIGNAUD a pornit spre un nou rol
în cadrul grupului, locul său în România fiind preluat de Virgil ȘONCUTEAN. Despre
provocările la care se așteaptă odată cu preluarea noilor poziții, realitățile pieței și nu
numai, cei doi au discutat, cu doar câteva zile înainte de momentul schimbării, într-un
interviu acordat Revistei PRIMM - Asigurări & Pensii.

ALLIANZ - ȚIRIAC își schimbă CEO-ul:

Rémi VRIGNAUD îi predă
ștafeta lui Virgil ȘONCUTEAN
PRIMM: Se încheie cei patru ani
de mandat pe care i-aţi petrecut
la conducerea ALLIANZ-ȚIRIAC, cu
rezultate pozitive, atât din perspectiva
cifrei de afaceri, cât şi din cea a
profitului. Cum aţi descrie perioada
petrecută aici?
Rémi VRIGNAUD: Într-adevăr, ultimii
patru ani au fost de succes pentru
ALLIANZ-ȚIRIAC şi pentru toţi cei care
au participat la această călătorie. Din
perspectiva creşterii, nu am urmărit
niciodată cifre senzaţionale care vin mai
mereu însoţite de riscul de a destabiliza
profitabilitatea. Întotdeauna ne-am
concentrat pe o creştere profitabilă. Şi
asta se vede. De altfel, fără profit nu poţi
reuşi să menţii un echilibru pe termen
lung şi să aduci servicii de calitate
clienţilor. Am pus clientul pe primul plan
şi cred că a fost un succes faptul că am
reuşit să ne îmbunătăţim poziţia într-o
piaţă plină de provocări, dar şi cu mult
potenţial.
PRIMM: Se face acum această
schimbare de management. A fost una
uşoară?
R.V.: Acest lucru aş dori să îl subliniez.
Este rar în România, dar nu doar aici, ca o
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09/2016

schimbare de management să fie făcută
lin şi în timp util. Am reuşit însă să facem
asta colaborând foarte bine şi pregătind
lucrurile în detaliu.
Ne bucurăm de faptul că Virgil este
următorul CEO al ALLIANZ-ȚIRIAC. După
mulţi ani petrecuţi în cadrul grupului,
a dobândit şi o foarte bună experienţă
internaţională. În 2012, a revenit în cadrul
echipei ALLIANZ-ȚIRIAC ca Director în
cadrul Direcţiei Vânzări şi Distribuţie. Este
un om vizionar, cu caracter, un lider care
îndrăzneşte şi care va continua această
călătorie.
PRIMM: Domnule ŞONCUTEAN, după
întoarcerea în România, aţi sesizat
schimbări în piaţa locală? Şi care au
fost cele mai pregnante diferenţe pe
care le-aţi observat?
Virgil ȘONCUTEAN: Pot spune că şi
în ultimii 4 ani piaţa din România s-a
schimbat mult, nu doar în cei 7 în care
am lucrat în Germania la grupul ALLIANZ.
Dar, într-adevăr, există o diferenţă între
percepţia pe care am avut-o înainte de a
pleca şi cea de după revenire. Plecasem
cu idei preconcepute despre uşurinţa
mai mare în a vinde acolo asigurări,
dată, în principal, de plusul de educaţie
financiară, de cultura în asigurări şi

de puterea mai mare de cumpărare
ale oamenilor. Credeam că asigurarea
este printre primele trei priorităţi ale
lor atunci când îşi planifică bugetul. În
realitate am descoperit că avem mai
multe lucruri în comun decât ar părea la
prima vedere. Nici acolo asigurările nu
sunt în topul listei de achiziţii, cum nici
industria asigurărilor nu este în topul
listelor de preferinţe pentru absolvenţii
care urmăresc să-şi înceapă o carieră.
Există o vorbă des auzită care spune că
pentru a ajunge în industria asigurărilor
(angajat/ client/ distribuitor) nu alegi, ci
ești ales.
PRIMM: Care sunt, însă, diferenţele
majore?
V.Ș.: Acolo, cultural există o altfel de
atitudine. Auzi oamenii spunând „să

Fără profit nu poţi reuşi
să menţii un echilibru
pe termen lung şi să
aduci servicii de calitate
clienţilor.
Rémi VRIGNAUD
www.primm.ro
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nu ieşi din casă fără o asigurare de
răspundere”. Şi, cu siguranţă, nu mă
refer la răspunderea civilă auto. Aşadar,
există şi o componentă de înţelegere
efectivă a nevoii de asigurare. În paralel,
cadrul legislativ şi facilităţile fiscale fac
totuşi diferenţa şi favorizează sectorul
asigurărilor mai mult decât se întâmplă
în România. În România, asigurările
facultative de sănătate sunt printre
singurele care au facilităţi fiscale,
deocamdată.
Un alt lucru pe care l-am
observat ca fiind diferit este şi structura
patrimoniului. Pentru că, în România,
foarte mult din stocul locativ este
moştenit sau există în proprietate
datorită generaţiilor anterioare, iar
cumpărarea unei asigurări facultative
de locuinţă depinde foarte mult de
abilitatea vânzătorului de a o promova
şi de nivelul de educaţie a populaţiei
privind necesitatea acestei asigurări. În
Germania, majoritatea oamenilor nu sunt
proprietarii locuinţelor, ci le închiriază.
Dintre cei care le cumpără, majoritatea
o fac prin credit bancar, care automat
vine cu o asigurare ataşată, deci practic
şi sistemul şi structura proprietăţii şi
modul în care a fost dobândită această
www.primm.ro

proprietate favorizează asigurările de
locuinţe într-un mod sistemic, mai mult
decât o face decizia individuală de
cumpărare voluntară a unei asigurări
facultative de locuinţă.
PRIMM: Recent, aţi început o
promovare mai accentuată a
produsului de sănătate. Este un
produs cu care clienţii rezonează?
R.V.: Portofoliul nostru de sănătate s-a
dezvoltat foarte mult. Am înregistrat
creşteri de două cifre în ultimii ani.
Înseamnă că există cerere din piaţă. Acest
lucru ne bucură, mai ales în contextul în
care a apărut şi un stimulent fiscal care
încurajează cererea. În plus, compania
noastră a lansat şi un produs care este
foarte interesant pentru public, pentru că
vine cu o clauză care poate fi ataşată la o
poliţă de viaţă denumită “best doctors”,
care oferă acoperire şi protecţie pentru
boli grave şi situaţii foarte dificile. Cea
mai mare parte din această creştere este
generată de companii, prin programe
de “employee benefits” şi piaţa este
momentan concentrată pe segmentul
persoanelor juridice, dar cred că este
doar o chestiune de timp până va lua
amploare şi pe retail.

PRIMM: Se judecă însă achiziţia unei
asigurari de sănătate prin prisma
bugetului?
R.V.: Din punctul meu de vedere, da
şi nu. Dacă ne uităm la imaginea de
ansamblu, cheltuielile pentru sănătate
au un volum mare în România. Pe plan
local există şi multe clinici private, iar
sistemul este accesat cu o frecvenţă
ridicată. Având în vedere că produsele
de sănătate sunt momentan atractive
mai mult pentru companii, atunci putem
aduce argumentul bugetului. Dacă
judecăm prin prisma conştientizării
populaţiei şi a culturii legate de prevenţie
şi de controalele regulate la medic,
atunci nu preţul este primordial.

Tot zgomotul din piaţa
asigurărilor s-a reflectat
însă negativ asupra
clienţilor care nu deţineau
încă o poliță şi care
au amânat decizia de
cumpărare.
Virgil ȘONCUTEAN
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Este rar în România, dar nu
doar aici, ca o schimbare
de management să fie
făcută lin şi în timp util.
Rémi VRIGNAUD
V.Ș.: O creştere cu acelaşi ritm poate
exista cu uşurinţă cel puţin în următorii
3-5 ani. Avem, de asemenea, un
segment care încă nu este suficient
de bine exploatat: cel al clienţilor cu
venituri ridicate şi care solicită acoperire
internaţională. Chiar şi zona asigurărilor
de sănătate de grup, chiar dacă este
foarte „vioaie”, încă are mult spaţiu de
creştere. Faptul că s-a ridicat pragul de
deductibilitate de la 250 la 400 de euro

În Germania, auzi oamenii
spunând „să nu ieşi din
casă fără o aigurare de
răspundere”.
Virgil ȘONCUTEAN

pe an a ajutat, dar nu atât de mult cum
am crede. Primele medii sunt momentan
sub pragul de 250 de euro. Marele
avantaj care a venit odată cu noul cod
fiscal este faptul că deducerea s-a aplicat
şi la nivel individual (pentru angajat),
nu doar la angajator. Dar încă nu se
foloseşte întreaga capacitate.
PRIMM: Și totuși, de ce nu este
utilizată întreaga sumă măcar de către
angajatori?
V.Ș.: Pentru angajatori, oferirea de
asigurări private de sănătate angajaţilor
este o practică recentă. Are doar câţiva
ani vechime şi este nevoie de timp. De
asemenea, pe lângă faptul că angajatorii
folosesc argumentul numărului de
angajaţi pentru a pune presiune pe preţ
atunci când achiziţionează pachetele,

Am pus clientul pe
primul plan şi cred că
a fost un succes faptul
că am reuşit să ne
îmbunătăţim poziţia
într-o piaţă plină de
provocări.

există şi o disponbilitate financiară reală
a fiecărei companii, care, de multe ori
este limitată. De aceea, nu ne aşteptăm
să vedem salturi spectaculoase pe acest
segment. Se vor crea şi argumente
suplimentare pentru a creşte prima
medie pe măsură ce pachetele vor
deveni din ce în ce mai generoase in
acoperiri.

Veniturile populaţiei cresc
într-un ritm mai lent decât
economia în ansamblu
şi noi depindem de câţi
bani poate să pună fiecare
deoparte pentru astfel de
serviciu.
Virgil ȘONCUTEAN

PRIMM: Există şi alte linii care se pot
dezvolta în perioada următoare? Fără
a lua aici în calcul poliţele RCA.
R.V.: Din punctul meu de vedere, şi
am reiterat de multe ori, toată gama
de produse non-auto, mai ales cele
de locuinţe, unde gradul de penetrare
este de circa 20%. Dacă ne uităm la
evenimentele care se petrec în România
- inundaţii, alunecări de teren, expunere
la cutremur – nu există o protecţie
adecvată, deşi riscurile sunt extrem de
reale. Dacă ne uităm la cifrele publicate
de ASF pentru primele trei luni, vedem
că piaţa non-auto a scăzut. Noi am vâslit
puţin împotriva curentului şi am reuşit
să obţinem o creştere, nu la nivelul
așteptărilor, dar a existat o creştere.
V.Ș.: Aici există o echilibristică care
trebuie făcută între înţelegerea nevoii
de asigurare și veniturile populaţiei.
Argumentele pentru o asigurare sunt, în
principiu, foarte clare. După cum a spus
şi Rémi, ne aflăm într-o zonă expusă
la riscuri, ele se manifestă şi privim
emisiunile de ştiri care descriu urmările.
Pe de altă parte, veniturile populaţiei
cresc într-un ritm mai lent decât
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economia în ansamblu şi noi depindem
de câţi bani poate să pună fiecare
persoană sau familie deoparte pentru
astfel de serviciu. La nivelul portofoliului
nostru, vedem o evoluţie robustă, lentă,
dar consistentă pe linia asigurărilor
de locuinţă şi pe asigurări non-auto în
general.

Primul lucru
pe care am de
gând să îl fac
(din postura
de CEO) este
să ascult.

PRIMM: Atunci când aţi publicat
rezultatele la 6 luni aţi estimat o
creştere de 5% a subscrierilor pentru
acest an. Se poate spera la o creştere
mai mare?
R.V.: Suntem pe un trend foarte bun şi
în linie cu ce am anunţat. Creşterea este
puţin mai accentuată decât acel 5%, dar
vom vedea, mai sunt câteva luni. Anul
se încheie pe 31 decembrie şi nu ştii
niciodată ce se poate întâmpla.
PRIMM: Nu putem ignora însă situația
din piaţă în ultima perioadă, respectiv
falimentele recente. S-a resimţit toată
această presiune şi în comportamentul
consumatorului?
R.V.: Dacă privim ştirile, şi aici mă refer
mai ales la situaţia transportatorilor,
putem spune că există un efect. Ştim
că acei asigurători au avut pe anumite
segmente preţuri foarte competitive,
iar faptul că ei nu mai există generează
o reorientare a clienţilor către alte
companii de asigurări. La nivelul
ALLIANZ-ȚIRIAC, considerăm că avem
soluţii pentru fiecare. Avem, din punctul
nostru de vedere, o ofertă corectă în ceea
ce priveşte raportul calitate-preț.
PRIMM: Ați sesizat însă clienţi noi
care au venit la ALLIANZ-ȚIRIAC cu
o oarecare îngrijorare legată de
contextul general?
V.Ș.: Categoric. Există un flux de clienţi
care înţeleg că o poliţă ieftină nu este
neapărat o asigurare bună şi că, pentru
o protecţie reală, nu poţi să plăteşti sub
un nivel minim. Aşa că, pe de-o parte,
am beneficiat de clienţii care au luat
decizia de a cumpăra şi au fost mai atenţi
când au selectat furnizorul de asigurare.
Pe de altă parte, tot zgomotul din piaţa
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asigurărilor s-a reflectat însă negativ
asupra clienţilor care nu deţineau încă
o poliță şi care au amânat decizia de
cumpărare pentru că încrederea în
industrie şi în ideea de a avea o asigurare
s-a erodat în ultimul timp.

atins o daună medie record pe RCA în
România şi se observă că daunele morale
şi vătămările corporale sunt o problemă
structurală, pentru întreaga piaţă. Dar,
din punctul meu de vedere, în România,
RCA-ul rămâne principala problemă.

PRIMM: La prima vedere, toate
problemele par a fi pornit de la RCA.
Este RCA-ul singura problemă a pieţei
în momentul de faţă?

PRIMM: Vedeţi căi de rezolvare sau
credeţi că această problemă este
pe cale să se rezolve de la sine? Au
existat, şi înainte de discuţia privind
tarifele RCA şi de rolul lor social, voci
care au atras atenţia cu privire la
ideea de a face profit dintr-o linie de
asigurare obligatorie. Pe de altă parte,
chiar un fost lider al ALLIANZ-ȚIRIAC,
spunea, în alt context, că nu poţi face
protecţie socială cu bani privaţi.

R.V.: În acest punct trebuie să
diferenţiem nişte lucruri. Fiecare
companie are o anumită politică, o forţă
financiară, acoperitoare sau nu şi trebuie
să înţelegem că suntem în contextul
Solvency II, există nişte cerinţe minime
de respectat şi fiecare asigurător trebuie
să se conformeze. Dacă ne uităm la liniile
de business şi la profitabilitatea lor,
RCA rămâne linia absolut neprofitabilă,
chiar dacă a existat o îmbunătăţire a
rezultatelor. Dacă ne uităm la analiza
ASF-ului pe al doilea trimestru, am

Avem, din punctul nostru
de vedere, o ofertă
corectă în ceea ce priveşte
raportul calitate-preț.
Rémi VRIGNAUD

R.V.: Este foarte corect. Vreau să subliniez
că suntem o companie privată şi nu
una de stat. Făcând parte din Uniunea
Europeană, activăm într-o piaţă absolut
liberă şi politica de preţ este una
individuală.
V.Ș.: Ţinând cont de faptul că RCA este
o linie care aduce pierderi la nivelul
întregii pieţe al 9-lea sau al 10-lea an
consecutiv, nu avem cum să afirmăm
că ar aduce profituri companiilor de
asigurări. Şi pentru noi este încă o linie
care aduce pierderi. Este adevărat şi că
preţurile au ajuns la un nivel mai ridicat
în ultimii ani, dar asta pentru că a avut
09/2016
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loc o corecţie. Este o problemă sistemică.
Practic, toate disfuncţionalităţile din
sistem sunt transferate în preţul pe care
trebuie să îl plătească clientul şi, pentru
că este o asigurare obligatorie, intervine
această dilemă, care poate să aibă şi
o componentă morală, nu doar una
economică. Sper că toate experienţele
din piaţă au fost o lecţie nu doar pentru
clienţi în a-şi selecta compania de
asigurări, dar şi pentru managementul
companiilor de asigurări despre cât de
mult sau cât de departe putem merge
cu o anumită politică tarifară şi ce preţ
suntem dispuşi să plătim ca să avem o
creştere sau un profit. Un echilibru este
întotdeauna mai sănătos pe termen lung,
chiar dacă pe termen scurt un preţ scăzut
îţi aduce o cotă de piaţă. Este însă un
succes volatil.
PRIMM: Credeţi că va mai exista o
concurență acerbă pe RCA, după toate
cele întâmplate?
V.Ș.: Preţul va rămâne un criteriu
important în decizia de cumpărare, doar
că variaţiile între minim şi maxim mi-aş
dori să se aplatizeze. Nu ştiu care va fi
realitatea în următorii ani, pentru că
depinde de comportamentul fiecărui
jucător din piaţă, dar vreau să cred că
experienţa ultimilor doi ani de zile va
aduce un plus de echilibru şi în deciziile
pe care le vor lua asigurătorii cu privire
la politica de preţ. O abordare disperată
creează iluzii şi aşteptări false în rândul
clienţilor, lăsând o impresie eronată
despre nivelul preţului corect. Mai
devreme sau mai târziu aceste lucruri se
întorc tot împotriva clienţilor şi asta nu
este corect.
R.V.: Concurența, fie pe RCA, fie pe alte
linii, este, în esenţă, un lucru pozitiv. De
fapt, ne dorim competiţie şi concurență,
condiția fiind ca această concurență
să nu aibă un impact negativ asupra
clienților. Fiecare companie are propria
politică de poziţionare, de preţ, este
o piaţă dinamică şi aşa este sănătos,
numai că, dacă anumite praguri sunt
depăşite, există efecte nedorite asupra
clienţilor şi stakeholder-ilor. Sistemul
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devine nesustenabil şi trebuie intervenit.

R.V.: România este şi rămâne o piaţă

Iar dacă stabilitatea financiară a unei

absolut atractivă pentru domeniul nostru

companii pune în pericol promisiunile

de activitate. Spun asta din mai multe

făcute unor clienţi, în acest caz Solvency

considerente. În primul rând, dacă ne

II reglementează foarte bine intervențiile

uităm la climatul macroeconomic şi

autorităţii de supraveghere.

socio-politic, există o tendinţă pozitivă.
Sunt investiţii care se fac în România,
fie în infrastructură, fie în alte domenii,

RCA rămâne linia absolut
neprofitabilă, chiar dacă
a existat o îmbunătăţire a
rezultatelor.
Rémi VRIGNAUD

unde asigurările sunt necesare. În al
doilea rând, trebuie evidenţiat gradul de
penetrare scăzut. Aici trebuie să avem
însă răbdare pentru că este un aspect
care ţine foarte mult de consumul privat
şi de nivelul de trai, însă potenţialul, cu
siguranţă, există.
PRIMM: În alte ţări există deja tendinţe

PRIMM: ALLIANZ nu a fost niciodată

vizibile de dezvoltare de noi produse,

cunoscută drept o companie care

metode de tarifare, sisteme de

vinde ieftin RCA. Cum au evoluat

asigurare. Credeţi că vor apărea şi în

tarifele, în linii mari, la ALLIANZ-

România în viitorul apropiat?

ŢIRIAC?

V.Ș.: Este clar că, dacă vom rămâne

V.Ș.: Piaţa RCA este una foarte sensibilă.

spectatori la ceea ce se întâmplă, toate

Am avut corecţii, însă, în ambele sensuri.

ambiţiile de dezvoltare a businessului

La nivelul companiei noastre, prima

vor fi expuse unui risc semnificativ. Noi

medie a crescut. Dar în continuare este

suntem pregătiţi să îndrăznim un pic

o linie unde avem nevoie de eforturi

mai mult. Există câteva „laboratoare”

suplimentare pentru a o duce într-o zonă
de break-even, o zonă care nu ştiu în ce

în cadrul companiei care vor începe să
producă rezultate. Piața de asigurări

măsură va putea fi atinsă în acest an.

are un potenţial fantastic în zona non-

XPRIMM: După toate cele întâmplate,

structurat un produs, la modul în care

credeţi că mai este România o piaţă

este distribuit. Şi în ceea ce priveşte

atractivă din punct de vedere al

distribuţia, profitând de acest trend

investiţiilor în asigurări? A rămas

digital, forţa de vânzare autonomă şi

acelaşi potenţial despre care se

mobilă face mult mai mult parte din

discută încontinuu de foarte mulţi ani?

viitor decât o reţea greoaie de sedii şi

tradițională, de la modul în care este

Vreau să cred că
experienţa ultimilor
doi ani de zile va
aduce un plus
de echilibru şi în
deciziile pe care le
vor lua asigurătorii
cu privire la politica
de preţ.
Virgil ȘONCUTEAN
www.primm.ro
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birouri în teritoriu care pune, în cele din
urmă, o presiune atât pe costul final, cât
şi pe experienţa clienţilor.
Mediul online trebuie să facă parte
din modelul nostru de business. Nu este
o realitate paralelă, complementară
cu modelul tradiţional, ci modelul de
business trebuie să evolueze adoptând
practic şi modernizându-se în ritm cu
tehnologia modernă.
PRIMM: Şi, după această perioadă
tumultoasă, 4 ani plini de evenimente
în industrie, urmează mutarea către
o nouă poziţie în cadrul grupului. Ce
urmează concret?
R.V.: După mutarea definitivă la
Munchen, încep în noua poziţie de
coordonator al activităților Cancelariei lui
Oliver BÄTE, CEO al ALLIANZ Group.
Poziţia oferă o vedere de ansamblu
pe plan global, în vremuri foarte
interesante. Grupul ALLIANZ se află într-o
situaţie foarte bună din punct de vedere
financiar, dar întregul mediu economic
este unul foarte dificil. Mă bucur însă de

deja a început, dar concret acea dată
marchează preluarea oficială a noilor
atribuţii.
V.Ș.: În primul rând vreau să punctez
că este o onoare pentru mine să preiau
acest rol de la 1 septembrie, având în
vedere că m-am format profesional în
ALLIANZ-ȚIRIAC şi, dincolo de asta, am
făcut parte din echipa de management
în ultimii patru ani. Faptul că am această
oportunitate este în sine un mesaj
de continuitate. Avem totuși nevoie
să evoluăm de la baza sănătoasă din
acest moment. Privind în viitor, putem
fi cu toţii de acord că următorii ani vor
fi diferiţi. Intrăm într-o nouă etapă în
care provocări de natură legislativă, de
natură geopolitică şi climatică, tendinţe
de creştere a puterii consumatorilor,
justificate de altfel, precum şi inovaţia
tehnologică, vor pune presiune
constantă asupra modelului de business.
PRIMM: Aveţi vreun prim aspect pe
care vreţi să îl abordaţi în calitate de
CEO?

României în afara graniţelor.

V.Ș.: Primul lucru pe care am de gând să
îl fac este să ascult. Să ascult atât clienţii,
cât şi colegii din companie, este cel
mai bun mod prin care se cristalizează
următorii paşi pe care îi are compania
de făcut. Însă clienţii şi experiența lor
alături de ALLIANZ-ȚIRIAC rămân punctul
central. Sunt multe eforturi interne,
invizibile încă pentru clienţi. Digitalizarea
este o tendinţă la modă, dar trebuie
să devină parte din modul nostru de
a funcţiona ca organizaţie. Dacă vă
uitaţi la comerţul online, care înfloreşte
în România, unde infrastructura
tehnologică este matură şi dezvoltată,
industria asigurărilor este prezentă pe
acest segment doar marginal, ceea ce
ne spune că suntem poate cu un pas
în urma realităţii clienţilor pe care îi
deservim în fiecare zi. În această privinţă
ar trebui să fim un pic mai curajoşi şi să
investim mai mult.

PRIMM: Domnule ȘONCUTEAN, ce
urmează pentru dumneavoastră de la
1 septembrie? Tranziţia cu siguranţă

PRIMM: La final, vă rog îmi spuneţi,
din perspectiva fiecăruia dintre
dumneavoastră, care sunt principalele

această nouă provocare, alături de Oliver
BÄTE.
PRIMM: Există, odată cu mutarea pe
noua poziţie, vreo părere de rău legată
de plecarea din România?
R.V.: Da, există, căci m-am atașat foarte
mult de această țară și de oameni. Eu
mă văd făcând parte din România. A
fost o experienţă senzaţională. Patru ani
extrem de intenşi, cu multe provocări,
multe împliniri şi multe momente foarte
frumoase. Şi în plan personal, mi-a
plăcut aici şi îmi place în continuare.
Mi-am propus să revin în mod regulat
şi să păstrez toate legăturile pe care le
am cu compania, cu piaţa. Pe de altă
parte vreau să acţionez ca un ambasador
pentru România şi să contribui la
dezvoltarea unei imagini pozitive a
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Vreau să acţionez ca
un ambasador pentru
România şi să contribui la
dezvoltarea unei imagini
pozitive a României în afara
graniţelor.
Rémi VRIGNAUD
provocări pe care credeţi că le veţi
întâmpina după ocuparea noilor
poziții?
V.Ș.: Dacă privesc la întreaga piaţă, RCAul rămâne încă o linie problematică. În
al doilea rând, o provocare va fi ca piaţa
de asigurări să repornească motoarele
de creştere non-auto. În ceea ce ne
priveşte, pe plan intern, consider că
o îmbunătăţire a vitezei de reacţie şi
a simplificarii modului de lucru, deşi
nu sunt provocări în adevăratul sens
al cuvântului, reprezintă angajamente
pe care ni le-am asumat cu toată
reponsabilitatea.
R.V.: În primul rând, relocarea în sine
reprezintă o schimbare importantă
de mediu mai ales pe plan familial.
Profesional vorbind, pentru că este un
rol nou, cu atribuţii pe plan global, va fi o
provocare. Mie îmi plac însă provocările.
Va fi nou şi interesant în acelaşi timp, să
abordez, din postura de şef al cancelariei
CEO-ului ALLIANZ, o multitudine de
situaţii care implică, pe lângă multe
altele, şi aspecte de diplomaţie sau de
politică.

Interviu realizat de: Mihai CRĂCEA
Editare Irina: GHEȚU
*Interviul a fost realizat pe 26 august
2016.
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Daniela GHEȚU
Editorial Director

Pierderile economice cauzate de catastrofe naturale s-au ridicat, în
prima jumătate a anului 2016, potrivit calculelor MUNICH Re, la 70
miliarde USD, o cifră sensibil superioară celei din aceeași perioadă
a anului precedent, de 59 miliarde USD. Ceea ce a rămas aproape
neschimbat este procentul daunelor asigurate, care nu depășește 38%
din total. În Europa, daunele totale cauzate de furtunile care au afectat
continentul s-au ridicat la circa 6,1 miliarde USD (5,4 miliarde euro),
volum din care circa 50% reprezintă daunele asigurate. În Statele Unite,
daunele totale s-au ridicat la circa 17 miliarde USD, din care 11miliarde
USD daune asigurate.

Catastrofele
un risc încă subasigurat
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Într-un cadru mai larg, datele
statistice publicate de SWISS Re arată
că anul trecut pierderile economice
înregistrate ca urmare a catastrofelor
naturale și a evenimentelor produse de
acțiunea umană (terorism, accidente
industriale sau de transport, incendii etc.)
s-au ridicat la 92 miliarde USD, pentru un
total de 353 de evenimente cu caracter
catastrofal, din care 198 de origine
naturală (80 miliarde USD).
În timp ce, în general, evenimentele
catastrofale de origine naturală sunt cele
mai numeroase și totodată responsabile
de cea mai mare parte a pierderilor, cele
mai mari valori ale daunelor înregistrate
per eveniment vin din zona activității
umane. În 2015, cele două explozii
înregistrate în august, în portul chinez
Tianjin, au condus la cel mai costisitor
dezastru al anului, cu pierderi totale
estimate între 2,5 și 3,5 miliarde USD.
Per ansamblu, deși daunele totale
înregistrate în ultimii ani se situează
ușor sub media ultimilor 30 de ani sau a
ultimului deceniu, este îngrijorător faptul
că proporția pierderilor asigurate rămâne
scăzută, în apropierea pragului de 40%,
și sever mai redusă în zonele lumii cu
o industrie de asigurări emergentă și/
sau nivel de trai mai scăzut. Cu alte
cuvinte, chiar dacă realitatea curentă
demonstrează o incidență crescută
a fenomenelor naturale cu urmări
catastrofale, deficitul de asigurare se
menține, fenomen ce poate pune în
pericol securitatea financiară a indivizilor
și statelor deopotrivă.

O provocare „naturală” și
nu numai
Despre încălzirea globală și
schimbările climatice generate de
aceasta, precum și despre efectele
economice ale acestor schimbări s-au
scris nenumărate studii în ultimii ani.
Contestate de o parte a lumii politice,
aproape unanim acceptate de lumea
științifică, schimbările aduse de încălzirea
globală se fac deja simțite pe tot globul,
în viața de zi cu zi: furtuni puternice, cu
www.primm.ro

Italia, 24 August 2016 – cutremurul de 6,2 grade pe scala Richter şi cele peste 1300 de
replici ce i-au urmat au lăsat în urmă aproape 300 de morţi, sute de răniţi, mii de persoane
sinistrate; câteva dintre tradiţionalele mici oraşe medievale italiene din centrul ţării au
fost complet distruse. Cât va plăti industria re/asigurărilor din daunele produse de seism
şi ce perspective are Italia de a ţine sub control costurile uriaşe ale daunelor produse de
fenomenele catastofale? Citiţi în rubrica “Dosar asigurări” a viitorului număr al Revistei
PRIMM.
intensități a căror incidență era apreciată
anterior la 100 sau 200 de ani, sunt pe
cale să devină un eveniment „normal”,
afectând anual viața și proprietățile
a milioane de persoane pe toate
continentele; valuri de căldură extremă,
incendii de vegetație greu de stăpânit,
perdele distrugătoare de grindină sau
secetă extremă fac parte, de asemenea,
din „cotidian”.

principalul rol în înregistrarea unor

Un studiu publicat de Nature
Climate Change Journal arată că
episoade de inundații extreme care în
prezent au o frecvență de revenire de
aproximativ o dată la 50 de ani, ar putea
interveni în viitorul apropiat la perioade
30 de ani, în timp ce vârfurile valorice,
de pierderi extreme, a căror frecvență
de revenire este în prezent de circa 16
ani, ar putea să apară în fiecare deceniu.
Ca atare, cu un ciclu mult scurtat de
inundații și pierderi extreme, valoarea
daunei medii anuale înregistrate în
Europa ar putea crește la orizontul anului
2050 la circa 23,5 miliarde euro, valoare
de 3,8 ori mai mare decât media actuală,
de 4,9 miliarde euro.

incendiile sau avarierea mijloacelor de

Pe segmentul dezastrelor
provocate de acțiunea umană (engl.
man-made disasters), creșterea densității
de locuire și a valorii activelor joacă

schimbări majore este cea a extinderii

pierderi de valori din ce în ce mai
ridicate. De remarcat însă că, dacă în
termeni valorici, creșterea înregistrată
pe parcursul ultimelor decenii a fost
exponențială, progresul tehnologic
n-a produs schimbări majore în ceea
ce privește natura riscurilor – cele mai
frecvente și importante daune se produc
încă din cauze „clasice”, ca exploziile,
transport, fără o legătură directă cu
noile industrii dezvoltate pe parcursul
ultimelor decenii. Accentul s-a mutat
însă, într-o oarecare măsură, de la
pierderea de vieți umane, la pagube
exclusiv materiale. Altfel spus, dacă pe
de o parte noile industrii nu par să fi
introdus riscuri noi – cu excepția celui
cibernetic –, pe de altă parte tehnologiile
moderne au generat sisteme de
protecție și control care, chiar dacă nu
reușesc să excludă complet eroarea și
riscurile, își îndeplinesc cel puțin rolul de
avertizare și protecție, reducând sensibil
numărul victimelor umane.
O componentă care a suferit
geografice a impactului evenimentelor –
riscuri manifestate într-o parte a globului
putând produce, în condițiile globalizării
09/2016

17

Asigurări
producției industriale, efecte la mare
distanță, în special prin întreruperea
lanțurilor de aprovizionare a unor
industrii. Ca atare, clauzele de Business
Interruption capătă o nouă greutate
în economia asigurărilor, necesitând un
permanent efort de adaptare la realitățile
economice curente și implicând totodată
o mult mai mare complexitate în
activitatea de desdăunare.
Riscul cibernetic – singurul risc cu
adevărat nou și foarte important introdus
de progresul tehnologic – , reprezintă
o provocare în creștere și pune, în
multe privințe, probleme cu totul noi
atât în materie de prevenție, cât și în
cuantificarea efectelor. Într-o lume care
devine cu fiecare zi mai interconectată,
în care procese și tehnologii – de la cele
mai simple, până la cele de importanță
strategică –, sunt controlate la distanță
prin mijloace informatice, riscul accesării
„criminale”, prin atac cibernetic, îmbracă
uneori forme greu de anticipat și evaluat.
Nu de puține ori, astfel de atacuri se
pot încadra în sfera terorismului, deși
originea lor este greu de stabilit.
În sfârșit, terorismul reprezintă el
însuși un risc în permanentă „mișcare”
și evoluție. Evenimentele recente din
Paris, Bruxelles, Nisa, Munchen etc.
demonstrează o „schimbare de stil”
în activitatea teroristă, de la atacurile
de amploare, producătoare de daune
materiale semnificative, la acțiuni de
tip „lup singuratic”, soldate cu daune
materiale modeste, dar cu numeroase
victime umane și pierderi economice
„colaterale” care se pot ridica în
final la sume importante. Răspunsul
autorităților la astfel de atacuri, de
regulă prin izolarea pentru o perioadă a
cartierelor/suburbiilor vizate, împiedică
funcționarea normală a afacerilor din
perimetrul afectat, accesul angajaților,
furnizorilor și clienților fiind cel puțin
îngreunat, dacă nu imposibil. Mai cu
seamă pentru firmele mici – să nu uităm
că astfel de atacuri au loc de regulă în
zone comerciale - turistice, populate de
mici localuri sau magazine -, o astfel de
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întrerupere se poate dovedi fatală dacă
asigurarea nu conține clauze specifice.

Soluții, soluții…

și Marea Britanie) au adoptat aceeași
soluție și pentru riscul de cutremur.
În fapt, acolo unde există o expunere
ridicată la o întreagă varietate de riscuri,

Din perspectiva asigurărilor, „noul
normal” – după cum definea Banca
Mondială peisajul incidenței și intensității
crescute a fenomenelor meteorologice
extreme –, n-a determinat o schimbare
vizibilă de atitudine a indivizilor în sensul
conștientizării nevoii sporite de protecție.
Pentru moment, interesele deținătorilor
de proprietăți rămân cel mai bine
protejate în piețele unde există o schemă
națională de asigurare dedicată, fie ea
obligatorie sau nu.

cum ar fi în cazul Belgiei, Spaniei sau

Cea mai mare parte a statelor
europene folosește un model de
asigurare facultativă a proprietății,
în cadrul căruia primei de asigurare
de bază i se suprapune obligatoriu un
supliment de primă destinat acoperirii
riscurilor catastrofale. Riscurile
catastrofale luate în considerare diferă
de la țară la țară, funcție de condițiile
climatice și geomorfologice locale. Riscul
de inundație este asociat asigurării
facultative de bază în 10 state europene
(Belgia, Cehia, Danemarca, Irlanda,
Franța, Portugalia, Slovenia, Spania,
Slovacia și Marea Britanie), în timp ce
daunele provocate de furtuni sunt
acoperite prin suplimentul de asigurare
în 11 țări (Austria, Belgia, Cehia, Franța,
Irlanda, Luxemburg, Finlanda, Marea
Britanie, Portugalia, Spania și Ungaria).
Cinci state (Belgia, Irlanda, Spania, Franța

alunecări de teren.

Franței, suplimentul obligatoriu de
asigurare pentru riscuri catastrofale
oferă o acoperire complexă, care ia în
considerare întreaga paletă de riscuri.
Schemele obligatorii sunt
puțin răspândite în Europa: în Turcia,
funcționează TCIP – poolul de asigurare
la catastrofă pentru riscul de cutremur,
în timp ce echivalentul românesc, PAID,
gestionează asigurarea obligatorie
pentru riscurile de cutremur, inundații și
Oricare ar fi însă forma de
organizare, dincolo de diverse aspecte
tehnice sau de eficiență economică,
principala problemă rămâne cea a
gradului de cuprindere în asigurare.
Chiar și în cazul soluțiilor obligatorii,
numărul proprietăților asigurate este
încă departe de a fi satisfăcător în
raport cu fondul construit. Pe de altă
parte, „noul normal” impune, în unele
cazuri, o serie de corecții în funcționarea
sistemelor de asigurare la catastrofă
configurate cu decenii în urmă.

„Cazul” francez
Un exemplu recent, în acest
sens, vine din Franța, unde sistemul de
despăgubire pentru daunele produse
de dezastrele naturale datează din

www.primm.ro
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obligatoriu pentru toate polițele

Sistemul și-a dovedit robustețea
în repetate rânduri, dar efectele
schimbărilor climatice și caracterul
de „țintă teroristă” căpătat de Franța
în ultima perioadă au determinat
specialiștii din piață să considere că este
nevoie de o ajustare a parametrilor de
funcționare. În decembrie 2015, AFA –
noua asociație a asigurătorilor francezi
rezultată din unirea precedentelor forme
de asociere profesională –, a lansat un
document care propune, în esență,
12 măsuri de reformă a sistemului de
asigurare la catastrofe. În condițiile
în care asigurătorii se așteaptă ca în
următorii 25 de ani costurile cu daunele
produse de fenomenele naturale să se
dubleze, cea mai importantă modificare
solicitată de AFA este ca, cel puțin pentru
polițele cu valori asigurate mari, de peste
50 milioane euro, asigurătorii să aibă
posibilitatea de a stabili liber valoarea
suplimentului de primă pentru riscuri

facultative de asigurare a proprietății.

catastrofale.

1982. Bazat pe un parteneriat publicprivat, sistemul francez este construit
pe principiul solidarității asiguraților,
indiferent de gradul de expunere
la risc, operațiunile sale derulânduse prin intermediul Caisse Centrale
de Réassurance (CCR), companie de
reasigurări al cărei mandat este de a
proiecta, pune în practică și administra
instrumentele necesare acoperirii
riscurilor de catastrofă naturală. CCR
este obligată să preia riscul de catastrofă
transferat de asigurătorii direcți, fără
să existe însă nici prevederi stricte cu
privire la cota de retenție a riscului de
către asigurători, nici obligativitatea
încheierii de asigurări pentru deținătorii
de proprietăți. Acoperirea riscurilor
catastrofale este realizată în baza unui
supliment de primă de 12%, perceput

Pe de altă parte, AFA atrage atenţia
asupra unei posibile scăderi a ratei de
cuprindere în asigurare, incidența și
severitatea crescută a fenomenelor
naturale determinând o atitudine mai
selectivă a companiilor de asigurare
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Asigurări
față de riscurile preluate. AFA a sugerat
totodată că sistemul ar putea fi „ajutat”
prin excluderea unor acoperiri – cum

Marea Britanie – asigurare
pentru toți
Reacția britanică la penetrarea

ar fi cea a costurilor relocării familiilor

insuficientă a asigurărilor de catastrofă se

afectate sau a daunelor produse

numește FLOOD Re, o schemă non-profit

construcțiilor de secetă –, riscuri care
ar putea fi transferate către asigurarea
decenială a construcțiilor. În sfârșit, în

funcțională din acest an, administrată
de asigurători, menită să mențină prețul
asigurării de inundații în limite accesibile

opinia asigurătorilor, statul ar trebui

și pentru zone de risc ridicat.

să-și exercite cu mai multă hotărâre
rolul de risc manager, punând accent pe
prevenție și managementul de criză.

Primele percepute pentru
asigurarea de inundații în cadrul schemei
sunt proporționale cu valoarea fiscală a

Cât privește acoperirea riscului

locuințelor, asigurând astfel direcționarea

de terorism, aflat în sarcina GAREAT –

sprijinului oferit de FLOOD Re către

poolul de asigurare specializat, și aici

proprietarii cu venituri reduse. Pentru a

sunt necesare ajustări, între care cele

evita încurajarea construirii în zonele de

mai importante par să fie includerea pe

risc, casele ridicate după anul 2009 nu

lista acoperirilor furnizate a riscurilor

sunt cuprinse în schema de asigurare.

cibernetice și a pierderilor fără daune

Capacitatea curentă a FLOOD Re

materiale, de tipul Business Interruption,

este de 2,1 miliarde lire sterline, în timp

care afectează entitățile economice

ce numărul companiilor de asigurări

domiciliate în zonele afectate de atacuri

participante este de 36. Schema de

teroriste.

asigurare este proiectată să funcționeze

Visit our stand in

pentru 25 de ani, oferind răgazul necesar
pentru a se construi un sistem de limitare
a riscului de inundații suficient de robust
pentru a garanta 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 –, ea a adus cu sine 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

Monte Carlo

Fairmont Hotel
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Asigurări
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 capătă 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
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 însoțite și de provocări pe
măsură, necesitând nu numai o adaptare
logistică ale cărei costuri nu sunt deloc
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.

Europa Centrală și de Est
Prima săptămână a lunii august a
adus în Macedonia inundații puternice,
care au afectat capitala Skopje și
suburbiile acesteia, lăsând în urmă
peste 30.000 de persoane afectate, 22
de victime, zeci de răniți, peste 5.000
de case și ferme distruse sau avariate,

conștiința publică a conceptului.

numeroase autovehicule distruse...
totul ca urmare a unei precipitații de
durată relativ redusă, dar care a revărsat
asupra zonei respective un volum de apă
triplu față de media lunară multianuală.
Deși volumul total al daunelor nu este
încă cunoscut în termeni financiari,
ceea ce se poate spune sigur este că
asigurătorii macedoneni nu vor fi afectați
semnificativ de eveniment, dată fiind
rata extrem de mică de penetrare a
asigurărilor de proprietate, mai cu seamă
pentru riscuri catastrofale.

În restul ECE, situația asigurărilor
de locuință – în special a componentei
de acoperire a riscului de catastrofă –,
variază mult. Cele mai mari piețe de
specialitate din regiune, Polonia, Cehia și
Ungaria, beneficiază atât de dimensiunea
fondului asigurabil, cât și de un procent
mai ridicat al locuințelor asigurate (între
50 – 80%). România, care după fondul
construit și suprafața terenurilor agricole
s-ar califica la o poziție superioară, ocupă
locul 4 în regiune în termenii primelor
subscrise pentru asigurarea locuințelor,
dat fiind că, în pofida obligativității,
numai 18% din locuințe sunt cuprinse în
asigurare.

Această situație este, în fapt,
simptomatică pentru întreaga regiune
ex-Iugoslavă, în multe dintre țările
acesteia mai puțin de 1% din gospodării
fiind asigurate pentru riscuri catastrofale.
Nici incidența unor fenomene de natură
meteorologică de mare amploare,
cum au fost inundațiile care au afectat
în 2014 Serbia, Bosnia și regiuni mai
mici din țările înconjurătoare, nu a
schimbat lucrurile prea mult. Înființarea
EUROPA Re, proiect menit să ofere
țărilor din regiune sprijin tehnic pentru
re/asigurarea riscurilor catastrofale
nu a produs încă efecte vizibile, cel
puțin în termenii penetrării asigurărilor
de locuințe. Numeroși specialiști din
zonă susțin chiar că numai o formă
de asigurare obligatorie ar permite
dezvoltarea mai rapidă a acestui tip de
asigurare, în special prin pătrunderea în

Per total, la nivelul ECE, asigurările
de proprietate, inclusiv segmentul
asigurărilor agricole, au consemnat în
2015 prime brute subscrise de peste 4
miliarde euro și reprezintă circa 21,8%
din businessul cu asigurări generale. În
2015, rata medie de creștere a primelor
subscrise pentru acest tip de asigurări
a fost de circa 3,6%. Într-o zonă cu
diversitatea ECE însă, valorile medii
trebuie privite cu reținere. Ceea ce este
mai degrabă valabil pentru întreaga
regiune este necesitatea de a îmbunătăți
pătrunderea asigurărilor de proprietate,
astfel încât efectele economice produse
de evenimentele catastrofale să poată fi
atenuate.

Asigurări tip property în ECE
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Interviu

După prima jumătate de an, SAFETY Broker înregistrează o creștere de peste 25% și
anunță o majorare a capitalului social. În plus, analizează oportunități de dezvoltare pe
plan internațional. Cum este văzută această extindere, ce implică ea, dar și care este
contextul pieței în care aceste planuri au luat naștere ne spune...

Viorel VASILE
CEO, SAFETY Broker
PRIMM: Cum arată prima jumătate a
anului pentru SAFETY Broker?
Viorel VASILE: Avem o creștere a
volumului de business de 26%, fiind în
grafic cu ceea ce ne-am propus. Totodată,
conform planului, este deja plafonată
creșterea la RCA la nivelul celorlalte
forme de asigurare. RCA-ul reprezintă
circa 70% din totalul business-ului. Știu
că este destul de mult, dar suntem în
regulă în condițiile în care tarifele RCA
sunt în creștere. De asemenea, avem în
derulare autorizarea de la ASF pentru a
putea opera în Bulgaria și Ungaria și am

PRIMM: Ce a generat planul acesta de
extindere peste hotare? Putem spune
că în România SAFETY Broker a atins
un punct dincolo de care nu mai poate
crește?
V.V.: Cred că este un lucru natural, în
momentul în care ai atins maximul în țara
ta, să încerci să explorezi și posibilitatea
de a face business în țările din jur. Noi
operăm deja cu succes în Moldova de
doi ani de zile și aveam în plan încă de
atunci extinderea în Ungaria și Bulgaria.
Ne gândisem chiar și la Turcia, însă, din
păcate, acolo lucrurile s-au complicat.

majorat capitalul social la 1 milion de
lei. Pe scurt, acestea sunt realizările din
prima parte a anului, și intenționăm să
continuăm în forță și în cea de-a doua
parte a anului.
PRIMM: Aveți proiecte sau
parteneriate noi pentru semestrul doi

Avem în derulare în
momentul acesta
autorizarea de la ASF
pentru a putea opera în
Bulgaria și Ungaria.

din 2016?
V.V.: Da, încercăm să intrăm, în primul
rând, pe piața din Ungaria și, după aceea,
în funcție de timpul care ne mai rămâne,
să încercăm o colaborare și în Bulgaria.
Prioritară este Ungaria, pentru că este o
piață mai mare și cu comisioane puțin
mai mari față de Bulgaria. La bulgari
lucrurile sunt puțin plafonate și numărul
de mașini este mai mic.
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PRIMM: Acest lucru ar presupune
construcția unei echipe SAFETY locale
sau operați cu echipa din România și în
Ungaria?
V.V.: Vom opera cu echipe din România,
pe principiul „freedom of services” și
încercăm să lucrăm mai mult online.
Acesta este încă un motiv pentru care

mergem întâi în Ungaria, unde online-ul
este dezvoltat și este cu mult înaintea
pieței din România, pe când în Bulgaria
lucrurile sunt încă departe, probabil unde
eram noi în 2004.
PRIMM: Ați atins un punct sensibil
vorbind despre online. Știu că sunteți
unul dintre promotorii ideii conform
căreia online-ul reprezintă viitorul. În
ce stadiu ne aflăm?
V.V.: În urmă cu doi ani a intervenit
o reglementare a autorității care
plafona posibilitatea de a da reduceri
comerciale pe partea de online și, din
momentul acela, creșterea acestui canal
de distribuție a stagnat. Să sperăm
că, începând cu noile modificări ale
normei RCA, apare posibilitatea de a da
reduceri în partea de online și atunci va
începe să crească din nou acest canal.
Dacă ne uităm, însă, la profitabilitate,
în momentul în care comisioanele
vor scădea, tot ce înseamnă localități
sub 10.000 de locuitori vor rămâne
descoperite din punct de vedere al forței
de vânzări pentru că nu va mai fi rentabil
să ai un birou în zonele respective.
Din păcate, din punct de vedere
economic, nu mai putem să suportăm
această tendință agresivă a reducerii de
comisioane. Atât autoritatea, cât și restul
pieței nu reușesc să înțeleagă care este
www.primm.ro
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Cred că este un lucru
natural, în momentul
în care ai atins maximul
în țara ta, să încerci să
explorezi și posibilitatea de
a face business în țările din
jur.
rolul brokerului și ce face acesta pentru
comisionul primit. Se presupune că există
un comision care se ia numai pentru
vânzare, lucru care nu este adevărat. Acel
comision este alocat pentru consultanță
pe tot parcursul anului. Trebuie să
încercăm să diferențiem puțin valoarea
comisionului, să ne uităm totuși la ce
înseamnă acel comision de 14%, cât este
în momentul acesta în piață. Din acel
14% trebuie acoperit într-adevăr costul
de emitere, dar și costul consultanței și
serviciilor oferite clientului, în cazul unui
eveniment.
PRIMM: În definitiv, această reducere
a comisioanelor pe cine ar trebui să
ajute? Cine are de câștigat de pe urma
ei?
V.V.: În principiu, ar trebui să aibă de

Viorel VASILE
CEO, SAFETY Broker

câștigat asigurătorul, dar, dacă ne
uităm la faptul că în momentul acesta
există zone, cel puțin din datele puse
la dispoziție Consiliul Concurenței, în
care gradul de acoperire este de 50%
din piață, este clar că o reducere a
comisionului cu 2-3 puncte procentuale

Din păcate, din punct
de vedere economic, nu
mai putem să suportăm
această tendință agresivă a
reducerii de comisioane.

gradului de cuprindere în asigurare.
Focusul ar trebui să fie atât pe reducerea
costului la despăgubire, cât și pe partea
de training pentru șoferi. Atât șoferii cât
și asigurații trebuie să fie conștienți că în
momentul producerii unui eveniment,
trebuie informat asigurătorul. Astfel,
asigurătorul ar putea contacta victimele
din timp și nu ar mai exista situații în
care sunt „tranzacționate” despăgubirile,
daunele morale etc.
www.primm.ro

comisioanelor, nemaivorbind de faptul
că ea încalcă legea concurenței și cred că
ar reprezenta o premieră europeană.
PRIMM: Dincolo de RCA, pe celelalte
segmente de asigurare, care este

nu ajută în niciun caz asigurătorul,
pentru că în timp va conduce la scăderea

În concluzie, nimeni nu ar avea
de câștigat din această plafonare a

Probleme mari apar la daunele
în străinătate, în cazul cărora polițele
de asigurare românești, Carte Verde,
sunt „carne de tun” pentru asigurătorii
externi, pentru că nu oferă toate detaliile.
În momentul în care vine avizarea de
daună, asigurătorul român nu știe ce s-a
întâmplat. Dacă ar avea deja declarația
asiguratului, ar ști despre ce este vorba,
ar vedea că asiguratul nu este vinovat și
cu siguranță s-ar putea reduce plățile pe
daune și în partea aceasta.

nivelul comisioanelor? Există și acolo o
tendință de reducere?
V.V.: Dacă ne uităm la cealaltă formă de
asigurare obligatorie, cea de locuință,
care este foarte mult promovată de
asigurători, pentru brokeri nu este
avantajoasă. Polița emisă de PAID costă
20 de euro, comisionul este undeva între
6-8%, asta înseamnă 1 euro și ceva, cu
care nu îți acoperi costul de distribuție,
nemaivorbind că sunt anumiți asigurători
care nu oferă comision pentru vânzarea
09/2016
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acestei polițe. Din acest motiv nu există
interes din punctul nostru de vedere
pentru promovarea acestei asigurări,
sau chiar dacă se face un efort și este
promovată, în timp se va vedea că, în
niciun caz nu este un motor de creștere
al pieței.
PRIMM: Dincolo de segmentele auto
și property, care sunt segmentele
de nișă care s-au dezvoltat în ultima
vreme în România?
V.V.: Nu sunt creșteri semnificative pe
nicio formă de asigurare. Există momente
în care putem spune că avem o creștere
pe polițele CASCO, în condițiile în care
avem un an de creștere economică
și, implicit, de creștere a vânzărilor de
mașini. Există o creștere pe construcțiimontaj în prima parte a anului. În partea
a doua a anului mai puțin, deoarece sunt
blocate, din câte am înțeles, anumite
proiecte de dezvoltare, urmând să fie
deblocate spre sfârșitul anului. Mai există
o creștere sporadică a asigurărilor travel
în perioadele de vacanță, dar cam atât, în
rest nemaifiind alte forme de asigurare
cu ponderi semnificative în piață. Este
evident că numai majorarea prețurilor
RCA contribuie la creșterea pieței, veste
care nu este tocmai îmbucurătoare.
PRIMM: Și tocmai pentru că suntem
încă, din păcate, o piață preponderent
auto, iată că unul dintre subiectele
dezbătute recent este chiar
propunerea de modificare a normei
RCA. Cum vedeți dumneavoastră
această propunere?
V.V.: Am fost la autoritate, fiind invitat
să dezbatem această temă. Există
aspecte atât pozitive cât și negative. Din
păcate, schimbările care s-au produs
acum doi ani, s-au dovedit neviabile
economic. Dacă ne uităm la businessul online, acesta practic a înghețat.
Există o prevedere, după părerea mea,
interpretabilă. ASF-ul spune că se elimină
prevederea prin care putem avea tarife
diferite, pe canale diferite de distribuție,
care, în opinia mea, este o greșeală făcută
în 2014. Dacă elimini această prevere, nu
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Este evident că numai
majorarea prețurilor RCA
contribuie la creșterea
pieței.
înseamnă că ai voie să ai un tarif diferit
în funcție de canalul de distribuție. Este
ca și cum ne-am duce la piață și fiecare
tarabă ar avea un tarif diferit - la broker
un preț, la asigurător alt tarif, iar online
altul. Practic, se elimină din textul normei
ceva ce a fost pus artificial. Nu era nevoie
să faci precizarea că nu ai voie să ai preț
diferit, pe diverse linii de distribuție. Eu
susțin în continuare posibilitatea de a
avea tarif diferit pe diferite canale de
distribuție.
Am mai discutat cu autoritatea
problema plăților comisioanelor pentru
intermediari. În 2014, decontarea
primelor de asigurare de la intermediar
către asigurător se făcea în baza
înțelegerilor comerciale, dar nu mai mult
de 15 zile. ASF a venit și a restricționat
această plată la 5 zile, pe de-o parte,
iar pe de altă parte, în acest moment,
brokerii încasează comisioanele după
40 - 50 de zile. Există o discrepanță
foarte mare între cele 5 zile – perioada
în care trebuie decontată prima de
asigurare –, și 45 de zile – perioada în
care primesc comisionul. Așa cum ASF-ul
nu ar trebui să plafoneze comisionul la
RCA, acesta fiind un termen comercial al
contractului, termenul de decontare este,
de asemenea, comercial, iar dacă părțile
se înțeleg, care este rolul plafonării
termenului de plată?
Pe de altă parte, aceeași situație
apare prin obligativitatea clientului de a
plăti cu OP direct în contul asigurătorului.
Aici avem o problemă de logistică foarte
mare, în special cu mult-discutatele
camioane. Există situații în care clientul
face plata după-amiaza și are nevoie să
plece cu camionul, dar asigurătorul, din
cauza problemelor logistice, nu reușește
să emită polița RCA decât după 48 de
ore de la emiterea OP-ului. Ținem așadar,

două zile blocată activitatea firmelor
de transport. Probabil că și de aici vine
adversitatea transportatorilor față de tot
ceea ce înseamnă piața asigurărilor. Noi
urmează să facem o propunere la ASF
de rectificare a normelor RCA, deoarece
cred că ar trebui revenit la înțelegerea
între părți, între broker și asigurător
și, cu siguranță, eliminată această
prevedere de plată cu OP direct în contul
asigurătorului.
PRIMM: Dar toate aceste eforturi
concentrate exclusiv pe reducerea
tarifelor conturează o strategie
sănătoasă? Nu există și alte direcții
în care ar fi de folos modificarea unor
norme?
V.V.: Cu siguranță acum este o situație
delicată, cu aceste creșteri de tarife RCA
la transportatori și se încearcă un fel
de ajustare a normei până la mitingul
transportatorilor. Cred că, din nou, ne
grăbim să facem niște lucruri fără să ne
gândim și să le analizăm și fără să vedem
exact care este impactul. Noi modificăm
o normă, dar nu ne uităm atent și care
este impactul. În momentul în care
este redus termenul de decontare de la
15 la 5 zile, care este efectul? Vin cu o
măsură similară să oblig și asigurătorul
să plătească comisionul brokerului tot
în 5 zile? Nu. Atunci cred că avem o
discrepanță. Elimin obligativitatea de
a avea prețuri la fel pe toate liniile de
business și care este impactul? Se reduc
doar tarifele sau va avea loc și un efect de
ordin moral în piață? Probabil că aceste
chestiuni ar trebui discutate înainte și
nu ar trebui făcute modificări de normă
peste noapte. Nu știu de ce toate legile și

Există o discrepanță foarte
mare între cele 5 zile –
perioada în care trebuie
decontată prima de
asigurare –, și 45 de zile –
perioada în care primesc
comisionul.
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normele importante se modifică în luna
august, lună de vacanțe și concedii.
PRIMM: Se pare că acest conflict
între asigurători și transportatori se
adâncește. Care este rolul brokerului
în acest conflict?
V.V.: Brokerii trebuie să fie mereu
de partea clientului. Înțelegem
transportatorii și înțelegem că tarifele
sunt exagerat de mari, dar nu cred
că autoritatea poate să intervină în
prețuri. Cum nu poate regla tariful RCA,
nu ar trebui să regleze nici alte clauze
comerciale.
PRIMM: Dar cum s-a ajuns la prețurile
acestea atât de mari? Brokerul
înțelege și mecanismul asigurătorului
și motivele pentru care s-a ajuns să se
ofere prețuri așa mari.
V.V.: În timp, datorită nevoii de cash,
asigurătorii au vândut foarte mult sub
preț polița RCA pentru camioane. Îmi
aduc aminte că am avut o flotă asigurată
în 2008 și 2010, când se plătea pentru
camion aproximativ 1.300 de lei. Este
clar că nu poți să reușești să închizi un
cost la 1.300 de lei, dar totuși, de la acest
tarif acum câțiva ani să ajungi la 20.000
de lei nu se justifică prin daunalitate.
Dacă analizăm datele comunicate de
UNSAR, conform cărora un camion din
șase produce daune, iar dauna medie
este în jur de 18.000 de lei, la 120.000 de
camioane în piață, la un simplu calcul
rezultă un break-even în jurul valorii de
600-700 euro. Dacă adaugi 30-40-50%
costuri, ajungi la un break-even, în opinia
mea, de 1.000 euro. Nu are ce să caute un
tarif de 4.000 de euro în piață! Este mult
prea mare față de tot ce înseamnă media
pieței în momentul aceasta!
Însă, repet, nu este vina ASF-ului.
Eu nu îndrept degetul spre autoritate,
cum înclină să facă majoritatea
transportatorilor. Rolul ASF-ului nu
este să impună tarife în piață. Este însă
necesară o discuție între asigurători
și transportatori. Rolul ASF-ului este
să asigure stabilitatea pieței, dar
în momentul în care avem tarife
www.primm.ro

vedere că la bază se află prima de 20 de

În timp, datorită nevoii de
cash, asigurători au vândut
foarte mult sub preț polița
RCA pentru camioane.

euro de la PAID. Noi avem o primă medie
în jurul a 30 de euro, iar polița facultativă
mai înseamnă încă 10 euro, prin urmare
oricât de mare ar fi comisionul pentru
acei 10 euro, cumulat cu comisionul de
la PAID, care nu prezintă niciun interest,

nejustificate și, mai mult decât atât, în
toate țările din jurul nostru prețul unui
RCA nu depășește 2.000 euro, este clar că
avem o problemă, o situație de criză, în
care, cu siguranță, brokerii sunt de partea
transportatorilor.
PRIMM: Credeți că un impact a
avut și faptul că s-a redus numărul
companiilor de asigurări care practică
RCA în piața românească? Pentru că,
iată, mari jucători, care aveau tarife
mai mici au dispărut sau au la rândul
lor probleme.
V.V.: Problema prețurilor la
transportatori vine din timp. S-a vândut
mult prea mult timp sub prețul de breakeven. În momentul în care cureți piața,
lucru pe care ASF-ul l-a făcut cu cele
două companii, ASTRA și CARPATICA, o
așezi pe niște principii de economie de
piață liberă. În momentul în care cureți
piața, lucrurile au tendința să se complice
pentru o perioadă scurtă, însă eu sunt
convins că, în timp, se vor regla. Este
nevoie de un pic de înțelegere din partea
tuturor. De asemenea, asigurătorul ar
trebui să accepte ideea că RCA-ul este o
poliță obligatorie, nu una facultativă.
PRIMM: Trecând puțin de acest subiect
al asigurărilor auto, ne spuneați deja
de asigurările obligatorii pentru
locuințe, care nu reprezintă pentru
brokeri vreun motor de creștere, dar
cum rămâne cu asigurările facultative?
V.V.: Aproximativ 20% din totalul de
locuințe din România sunt asigurate
dar, din păcate, suma asigurată este
relativ mică. Noi avem o sumă asigurată
medie de aproximativ 40.000 de euro,
în general fiind asigurate apartamente.
Primele pentru nivelul acesta de sumă
asigurată sunt destul de mici, având în

nu conduce la un motor de creștere
pentru piața de asigurări. Primele sunt
mult prea mici și, în general, dacă avem
o poliță obligatorie de locuință, ar trebui
și autoritățile statului să facă un efort, iar
deținătorii de locuințe să conștientizeze
că sunt obligați să facă această
asigurare. În condițiile în care polița este
obligatorie, dar nimeni nu pățește nimic
dacă nu o are, este ușor să fie trecută cu
vederea.
PRIMM: Și există cumva și o tendință în
rândul celor care obișnuiau să își facă
asigurare facultativă pentru locuințe
înainte de PAD să o facă numai pe cea
obligatorie acum?
V.V.: Da, în general, clienții care au avut
prime în jurul valorii de 25 euro de cele
mai multe ori renunță. Clienții care au
asigurate sume mai mari și proprietăți
mai valoroase, de regulă nu renunță la
asigurarea facultativă. Cu toate acestea,
am sesizat că pragul de 25 euro care
exista în trecut a dispărut, oamenii
alegând să nu încheie polița obligatorie,
rămânând numai la cea facultativă, lucru
totuși bun, în condițiile în care unii aleg
să renunțe cu totul.
PRIMM: Vă mulțumim pentru toate
aceste opinii legate de mersul pieței
de asigurări și vă propun să încheiem
cu o scurtă menționare a obiectivelor
SAFETY pentru sfârșitul acestui an.
V.V.: Ținta noastră este să ținem vânzările
de RCA sub control. Suntem în grafic.
Avem ca target o creștere de 25% și
dorim să realizăm planurile de extindere
despre care v-am vorbit.
Interviu realizat de Oana RADU.
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Asigurările în
„era terorismului”

Actele teroriste care au
avut loc în ultimii ani în
întreaga lume au atras
atenţia tuturor asupra
ameninţării acestui risc. În
special evenimentele din
acest an au şocat întreaga
Europă, dar din fericire
România este considerată
o ţară cu risc scăzut de
terorism.

Andreea RADU
Editor

Temerile legate de atacurile
teroriste par să fie la cele mai înalte
niveluri. Incidentele înregistrate în
acest an, mai ales în Europa, provoacă
îngrijorări deopotrivă în rândul
populaţiei, autorităţilor, firmelor și al
asigurătorilor.
În mod uzual, riscul de terorism
este exclus din acoperire pe poliţele
de asigurare, precum asigurările de
călătorie, sănătate, viaţă, CASCO sau
locuinţe. În general, aceste riscuri sunt
acoperite prin poliţe sau clauze speciale.
Totuşi, actele teroriste recente provoacă
schimbări şi în industria de asigurări.
Riscul de terorism se acoperă, de
regulă, prin clauze suplimentare, parte a
polițelor pentru daune materiale. Separat,
se poate încheia o poliță care să acopere
riscurile derivate din terorism, întreruperea
afacerii ca urmare a atentatelor teroriste
sau chiar răspunderea din terorism, a
explicat Florin NICULESCU, Deputy
Manager, Corporate Client Practice,
MARSH România.
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Florin NICULESCU
Deputy Manager
Corporate Client
Practice
MARSH România

Situațiile în care acest
tip de acoperire este
solicitată de către
companii sunt rare în
România în comparaţie cu
alte ţări europene.
El a adăugat că situațiile în care
acest tip de acoperire este solicitată de
către companii sunt rare în România
în comparaţie cu alte ţări europene.
Remarcăm o sporire, atât a interesului,
cât și a solicitărilor de protecție împotriva
terorismului, dar aceste cereri vin de cele
mai multe ori în situațiile în care există
finanțări externe sau atunci când zonele
de activitate sunt considerate unele cu
risc ridicat din această perspectivă. În
România, clienții preferă, de regulă,
includerea unei limite pentru terorism, în
majoritatea situațiilor, în cadrul poliței
care acoperă daunele materiale sau
întreruperea afacerii. Local nu putem
afirma că există o creștere ridicată pe acest
segment, așa cum remarcăm, în schimb, la
polițele de răspundere civilă, a spus Florin
NICULESCU.
Oficialul MARSH a arătat că, în
general, costurile cu acoperirea acestor
riscuri variază și în funcție de țara de
proveniență a acționarilor, zona de
activitate său domeniu. Spre exemplu,
dacă o companie are acționariat în a
cărui țară expunerea la terorism este
ridicată, atunci și costurile acoperirii
acestui risc vor fi peste media din
România.
Şi Florian VASILESCU, Chief Broking
Officer, AON România, a precizat că
în România nu a observat o creştere
www.primm.ro

semnificativă a interesului din partea
clienţilor pentru acest tip de asigurare.
Dar, în Europa de Vest, precum şi în alte
regiuni ale globului unde riscul unui
atac a fost dintotdeauna ridicat (Orientul
Mijlociu, Asia de Sud şi Africa de Nord),
există o efervescență pe acest segment
datorată evenimentelor din ultimul an.
Istoric vorbind, asigurătorii oferă
produse specializate care acoperă doar
evenimentele rezultate în urma unui atac
terorist: pagube materiale, întreruperea
activităţii, greve, sabotaj, tulburări civile, a
arătat Florian VASILESCU.

Piaţa asigurărilor
reacţionează
Florin NICULESCU spune că,
în mod firesc, evenimentele recente
stârnesc preocupare în direcția
riscurilor de terorism. Piața asigurărilor
reacționează aproape imediat, prin
adaptarea condițiilor de asigurare la
realitate, din toate punctele de vedere:
acoperiri, excluderi, franșize și prime de
asigurare. Faptul că România nu este
în lista țărilor pentru care condițiile de
asigurare au fost modificate semnificativ
reprezintă încă o confirmare a expunerii
scăzute la terorism, la nivel de țară, în
acest moment, a afirmat acesta.
Florian VASILESCU atrage totodată
atenţia asupra schimbărilor aduse de
actele teroriste. Pentru a înţelege în
ce direcţie se îndreaptă segmentul de
asigurări de terorism, trebuie să înţelegem
trecutul acestui risc. Aşadar, profilul unui
atentat terorist a trecut prin trei etape
majore de transformare. Dacă acum 25
de ani entităţile cele mai expuse unui
atac erau clădirile guvernamentale
(ambasade, sedii administrative etc.), în
ultimii 10 ani atentatele s-au concentrat
în jurul locaţiilor comerciale (clădiri de
birouri, spaţii comerciale, staţiuni turistice
etc.). Ultima etapă a transformării a
început odată cu atacul armat de la
Paris, în noiembrie 2015, şi a fost urmat
de evenimente similare în alte capitale
europene. Comparând tipologia acestor
schimbări constatăm o modificare

Florian VASILESCU
Chief Broking
Officer
AON România

Asigurătorii studiază cu
mare atenţie evoluţia
terorismului şi continuă
să adapteze produsele de
asigurări noilor expuneri.
dramatică şi anume faptul că scopul este
să fie maximizat numărul de victime şi
cel mai îngrijorător fapt este că aceste
atentate nu mai sunt coordonate de la
„centru”, din Orientul Mijlociu de exemplu,
ci chiar dintr-o capitală europeană. Prin
urmare, aceşti terorişti, cel mai probabil,
nu mai fac parte dintr-o organizaţie
teroristă, ei sunt doar adepţii unei ideologii
şi acţionează total independent, a explicat
reprezentantul AON.
El a mai spus că asigurătorii
studiază cu mare atenţie aceste evoluţii
şi continuă să adapteze produsele de
asigurări noilor expuneri. Procesul de
subscriere se bazează mai mult pe
experienţă şi pe apetitul pentru risc,
decât pe modele actuariale, aşa cum
este în cazul poliţelor de property sau
asigurărilor de viaţă. De asemenea, au
fost introduse clauze suplimentare, cum
ar fi: daune de consecinţă, răspunderea
civilă rezultată în urma unui atentat
terorist, întreruperea activităţii ca urmare
a unui atentat direct sau indirect sau a
unei ameninţări teroriste.

15 ani de la atacurile
teroriste din 11
septembrie 2001
În acest an, americanii
comemorează cel mai înspăimântător
atentat din istoria lor. Pe 11 septembrie
2016 se împlinesc 15 ani de la tragedia
09/2016
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din New York, Statele Unite. În total, în
urma atacurilor teroriste împotriva SUA
au murit aproape 3.000 de oameni din
90 de ţări şi au fost rănite alte circa 6.000
de persoane.
Pe 11 septembrie 2011, 19 terorişti
Al-Qaeda au deturnat patru avioane
comerciale de pasageri. Teroriştii au
preluat controlul avioanelor, prăbuşind
două dintre ele în Turnurile Gemene
ale World Trade Center din New York,
omorând toate persoanele de la bord şi
mulţi alţi oameni care lucrau în clădiri.
De asemenea, teroriştii au prăbuşit un
al treilea avion în clădirea Pentagon din
Arlington, Virginia, lângă Washington,
D.C, iar al patrulea avion s-a prăbuşit
pe o câmpie de lângă Shanksville, în
zona rurală a statului Pennsylvania. În
aceste atacuri au fost implicate avioane
ale companiilor AMERICAN Airlines şi
UNITED Airlines.
În această lună, pe 11 septembrie,
comemorăm 15 ani de la atentatele care
au schimbat lumea și care au condus atât
la o modificare dramatică asupra modului
în care percepem riscul de terorism, dar și
la regândirea modului în care companiile
de asigurări abordează acest tip de risc.
Până la 11 septembrie 2001, cotele de
primă erau nesemnificative raportat
la costul total al primei de asigurare.

Odată cu atacurile din 2001, costurile cu
asigurarea riscului de terorism au crescut
semnificativ, implicit au fost majorate și
franșizele aplicate. Pe de altă parte, a fost
modificată și modalitatea prin care se
subscrie riscul și care are la bază mai multe
criterii: originea acționarului, industria
în care activează compania, activitatea
prestată sau locația unde se desfășoară
activitatea. De asemenea, s-au schimbat
și condițiile de plasament în reasigurare,
acestea fiind mult mai dure și cu costuri
mai mari raportat la perioada dinainte
de 11 septembrie 2001, a explicat Florin
NICULESCU.

Europa, lovită grav în
2016
Dacă în 2015 atacurile teroriste
erau în scădere la nivel global, Europa
s-a confruntat în 2016 cu numeroase
incidente, cu sute de pierderi de vieți
omeneşti. Pe lângă atacurile din Irak,
Siria, Afganistan, în centrul atacurilor
teroriste din acest an au fost țări precum
Germania, Franţa, Belgia sau Turcia.
Atacurile teroriste au efecte pe
termen lung, atât pentru economie, cât
şi pentru companii, de cele mai multe
ori fiindu-le afectate colateral businessurile. De exemplu, industria turismului
din Paris a pierdut 750 milioane euro

în prima jumătate a acestui an după
atentatele teroriste, cărora li s-au
adăugat grevele şi inundaţiile, care au
ţinut turiştii departe de această ţară.
Franța este cea mai vizitată țară din
lume, cu aproape 85 de milioane de
turiști străini în 2015.
Printre cele mai marcante atacuri
din acest an se numără:
 22 martie, Belgia: 35 de persoane au
decedat, iar alte peste 300 au fost rănite,
printre care şi patru români. Au existat
două explozii pe aeroportul Zaventem
din Bruxelles, iar după aproximativ 30 de
minute un alt atac a avut loc la staţia de
metrou Maalbeek. Reţeaua teroristă Stat
Islamic a revendicat atentatele.
 14 iulie, Franta: 86 de oameni au
murit, în timp ce sute de persoane au
fost rănite, inclusiv doi cetăţeni romani,
după ce un atacator aflat la volanul unu
camion a intrat în mulţimea adunată la
Nisa pentru a vedea focurile de artificii
cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a
Franţei.
 22 iulie, mall din Munchen,
Germania: Cel putin 10 morti – atac
revendicat de organizaţia teroristă Stat
Islamic. Pe lângă acesta, Germania a fost,
în acest an, ținta unor multiple atacuri
teroriste.
 28 iunie, Turcia: Aeroportul
internaţional Ataturk din Istanbul a fost
ţinta unui atac terorist soldat cu 45 de
morţi şi peste 230 de răniţi. Turcia a fost
lovită de terorişti de mai multe ori în
acest an, dar acest eveniment a fost cel
mai sângeros.
Numărul atacurile teroriste și
decesele provocate de acestea, la nivel
mondial, au scăzut în 2015, pentru
prima dată după 2012, după ce în 2014
ajunseseră la un nivel record. Astfel, anul
trecut au decedat 28.328 de persoane în
atacuri teroriste, faţă de 31.763 în 2014,
conform unui studiu MARSH.
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Cifrele pieței de asigurări aduc în centrul atenției, din nou, RCA-ul: cu subscrieri de
peste 1 miliard lei, din care circa 80% realizate de brokeri, acest segment de piață a
fost, și de această dată, unul dintre cele mai dinamice. Acum însă, depășirea bornei de
două milioane de contracte încheiate, o diminuare de circa 900 lei a daunei medii față
de decembrie 2015, sau o rată combinată ce se apropie de 100% pot fi semnale de
reechilibrare atât pentru segmentul de asigurări auto, cât și pentru piață per ansamblu.

Rezultate T1 2016

Spre echilibru financiar?
milioane lei pe segmentul asigurărilor
generale (în scădere cu 16% față de
T1 2015), respectiv de 186 milioane lei
pentru asigurări de viață.
În ceea ce privește asigurările
non-life, scăderea valorii este atribuită
falimentului societății ASTRA din a
doua jumatate a anului 2015, respectiv
a începerii plății daunelor aferente
contractelor de asigurare în vigoare
la data falimentului de către Fondul
de Garantare a Asiguraților - FGA.
Primele trei luni ale anului curent
au reprezentat pentru piața de asigurări
din România un volum de prime brute
subscrise de 2,43 miliarde lei, în creștere
cu 9,16% fața de ianuarie - martie 2015,
conform rezultatelor prezentate de
Autoriatatea de Supraveghere Financiară
- ASF. Creșterea a fost susținută atât
de segmentul asigurărilor generale,
care a înregistrat un avans de 9,74%,
apropiindu-se de pragul de 2 miliarde lei,
cât și de asigurările de viață, care au avut
subscrieri mai mari cu 6,6%, însumând
438 milioane lei.
Ca și în perioadele de raportare
anterioare, linia asigurărilor generale
a fost dominată în continuare de
polițele auto, ponderea asigurărilor de
răspundere civilă (clasa X) urcând în
perioada analizată la peste 56%, cu 20
de puncte procentuale peste nivelul din

30

09/2016

urmă cu trei ani. Adăugând și asigurările
CASCO (clasa III), rezultă o pondere
totală a asigurărilor auto de 76,34%
din volumul subscrierilor din asigurări
generale.
În ceea ce privește topul
societăților cu cele mai mari volume
de prime brute subscrise, ASIROM VIG
a urcat pe prima poziție (față de locul
4 la sfârșitul anului 2015), cu afaceri de
374,77 milioane lei. Singura intrare în Top
10 este cea a UNIQA Asigurări, ca urmare
a falimentului și ieșirii ASTRA din piață.

Falimentul ASTRA
modifică dinamica
daunelor plătite
Cele 35 de societati de asigurare
care au activat pe piață în primul
trimestru au achitat indemnizații brute
de circa 1,1 miliarde lei, din care 913

Spre comparație, ASTRA a plătit în
T1 2015 indemnizații brute de 127,3
milioane lei. Eliminând „impactul
ASTRA”, indemnizațiile brute plătite de
asigurători pe segmentul de asigurări
generale au rămas aproximativ constante
(scădere cu 0,46%).

RCA: Rata combinată
coboară spre 100%
La 31 martie, valoarea totală a
primelor brute subscrise pentru RCA
(fără asigurările transportatorului pentru
marfa transportată) a atins valoarea de
1,08 miliarde lei, acest segment de piață
fiind unul dintre cele mai dinamice - cu
o creștere a valorii PBS cu 31,6% față de
T1 2015.
Demn de menționat este faptul că
polițele RCA au depasit borna de două
milioane de contracte încheiate, numărul
www.primm.ro
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polițelor noi fiind cu 64.386 mai mare
decât în perioada corespunzatoare din
2015. În total, la 31 martie 2016, erau
în vigoare 4,7 polițe RCA (din care 3,5
milioane încheiate de persoane fizice), în
creștere cu 3% față de primul trimestru al
anului trecut.
În ceea ce privește ierarhia
companiilor, ulterior falimentului ASTRA,
redistribuirea pieței s-a realizat între un
grup mai restrâns de societăți, respectiv
ASIROM VIG, CARPATICA ASIG, EUROINS
și CITY Insurance, fiind remarcată
creșterea fulminantă a ASIROM până
la nivelul de aproximativ 26% din piață
– compania dublându-și practic cota
de piață. De asemenea, se remarcă o
concentrare semnificativă către primii
asigurători din top, cele patru societăți
menționate cumulând peste 75% din
portofoliul de RCA din România.
La capitolul daune, valoarea
despăgubirilor brute plătite s-a situat la
513,8 milioane lei, în scădere cu 12% față
de T1 2015, dinamica fiind influențată în
principal de ieșirea ASTRA Asigurări din
piață, daunele pentru contractele RCA
aferente acestei societăți fiind plătite în
prezent de FGA.
Dauna medie RCA plătită în T1
2016 a scăzut la 6.874 de lei, comparativ
cu un vârf de 7.769 de lei atins în T4
2015, însă a fost cu 205 lei mare decât
în T1 2015. Dacă evoluția daunei medii
va confirma în trimestrele următoare
scăderea față de T4 2015, se pot crea
premisele pentru plafonarea creșterii
tarifelor RCA, având în vedere că dauna
este printre principalele costuri care pot
influența prețul polițelor. În același timp,
prima medie la asigurările RCA a fost de
747 lei, în urcare cu 26,2% față de aceeași
perioadă a anului trecut, respectiv cu
0,9% față de T4 2015.
Un semnal important de
reechilibrare a pieței de asigurări auto
l-a reprezentat scăderea în premieră
a ratei combinate a daunei pe RCA la
101,7%, față de 127,5% în urmă cu doi
ani. De asemenea, pe segmentul CASCO,
același indicator a scăzut sub pragul de
100%.
www.primm.ro

Totodată, la nivelul segmentului
RCA, ponderea cheltuielilor cu
comisioanele pentru brokeri în PBS a
scăzut pentru al treilea an consecutiv, de
la 17,3% în martie 2014, la 14,13% în T1
2016.

Locuințe: numărul de
polițe obligatorii superior
celor facultative
Pe ansamblul pieței asigurărilor
de locuințe (obligatorii și facultative),
primul trimestru din 2016 a consemnat
un declin atât al volumului de PBS
(-27,20%), cât și în ceea ce privește
numărul de noi contracte încheiate
(-38%), în vreme ce numărul de polițe în
vigoare la 31 martie 2016 s-a redus cu
circa 12%, ajungând la 2,95 milioane.
Această realitate se datorează
în principal prăbușirii segmentului
de polițe facultative: -62,5% în cazul
polițelor noi încheiate, -28,5% – numărul
de contracte în vigoare, respectiv
-39,71% – dinamica subscrierilor.
De cealaltă parte, asigurările
obligatorii de locuințe au arătat o
ușoară îmbunătățire pentru majoritatea
indicatorilor: numărul de contracte în
vigoare la finalul perioadei a sporit cu
circa 7,6%, iar primele brute subscrise
au crescut cu 16,34%. De asemenea,
numărul de polițe noi încheiate a sporit
cu circa 12 procente.

în vigoare, cât și cel al numărului de
contracte nou emise este net superior în
favoarea asigurărilor obligatorii.

Brokerii subscriu 80% din
RCA
La finalul lunii martie 2016, primele
intermediate de brokerii de asigurare
au însumat 1,54 miliarde lei (creștere cu
19,62% față de T1 2015), reprezentând
63,4% din primele brute subscrise de
asigurători (vs. 57,82% în martie 2015).
Pe clase de asigurare, raportul
prime intermediate – prime brute
subscrise, s-a situat la 8,84% în cazul
asigurărilor de viață, respectiv 75,36% –
asigurări generale, din care 79% – RCA,
72% – CASCO, respectiv 55% – incendiu
și calamități naturale.
Un număr de 331 brokeri
de asigurare și/sau reasigurare au
desfășurat activitate de intermediere
în asigurări și/sau regularizare daune
în primele trei luni ale anului curent.
Totodată, veniturile obținute din
activitatea de intermediere înregistrau o
valoare de 262,55 milioane lei (din care,
circa 258 milioane lei aferente negocierii
contractelor de asigurare), în creștere
nominală cu 9,37% față de aceeași
perioadă din anul 2015 (240,06 milioane
lei).
Vlad BOLDIJAR

Demn de remarcat este faptul
că, pentru prima oară la nivel de prim
trimestru, atât numărul de contracte
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La aproape un deceniu de la lansarea sistemului de pensii private în România, piața de
specialitate se poate mândri cu rezultate remarcabile și o „istorie” nepătată de niciun
fel de incidente care ar putea slăbi încrederea consumatorilor în sistem. Totuși, actualul
mediu economic nu este unul lipsit de dificultăți. Despre statusul actual și perspectivele
sistemului am discutat cu...

Radu CRĂCIUN
CEO, BCR Pensii
PRIMM: Cum comentați situația
actuală a pieței pensiilor de Pilon
II? Ce impact va avea „înghețarea”
contribuțiilor asupra beneficiilor
participanților la sistem?
Radu CRĂCIUN: Cred că merită subliniat
faptul că sectorul pensiilor private
funcționează foarte bine în direcția
atingerii obiectivului pentru care a
fost creat: completarea cu un venit
suplimentar a pensiei publice de care
angajații României vor beneficia atunci
când se vor retrage din activitate. Din
păcate, maximizarea acestor rezultate
nu depinde doar de noi. Renunțarea la
graficul inițial de creștere a contribuțiilor
va avea, fără doar și poate, un impact
negativ, iar cu cât atingerea contribuției
de 6% din salariul brut, specificată
în lege, se va face mai târziu, cu atât
impactul negativ va fi mai mare.
În altă ordine de idei, peste
aproximativ doi ani valoarea activelor
sub administrare în fondurile de pensii
private se va apropia de 10 miliarde euro,

Radu CRĂCIUN
CEO, BCR Pensii

transformându-ne într-un investitor

PRIMM: Ce se poate spune despre

pentru diversificarea pachetelor de

cu greutate în economia României.

evoluția Pilonului III? Relativa

beneficii prin includerea de contribuții la

Problema este că bursa devine din ce

îmbunătățire a situației generale

o pensie facultativă (Pilonul III). Cred că

în ce mai mică pentru astfel de valori și

din economie a produs o schimbare

este o evoluție care are în esență două

este necesar ca, împreună cu ASF, să ne

pozitivă și pe acest segment?

motive. Pe de o parte, este vorba de o

gândim la canale de finanțare alternative

R.C.: În ultima perioadă am observat

preocupare în creștere a angajaților, pe

pentru economia românească.

un interes în creștere al angajatorilor

măsura înaintării în vârstă, pentru situația
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lor financiară la pensie. În același timp,
este vorba de interesul angajatorilor de
a-și fideliza forța de muncă în contextul
unei piețe a muncii din ce în ce mai
„strânsă”, în care găsirea și păstrarea unor
oameni cu o bună calificare profesională
devine din ce în ce mai dificilă. Este
însă o schimbare lentă de mentalitate a
angajatorilor.
PRIMM: Din perspectiva
investițională, ce șanse sunt
ca randamentele obținute din
administrarea fondurilor de pensii să
se mențină în trendul pozitiv stabilit
în anii care au trecut de la lansarea
sistemului până în prezent?
R.C.: În momentul de față, prețurile
marii majorități a activelor financiare
sunt la nivel maxim, motiv pentru care
potențialul de creștere a devenit foarte
limitat. În plus, dobânzile au scăzut
și ele foarte mult, motiv pentru care

randamentele trecute, foarte mari, vor
fi extrem de greu de replicat în viitor.
Având în vedere perioada foarte lungă
de creștere a piețelor financiare, în
virtutea legilor economiei, e normal
să urmeze și perioade de scăderi,
urmate însă apoi de reveniri pe trendul
crescător. Ceea ce trebuie însă să vizăm
este performanța acumulată pe termen
lung, care poate să includă inevitabil și
fluctuații pe termen scurt ale piețelor.
PRIMM: Ce lipsește sau ce ar trebui
îmbunătățit pentru ca accesul
participanților la fondurile de pensii
să fie mai ușor, mai puțin birocratic,
mai adaptat generațiilor tinere?
R.C.: Cred că un prim pas bun în această
direcție a fost deja făcut prin posibilitatea
ca participanții repartizați aleatoriu
la Pilonul II (pensii private obligatorii)
să poată verifica mai ușor și mai rapid
fondul la care au fost repartizați. Pentru a

Peste circa doi ani valoarea
activelor sub administrare
în fondurile de pensii
private se va apropia
de 10 miliarde euro,
transformându-ne într-un
investitor cu greutate în
economia României.
ține pasul cu procesul accelerat de
digitalizare și preferința generațiilor
tinere pentru un acces rapid și
transparent la produse și informații, va
trebui să ne gândim, împreună cu ASF,
la măsuri care să vină în întâmpinarea
așteptărilor lor, cu respectarea cadrul
legislativ existent.

Interviu realizat de Daniela GHEȚU

RECEPTION
Kurhaus Casino, Runder Saal

October 23rd, 2016
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Piaţa de Capital

Sabin VÂNĂ
Editor

Unul dintre subiectele de maxim interes pentru investitorii la bursă este
măsurarea randamentului investițiilor în acțiuni. Pentru piața bursieră din
România, 1995 este anul în care au început tranzacțiile la Bursă. Prima zi de
tranzacționare a fost 20 noiembrie. În perioada care a rămas până la sfârșitul
anului 1995, au fost tranzacționate acțiunile a 9 societăți. Este vorba de
societăți cu capital majoritar de stat, de mărimi și importanță foarte diferite
- de la Carne Arad la Astra Vagoane Arad și UAMT.

Randamente istorice pe
Bursa de Valori București
Companiile listate la Bursa de Valori
Bucureşti oferă cel mai ridicat randament
al dividendelor din lume, conform celui
mai recent raport de analiză a României,
realizat de banca de investiţii Berenberg.
Un lucru poate surprinzător, dacă e
luat în calcul faptul că rulajele la bursa
românească sunt reduse, fiind unele
dintre cele mai mici din Europa. Ca orice
bursă din lume, și BVB a înregistrat
randamente istorice a dividendelor
oferite de companiile listate pe bursă.

1997

Pe termen lung, piața de acțiuni

acțiuni listate la bursa de valori a adus

a avut o evoluție real pozitivă, oferind

investitorilor importante randamente

investitorilor randamente bune,

real pozitive.

depășindu-le pe cele obținute prin

Investițiile în acțiuni sunt

investiția în alte instrumente financiare.

considerate a fi in centrul oricărei

Dobânzile bancare au înregistrat

strategii de învestiții pe termen lung.

o scădere constantă în ultimii ani,

Investiția într-un fond de acțiuni permite

oferind chiar câștiguri real negative în

o dispersie a riscului, portofoliul fondului

funcție de contextul economic dintr-un

fiind investit într-un număr mare de

anumit moment, în timp ce investiția în

acțiuni listate.
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În 1997, BVB iese din anonimat și
înregistrează un salt calitativ major. Se
trece la un program de tranzacționare
normal de cinci zile pe săptămână, iar
numărul emitenților și al societăților
de valori mobiliare crește accelerat;
în decursul anului se tranzacționează
acțiunile a 75 de societăți listate. Printre
cei nou veniți în acest an se numără
nume sonore precum Terapia ClujNapoca, Policolor Bucuresti, Oltchim
Rm. Vâlcea, Antibiotice Iași, Arctic
Găești, Electroaparataj București, Alro
Slatina, Compa Sibiu, Banca Transilvania,
Oxelinox Târgoviște și Automobile Dacia
Pitești.
www.primm.ro
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Cel mai mare câștig este adus
de acțiunile ARM care încheie anul cu
+755%. AUR, TER, PCL, AZO si SMS aduc
de asemenea câștiguri impresionante
în acest an, cu randamente de +591%,
+436%, +387%, +322%, respectiv +237%.
În total, 44 din 75 de acțiuni încheie
anul cu un randament pozitiv, însă din
acestea numai 9 sunt peste rata inflației.
31 de acțiuni aduc pierderi investitorilor
în 1997, iar din acestea 19 au scăderi de
peste 40%. Sofert înregistrează cea mai
mare variație negativă, cu -80.63%.

mic decât cel din anul precedent. Bursa

1998

+1117%, +667%, +479%, respectiv

Numărul emitenților listați și cel al
societăților de valori mobiliare crește în
continuare. Astfel, numărul societăților
ale căror acțiuni sunt tranzacționate
în 1998 ajunge la 125. Printre
emitenții listați în acest an se numără
societăți interesante precum Rafinăria
Astra Romană, Sicomed București,
Electroputere Craiova, Turbomecanica
București, Excelent București, Banca
Agricolă, Imsat București, Oil Terminal
Constanța, Rulmentul Brașov și
Compania Hotelieră Intercontinental.
Deși investitorii au mai multe acțiuni la
dispoziție, prețurile în piață scad serios
pe tot parcursul anului, iar interesul
pentru bursă scade și el.
Acțiunile care aduc cele mai
mari câștiguri în acest an sunt CPL,
SNO, CER și ALM, cu +471%, +215%,
+198%, respectiv +183%. În total, doar
32 de acțiuni din 125 aduc câștiguri
investitorilor, iar din acestea numai 22
sunt peste rata inflației. Scăderile sunt
însă dezastruoase: 90 de acțiuni scad, iar
din acestea 55 înregistrează scăderi de
peste 40%. Scăderea cea mai mare este
înregistrată de acțiunile Eurofinances, cu
-89%.

2000
În anul 2000, scăderea pieței se
oprește, multe acțiuni încep să crească,
iar interesul pentru investițiile la bursă
revine. Pentru prima dată numărul
emitenților tranzacționați (125) este mai
www.primm.ro

începe să aplice criterii mai riguroase
la listare, astfel încât în acest an numai
doi emitenți noi ajung la cotă, și anume
Abrom Bârlad și Rolast Pitești.
Din cele 125 de societăți
tranzacționate, un număr de 83 încheie
anul cu un randament pozitiv pentru
investitori; mai mult, din acestea 56 aduc
câștiguri reale, peste rata inflației. 29
de acțiuni aduc câștiguri nominale de
peste 100%, starurile din acest an fiind
GRX, NVL, SNT, MPF și TMR, cu +1174%,
+300%.

2007
Din toate punctele de vedere,
anul 2007 a fost un an special pentru
Bursa de Valori Bucureşti. El a surprins
prin valorile atinse de indicatorii
segmentului RASDAQ şi a fost un an bun
pentru sectorul financiar - bancar, dar
a dezamăgit prin emitenții sectorului
petrolier.
Pe ansamblu, capitalizarea
cumulată (BVB şi Rasdaq) a totalizat 110,4
miliarde lei, concretizată într-o creștere
cu 31,3% față de finele anului 2006. Ca
pondere în PIB-ul estimat pentru anul
2007, capitalizarea a atins nivelul de
28,2%.
Evoluţia principalilor indicatori

Numărul investitorilor mici atrași în
2013 de fondurile de investiții deschise
românești (numite și mutuale) a crescut
de la aproape 32.800, până la aproape
267.000.
În 2013, anul listării marilor
companii la bursă (SPO-ul Transgaz și
IPO-urile Nuclearelectrica și Romgaz
care au adus venituri de aproximativ 520
miliarde euro), au venit de aproape trei
ori mai mulți investitori decât în 2012, în
fondurile deschise de investiții.
Capitalizarea bursei la finalul anului
2013 se situează la aproape 30 miliarde
euro, în creștere cu 36% față de finalul
anului trecut, când cifra era cu puțin
peste 22 miliarde euro.
Indicele extins BET-XT a avansat cu
23%, la 600,27 puncte, indicele sectorial
pentru energie și utilități a crescut cu
6,10%, la 666,73 puncte, iar indicele reper
al fondurilor de investiții a crescut cu
19%, la 1.261,74 puncte.
***
Până în prezent, pe Bursa de
Valori București nu s-au mai înregistrat
evenimente importante, volumul de
tranzacționare, cât și randamentele
companiilor listate au avut fluctuații în
funcție și de evenimentele economice
mondiale.
Surse: www.bvb.ro, www.kmarket.ro

bursieri a fost pozitivă în raport cu anul
2006, şi foarte apropiată de estimările
Comisiei Naţionale de Prognoză
referitoare la piaţa reglementată. Dacă
BVB nu ar fi fost afectată de conjunctura
internaţională, aspect ce nu a putut fi
prevăzut, prognoza ar fi putut fi depăşită.

2013
2013 este cel mai bun an din
istoria bursei locale, în ultimii șase ani,
după vârful atins în 2007, înaintea crizei
economice.
Titlurile fondurilor mutuale s-au
scumpit cu până la 32%, față de 2012,
acesta fiind şi câștigul investitorilor.
09/2016
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A treia ediție din ciclul evenimentelor „XPRIMM Time for Business", derulată în această
vară, în București, a fost dedicată în exclusivitate specialiștilor HR din asigurări.
Evenimentul s-a desfășurat sub egida XPRIMM Job.

HR-ul, partener al managementului
Dezbaterile au pus accent pe rolul
departamentului de HR în companiile
de asigurări, modalitățile de atragere a
generațiilor tinere spre piața muncii din
domeniul asigurărilor, dar și loializarea
forței de muncă existente.

Opinii
Iată cum au definit cei prezenți
rolul departamentului HR în cadrul unei
companii de asigurări:
Andra TEODORESCU, HR Manager,
AON: Ar fi bine ca HR-ul să fie un partener
strategic al managementului.

Cătălina MUȘAT
HR Manager
METROPOLITAN
Life

Rodica VIȘAN, HR Manager, CERTASIG:
Rolul nostru este acela de a merge alături
de conducere și în același timp de a nu
Dana LEMNARU
Head of HR
ALLIANZ-ȚIRIAC
Asigurări

lăsa angajații să se simtă neglijați, să
gestionăm oamenii într-un mod uman,
frumos, armonios.
Mihaela MIHAI, Senior Worforce
Consultant, EXPERIS România: Ar fi bine
ca departamentul HR să aibă un rol de

Directorii de resurse umane
din cadrul companiilor de asigurări,
prezenți la conferința „XPRIMM Time for...
HR - Tendințe și Provocări", consideră
că rolul departamentului de HR este
foarte important în cadrul organizațiilor,
ajutând atât angajații, cât și compania să
se dezvolte.
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Mihaela
SIMIONESCU
Specialist Recrutare
GROUPAMA
Asigurări

calibrare între nevoile angajaților și nevoile
organizației pentru satisfacerea ambelor
părți.
Ana Maria SANDU, Consilier Resurse
Umane, ASIROM: Rolul principal
ar fi menținerea parteneriatului cu
managementul, dar și cu departamentele
din cadrul organizației; asigurarea și
dezvoltarea resursei umane din companie,
cu înscrierea în bugetul alocat de
management.
Mihaela SIMIONESCU, Specialist
Recrutare, GROUPAMA Asigurări: Mai
degrabă aș vedea HR ca un consultant,
decât ca unul de suport.
Aurora POPESCU, Economist, PAID
România: Nu putem discuta de altceva,
decât de parteneriat.
www.primm.ro

XPRIMM Time for HR
pe oameni să se dezvolte, ajutăm topmanagementul să își îndeplinească
strategia pe care o implementează, ajutăm
Cristina
ANCULESCU
Director Resurse
Umane, UNIQA
Asigurări

acționarii să obțină profitul dorit. Prin
Gheorghe
BALABAN, Director
General, DAW
Broker

strategiile de HR pe care le implementăm,
prin echilibrul pe care îl creăm în companie
ajutăm business-ul să crească.
Simona GALANI, CFO, CREDIT EUROPE
Asigurări: HR înseamnă conciliator,

Cristina ANCULESCU, Director
Resurse Umane, UNIQA Asigurări:
Suntem consultanți și parteneri. Trebuie
să înțelegem business-ul, organizația,
problemele și să venim cu acest „miros fin”
pentru oameni.

Camelia ISACHE, Director General,

modelator, evaluator.

MILLENIUM Insurance Broker: HR-ii sunt
ca nasturii – țin lucrurile împreună.
Victoria SASCA, Economist, GRAWE
România: Departamentul HR are dublu
Andra
TEODORESCU
HR Manager
AON

Mihaela MARINESCU, Contabil Șef,
ASITO KAPITAL: Are un rol cheie și de aceea
ar fi bine să fim luați în serios de către
management.

rol, este partener al conducerii, dar trebuie
să fie și deschis la nevoile oamenilor, în
conformitate cu legislația în vigoare.
Larisa ȘRAER, HR Manager, OTTO Broker:
Cred că cel mai important este să creștem
și să ajutăm oamenii să se dezvolte ținând

Elizeu FOLESCU, Senior Regional
Camelia ISACHE
Director General
MILLENIUM
Insurance Broker

tot timpul ochii pe obiective și strategii.
HR-ul mai are rolul de a ajuta tinerii să se

Executive, LIMRA: Departamentul HR are

apropie de industrie.

rolul de a optimiza capacitatea forței de

Sergiu NEGUȚ, Antreprenor si Business

muncă de a-și atinge obiectivele. Identifică
numărul de oameni care ar trebui să intre

Angel: E bine ca oamenii de HR să
vorbească într-un limbaj business ca să

în companie și se ocupă de dezvoltarea și
îndrumarea lor.
Cătălina MUȘAT, HR Manager,
Nela BURLACU, Director Economic,
ATE Insurance: Suntem un echilibru între
conducere și angajați.
Gheorghe BALABAN, Director General,
DAW Broker: Împreună găsim metode
noi de dezvoltare, să avem oameni bine
pregătiți pentru a oferi servicii de calitate
clienților.
Dana LEMNARU, Head of HR, ALLIANZȚIRIAC Asigurări: Noi ajutăm. Îi ajutăm

METROPOLITAN Life: HR-ul caută soluții și

Călin RANGU
Director, Direcția
Protecția
Consumatorului,
ASF, și Președinte,
ISF

oferă suport celorlalți.
Loredana LANDUCA, Managing Partner,
LCL Financial Recruitment: Rolul este de
a fi aproape de oameni, să îi înțeleagă,
să îi susțină, să faciliteze să se întâmple
lucruri încât să le fie bine angajaților; să
lege obiectivele companiei cu cele ale
angajaților.

poată fi ascultați de către management.
Statistic vorbind, profilul directorilor de
HR ne arată că aceste poziții sunt ocupate
în mare parte de femei, cu o vârstă medie
de 37 de ani și care au 1,4 copii de vârstă
școlară.
Sergiu COSTACHE, Președinte, Media
XPRIMM: Viziunea mea e că HR-ul are un
rol similar cu cel al organismului. Lasă să
intre ce e bun și util, iar dacă se dovedește
că nu e așa, elimină ce e nedorit.

www.primm.ro
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Rodica VIȘAN
HR Manager
CERTASIG

Conciliator - o profesie
nouă în domeniul
asigurărilor
Înființarea Entității de Soluționare
Alternativă a Litigiilor în domeniul
financiar non-bancar (SAL-Fin), în luna
iulie a.c., a dus la apariția unei noi profesii
în piața de asigurări, aceea de Conciliator.
Potrivit legislației, Conciliatorul este
definit ca o persoană fizică ce dispune
de cunoștințele și aptitudinile necesare
în domeniul procedurilor de soluționare
alternativă a litigiilor sau al soluționării
judiciare a litigiilor în materie de consum,
precum și de o bună înțelegere generală și
specifică a legislației sectorului financiar în
care soluționează și a legislației referitoare
la protecția consumatorilor, persoane ce
sunt independente și imparțiale.

Loredana
LANDUCA
Managing Partner
LCL Financial
Recruitment

Călin RANGU, Director, Direcția
Protecția Consumatorului, ASF, și
Președinte, ISF - Institutul de Studii
Financiare, prezent la Conferință, a
estimat că la nivelul țării vor fi necesare
circa 20-30 de persoane care să ocupe
funcții de conciliatori. Astfel, anual ar
putea apela la un conciliator aproximativ
2.000 de consumatori din industria
asigurărilor.
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Persoanele care devin conciliatori
trebuie să dețină o experiență în
domeniul asigurărilor de cel puțin 4 ani
și să aibă 10 competențe, precizate în
legislație.
SAL-FIN funcționează exclusiv
în cadrul Autorității de Supraveghere
Financiară (ASF) și are rolul de a reduce
numărul litigiilor care merg în tribunal.
SAL-FIN, prin intermediul
Institutului de Studii Financiare (ISF),
înființat ca fundație cu fondator unic
ASF, asigură organizarea de cursuri de
formare profesională a persoanelor
care doresc să devină conciliatori,
examinarea și certificarea acestora,
stabilirea structurii de competențe pe
care aceștia trebuie să o aibă pe baza
unei tematici supuse aprobării Colegiului
de coordonare. ISF va susține și un
Centru de Evaluare a Competențelor
pentru cei care au cunoștințele necesare,
dar necesită evaluarea competențelor,
acumulate non-formal sau informal.

Aurora POPESCU
Economist, PAID
România

În cadrul ISF ne orientăm foarte
mult pe zona de specializare. Obiectivul
Institutului nu este de a oferi instruire pe
zona obligatorie pentru intermediari sau
pentru manageri, ci mai degrabă pe zone
de nișă, însemnând management de risc,
administrare de portofolii, subscriere
riscuri, daune, tarifare sau actuariat, a
declarat Laura NAGHI, Director General,
ISF.

Internship-ul, o soluție
pentru atragerea de
tinerilor?
Pe parcursul anilor, companiile
de asigurări de pe piața românească au

Elizeu FOLESCU
Senior Regional
Executive, LIMRA

lansat mai multe programe de internship
pentru a atrage noi talente tinere. Unele
au fost reale succese, însă altele nu au
avut chiar rezultatul așteptat. Totuși,
acesta reprezintă o soluție la îndemâna
tuturor pentru a atrage tinerii chiar de pe
băncile facultăților.
Printre companiile care au apelat la
această metodă de recrutare se numără
și ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări. Este primul
an în care lansăm un astfel de program de
internship, pornind de la ideea de a atrage
talente noi. Există o stabilitate foarte mare
în ceea ce privește angajații ALLIANZ, dar
vrem să aducem și un suflu nou, vrem să
atragem talente, dar vrem și să dezvoltăm
talentele pe care le avem în interior. Astfel,
anul acesta am lansat pentru prima dată
un program de internship, a declarat Dana
LEMNARU, Director de Resurse Umane,
ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări.
Pentru că este un program pilot, a

Simona GALANI
CFO, CREDIT
EUROPE Asigurări

fost implementat inițial în administrația
centrală, în București. Am făcut o analiză
în cadrul administrației centrale să vedem
care sunt ariile în care am avea nevoie de
un suflu nou, de tineri pe care să îi aducem
și să îi formăm. În urma acestui studiu am
stabilit că vrem să aducem 18 tineri, dar în
final am adus 22.

www.primm.ro
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Sergiu NEGUȚ
Antreprenor

Vrem să le arătăm ce înseamnă
domeniul asigurărilor, a explicat Dana
LEMNARU.
Compania și-a propus ca
programul să dureze între 3 și 6 luni,

care au aplicat, utilizând anumite criterii
și tipuri de profiluri pe care noi, la rândul
nostru, le-am furnizat. Studenții selectați
au participat, în cele din urmă, la un
interviu cu reprezentanți ai companiei
noastre, a spus oficialul ALLIANZ, care a
adăugat ca societatea a dorit să îi ajute
pe studenți să își contureze o imagine
despre industria asigurărilor și să
înțeleagă cum funcționează.

Nela BURLACU
Director Economic
ATE Insurance

A doua variantă a constat în
abordarea directă a universităților și apoi
a studenților. Ne dorim ca, în viitor, să
promovăm acest program la nivel național
și să putem implica și profesori universitari

dar intenționează să fie unul flexibil.
Studenții pot sta și în plus față de cele 6
luni, dar și mai puțin de trei luni.
Am ales să utilizăm două metode.
La început am colaborat cu o companie
care lucrează cu studenții și le facilitează

Victoria SASCA
Economist, GRAWE
România

posibilitatea de participa la programe
de internship. În prima fază, aceasta a

care să poată informa studenții despre
detaliile și beneficiile unui program de
internship, a mai spus Dana LEMNARU.
Oficialul ALLIANZ este de părere
că meseriile din domeniul asigurărilor
nu sunt atât de atractive pentru tineri.
Acest lucru este confirmat și de UNIQA,
societate care a derulat și ea programe
de internship.
Noi am avut un program în urmă
cu 6 -7 ani din care am păstrat... două
persoane, care lucrează și în prezent în
cadrul companiei. Dar, din acel an, am
constatat că interesul studenților a scăzut

efectuat o selecție în rândul studenților

Job în asigurări?
profesioniști
resurse umane

financiar
brokeraj

recrutare

CV

locuri de muncă
Al 1000-lea fan al paginii XPRIMM Job
Ioana Manuela BELCIU
METROPOLITAN Life

sfaturi utile
angajatori

job-uri noi

Vino și tu în grupul XPRIMM Job
de pe Facebook!
www.primm.ro
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remunerație, și vor ca șeful să îi trateze
cu respect. Compania EY a intervievat în
cadrul studiului Global Generations 3.0
peste 3.200 de tineri cu vârsta cuprinsă
între 16 și 18 ani, cunoscuți de asemenea
Ana Maria SANDU
Consilier Resurse
Umane, ASIROM

Mihaela MIHAI
Senior Worforce
Consultant, EXPERIS
România

ca Generația Z, în legătură cu factorii
care le influențează încrederea în viitorii
angajatori și în luarea deciziilor de
angajare pe viitor.

semnificativ. De aceea, am renunțat
la el. Studenții nu erau interesați sau
nu își doreau cu adevărat să își asume
minime responsabilități, a arătat Cristina
ANCULESCU, Director Resurse Umane,
UNIQA Asigurări. Cu toate acestea,
compania își dorește să angajeze
persoane tinere, ieșite de pe băncile
facultăților și să le formeze.

Locuri de muncă în
industria de asigurări
Specialiștii HR care caută
profesioniști în asigurări au la dispoziție
Newsletter-ul XPRIMM Job, cunoscutul

instrument de recrutare specializat,
având peste 750 de ediții. În completarea
acestuia, la începutul anului 2016,
a fost lansat și Grupul XPRIMM Job
de pe LinkedIn, dar și pagina de
Facebook XPRIMM Job, deschisă tuturor
profesioniștilor din asigurări, brokeraj și
domeniul financiar.
Andreea RADU

Potrivit unui studiu recent,
adolescenții din prezent, care reprezintă
următoarea generație de forță de muncă,

Mihaela
MARINESCU
Contabil Șef, ASITO
KAPITAL

au așteptări diferite de la viitorul loc
de muncă. Ei preferă companiile mari,
pun accent pe promovare, pe lângă

Job în asigurări?
HR
job-uri noi

profesioniști

articole utile

sfaturi pentru carieră

Al 600-lea membru al Grupului de
LinkedIN XPRIMM Job
Raluca POPESCU, Regional Director,
GOTHAER Asigurări Reasigurări

Vino în grupul XPRIMM Job
de pe Linkedin!
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Cariere
Andreea ȚIGĂU
Specialist Subscriere
Asigurări Răspunderi
CertAsig

Cosmin ANGHELUȚĂ
Director General
Adjunct
Gothaer Asigurări
Reasigurări

Cosmin ANGHELUȚĂ a fost aprobat de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară în funcția
Reasigurări. Anterior, acesta a ocupat funcția de Director
Executiv Vânzări în cadrul aceleiași companii.
Am acumulat o experiență de aproape 4 ani în
cadrul echipei Gothaer. Încă de la început am apreciat
atât deschiderea și viziunea de business promovate în
cadrul organizației, cât și abordarea corectă, profesionistă
și bazată pe performanță - aspecte care mă motivează și
mă conduc totodată spre obiectivele pe care trebuie să le
atingem. Consider că avem toate resursele și determinarea

Rubrică realizată în parteneriat cu

de Director General Adjunct al Gothaer Asigurări

Gothaer în România, a declarat Cosmin ANGHELUȚĂ.
Cosmin ANGHELUȚĂ a deținut, anterior
parcursului său profesional din cadrul Gothaer, funcții
de conducere în cadrul CARPATICA Asig și ASTRA
Asigurări. În industria asigurărilor a debutat ca inspector
coordonator de grupă la ASIROM, Sucursala Ilfov,
companie în cadrul căreia a avansat până la funcția de
Director de Reprezentanță. În 2007 s-a alăturat echipei
UNITA, ca Manager zonal Vânzări și apoi ca Director al
Sucursalei București.

Cariere

necesare pentru a dezvolta profitabil și pe termen lung

În luna iunie 2016, Andreea ȚIGĂU s-a alăturat
echipei CertAsig în calitate de Specialist Subscriere
Asigurări Răspunderi, raportând direct către Valentin
ENESCU, Șef Serviciu Răspunderi. Andreea ȚIGĂU are
o experiență de peste 10 ani pe subscriere, dezvoltare
de produse de asigurare, precum și pe administrare de
daune.
Mă bucur că m-am alăturat unei echipe de
profesioniști care a reușit să dezvolte simțitor portofoliul
de produse non-auto în ultimii 5 ani. Volumul primelor
subscrise a înregistrat o creștere anuală de aproape
20%, ceea ce este o realizare remarcabilă luând în
considerare trendul descendent al primelor pe întreaga
piață a Asigurărilor de Răspunderi din ultimii ani. (...)
Sunt încrezătoare că voi putea să-mi folosesc abilitățile
pentru a continua această evoluție pozitivă, a menționat
Andreea ȚIGĂU.
Andreea ȚIGĂU este licențiată în domeniul
economic în cadrul Academiei de Studii Economice din
București - Facultatea de Management, în Administrație
Publică (Universitatea din București) și în studii juridice
(Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae TITULESCU).
De asemenea, a obținut și o diplomă de master în
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul
ASE București.

Aniversări XPRIMM Newsletters
3.500 de ediții
23 iunie 2016
900 de ediții
1 iulie 2016
750 de ediții
1 august 2016
www.primm.ro
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Eveniment

O vară de evenimente dedicate echipei MaxyGo
Mai - Iulie 2016
Deși vara este, în mod tradițional,
asociată vacanțelor și perioadelor de
relaxare, pentru MaxyGo Broker de
Asigurare aceasta a reprezentat un
moment propice pentru desfășurarea
mai multor activități dedicate atât
membrilor echipei, cât și colaboratorilor.
Astfel, brokerul a organizat, începând de
la jumătatea lunii mai și până la începutul
lui iulie, o serie de evenimente speciale

Cursul de Cunoaștere a Afacerii MaxyGo
(13 - 15 mai, Bran)

Team Building-ul MaxyGo (10 - 12 iunie)
colaboratori, oportunitățile afacerii
MaxyGo. La eveniment au participat 110
persoane.

planificat și organizat.

Team Building-ul MaxyGo
din perioada 10 - 12 iunie a.c. a
fost organizat pentru angajații din
Administrația Centrală și a urmărit
consolidarea relațiilor profesionale,
precum și eficientizarea muncii în echipă.
Pe 18 iunie a fost organizat la Brașov un
Curs de inițiere în cadrul căruia au fost
prezentate, unui grup de potențiali

Curs de inițiere (18 iunie, Brașov)

Curs de Management (18 - 19 iunie, Bran)

pentru forța sa de vânzări.
Între 13 - 15 mai a.c., s-a desfășurat, la
Bran, Cursul de Cunoaștere a Afacerii
MaxyGo, la care au participat un număr
de 25 de asistenți în brokeraj. Cursul a
avut scopul de a îmbunătăți cunoștințele
referitoare la procesul de vânzare,
subscrierea polițelor de asigurare
și dezvoltarea abilităților de a lucra

Totodată, între 24 - 26 iunie a.c.,
a fost organizat un Weekend în Delta
Dunării pentru cei 31 de câștigători ai
concursurilor organizate de MaxyGo
Broker care au obținut ca premiu un
weekend în Delta Dunării. Evenimentul
Weekend în Delta Dunării (24 - 26 iunie,
Mahmudia)

a avut loc la Mahmudia, Hotel Mon
Jardin. În cele trei zile, participanții s-au
putut bucura și au participat la plimbări
cu barca pe brațul Sf. Gheorghe, la un
dejun pescăresc, dar au avut parte și de
alte surprize, toate în scopul dezvoltării
spiritului de echipă.

În perioada 18 - 19 iunie a.c., 25
de Directori de Reprezentanță MaxyGo
s-au reunit la un Curs de Management
desfășurat la Bran, cu scopul de a-și
îmbunătăți și de a-și dezvolta abilitățile
manageriale.

organizate de MaxyGo care au obținut
premiul City Break au participat la un
City Break în orașul Milano.

Ce urmează?
Dupa seria evenimentelor din
perioada verii, brokerul de asigurare
pregătește calendarul de toamnă.
Astfel, la începutul lunii septembrie,
MaxyGo Broker de Asigurare va organiza
Conferința Națională de Vânzări MaxyGo.
De asemenea, din toamnă, MaxyGo
va relua și seria cursurilor interne, au
anunțat reprezentanții companiei.

Nu în ultimul rând, între 1 - 3 iulie
City Break în orașul Milano (1 - 3 iulie)
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Sezon plin de evenimente pentru colaboratorii
DESTINE Broker
Mai - Septembrie 2016
Pe durata lunilor de vară,
colaboratorii DESTINE Broker de
Asigurare-Reasigurare au fost angrenați
în mai multe acțiuni care au îmbinat
eficient perioadele de formare și
dezvoltare profesională cu cele de
vacanță și relaxare.
Astfel, brokerul a organizat o serie
de evenimente speciale pentru forța sa
de vânzări, care au avut rolul de a aduce
împreună colaboratorii dornici și merituoși
în a înțelege mai bine contextul pieței în
care activează și, desigur, să se bucure
împreună de trăiri și orizonturi noi, au
explicat reprezentanții companiei.
Astfel, calendarul de evenimente
de vară a programat în lunile iunie, iulie
și septembrie la Odorheiu Secuiesc și
Alba Iulia o serie de Seminarii de Debut
dedicate colaboratorilor noi, care doresc

Cursul de Bazele Managementului (Kusadasi, Turcia, 07 - 14 iunie )
Vizitele de lucru de la sediul din

iunie ), organizate pentru câștigătorii

București al SIGNAL IDUNA (în iulie

concursurilor de vânzări de asigurări de

și august) au sporit dorința reciprocă

viață, au prilejuit momente de bucurie

de dezvoltare și optimizare a unui

și relaxare după eforturile depuse, dar

parteneriat deja funcțional, astfel încât

și de motivare pentru câștigarea altor

starea de sănătate a cât mai multor

concursuri viitoare.

clienți să poată fi recuperată sau
întreținută prin servicii profesioniste.
Totodată, croaziera ,,Brizele

Vorbim de vară, locuri și oameni
care, iată, împreună, se pot armoniza
în mod util. Până vara viitoare, DESTINE

să înțeleagă activitatea companiei,

Mediteranei” (18 - 25 mai, în

va continua să îmbine aceste elemente

modul de lucru și realizările pe care le

parteneriat cu GRAWE România) și

și în celelalte anotimpuri, au precizat

pot avea.

excursia în Kusadasi, Turcia (07 - 14

reprezentanții companiei.

La Cursurile de Vânzări (iunie,
Târgu Ocna) au participat colaboratorii
care au dorit să își dezvolte cunoștințele
și abilitățile în vânzarea produselor, în
ceea ce privește imaginea personală și
nu în ultimul rând a brand-ului și afacerii
DESTINE.
La Cursurile de Coordonare (Uzlina,
Delta Dunării, în perioadele 01 - 05
iunie și 07 - 11 septembrie) participă
colaboratorii cu rezultate deosebite care

Cursurile de Coordonare (Uzlina, Delta
Dunării, 01 - 05 iunie).

Cursurile de Vânzări (iunie, Târgu
Ocna).

au confirmat abilități ce țin de modul de
coordonare și îndrumare a echipelor de
vânzări.
Cursul de Bazele Managementului
(Kusadasi, Turcia, 07 - 14 iunie ) a furnizat
participanților o serie, de noțiuni
teoretice de bază ale „științei conducerii”,
oferind totodată ocazia de a pune în
practică, printr-o serie de exerciții,
„bazele” unei afaceri solide.
www.primm.ro
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Croaziera ,,Brizele Mediteranei” (18 - 25 mai, în
parteneriat cu GRAWE România).
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A doua ediție a Școlii de Vară Fabrica de Asigurări
26 - 28 august 2016

cu/fără busolă, proceduri de bază - atât
de prim-ajutor, cât și de supraviețuire în
cazuri de rătăcire și înnoptare.
Similar cu alte întâlniri de lucru
din timpul anului, Școala de Vară are ca
obiectiv dezvoltarea spiritului de echipă
și al celui competițional. În asemenea
împrejurări, echipa se sudează și
conlucrează mult mai bine. Oamenii pe
care îi întâlnesc mereu în drumețiile mele
montane sunt amabili, binevoitori, educați,
rezistenți, oameni de caracter. Căutăm
mereu să fim mai buni, mai utili, mai
inspirați, a adăugat Adrian TESLOVAN.

La finalul lunii august, Fabrica de
Asigurări (FDA) a organizat, la Cabana
Bolboci din Munții Bucegi, cea de a
doua ediție a Școlii de Vară, eveniment
dedicat membrilor echipei și partenerilor
companiei. Cu această ocazie, au
fost dezbătute noutățile din piața de
asigurări, precum și perspectivele
și obiectivele FDA pentru perioada
toamnă-iarnă 2016.
Școala de Vară este un eveniment
de echipă, unde participă cu precădere
membrii companiei noastre, partenerii
noștri francizați, precum și invitați din
rândul asiguraților, asigurătorilor și
prietenilor care simpatizează cu proiectul
nostru național, Fabrica de Asigurări,
a declarat Adrian TESLOVAN, General
Manager, FDA.
Programul a fost completat
de o serie de activități de relaxare,
inclusiv organizarea a două trasee
turistice tematice (Cabana Bolboci Schitul Peștera Ialomicioarei – Peștera
Ialomicioarei - Cabana Bolboci, respectiv
Cabana Bolboci - Cabana Peștera Babele - Sfinxul - Crucea Caraiman
- Cabana Bolboci), dar și de activități
utile în drumețiile montane: montarea/
demontarea cortului, orientare turistică
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Calendarul verii echipei CAMPION:
Acțiuni în Bucovina și în Delta Dunării
Iulie - August 2016

Emoție, respect, apreciere,
recunoaștere, relaxare și bună-dispoziție.
Acestea sunt doar câteva dintre
sentimentele pe care le-au resimțit
membrii echipei CAMPION Broker cu
prilejul acțiunilor desfășurate pe durata
lunilor de vară.
Astfel, la mijlocul lunii iulie (14 - 17
iulie), a avut loc, la Gura Humorului și
Cernăuți, a doua ediție a evenimentului
„Campioni în Bucovina! ”. A fost un prilej
special ca după nouă ani de activitate
aniversați recent de CAMPION Broker, să
poată fi reconfirmată una dintre valorile
companiei: respectul. Respectul nu numai
pentru echipa noastră, partenerii de
business și clienți, ci și față de valorile
tradiționele românești, au precizat
reprezentanții brokerului.
Pe plan local au avut loc întâlniri
cu persoane reprezentative din
comunitatea românească aflată la
Cernăuți, în cadrul cărora s-au împărtășit
informații și emoții pe care numai cei ce
simt românește le pot avea și trăi.

„Campioni în Bucovina! ”, 14 - 17 iulie

Echipa CAMPION Broker
în Delta Dunării
25 - 28 august

Totodată, la finalul verii,
Administraţia Centrală a CAMPION
Broker s-a bucurat de aprecieri cu prilejul
unui eveniment special organizat de
companie în Rezervaţia Deltei Dunării
între 25 şi 28 august a.c.: Acesta a
reprezentat o ocazie de reconfirmare
a valorilor din cadrul CAMPION şi de
reîntărire a relaţiilor profesionale dintre
membrii echipei.
CAMPION Broker a intermediat
prime în valoare de 51,54 milioane de
lei în primele trei luni ale acestui an,
conform datelor publicate de Autoritatea
de Supraveghere Financiară, deținând o
cotă de piață de 3,35% și ocupând locul
7 in clasamentul brokerilor de asigurare
în funcție de intermedieri.
www.primm.ro
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Fair winds la Regata UNSICAR!
1-3 septembrie 2016
Mangalia, Life Harbour Limanu

În intervalul 1-3 septembrie a.c.
a avut loc cea de-a V-a ediție a Regatei
Asigurărilor, organizată de UNSICAR
- Uniunea Națională a Societăților
de Intermediere și Consultanță în
Asigurări din România. Evenimentul,
considerat de specialiștii în domeniu
cea mai frumoasă Regată a sezonului
pe Marea Neagră, a avut loc în estuarul
Mangalia la Life Harbour Limanu și a
reunit, într-o atmosferă relaxată, dar în
același timp profesionistă, peste 100 de
reprezentanți ai societăților de asigurare,
ai Autorității de Supraveghere Financiară,
ai Institutului de Studii Financiare, dar
și ai companiilor de brokeraj membre
UNISCAR și ai mass media.

Regata Asigurărilor este un
eveniment prin care UNSICAR își dorește să
aducă împreună reprezentanții pieței de
asigurări, în dorința de a identifica cele mai
bune soluții pentru creșterea gradului de
satisfacție și de încredere a consumatorului
român de produse financiare, precum
și pentru dezvoltarea pieței de asigurări
facultative. Ideea organizării unei
competiții pe mare este legată de cea
mai veche formă de asigurare, întrucât
comerțul maritim și asigurările au fost
strâns legate de-a lungul istoriei. Și în
prezent, asigurările maritime joacă un rol
vital în susținerea economiei globale, a
declarat Bogdan ANDRIESCU, Președinte
UNSICAR.

Regata propriu-zisă, desfășurată
pe o vreme perfectă, a adunat la start 15
veliere, ale căror echipaje s-au întrecut în
condiții şi sub regulament competițional
internațional, arbitrați de specialiști
recunoscuți. Ultima zi a Regatei a fost
dedicată mai multor demonstrații de
îndemânare pe apă, unui concurs de
skijet, dar și festivității de premiere a
câştigătorilor, unde cei trei finaliști ai
categoriilor RACER, CRUISER și VELIERE
au fost recompensați.

Publicațiile XPRIMM au fost
reprezentate de Adriana PANCIU, CEO, și
Mihaela CÎRCU, Development Director.
Felicităm UNSICAR pentru dedicarea
și modul profesionist în care a organizat
această Regată. Putem spune că este unul
dintre cele mai frumoase evenimente
dedicate acestei pieţe, contribuind la
creșterea spiritului de echipă, de breaslă,
la conturarea fairplay-ului, dar și la
descoperirea de noi pasiuni, cu adevărat
speciale, a afirmat Adriana PANCIU.

De asemenea, și în acest, an
UNSICAR a oferit rechizite copiilor din
Limanu.
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Cine sunt câștigătorii Regatei?
Clasa Racer
Locul I - SETSAIL - Echipaj DESTINE Broker
Skiper - Valentin OERU; Echipaj - Romeo BOCĂNESCU, Nela DINU, Ștefan PUNTEA,
Mădălina Nicoleta GOSPEI, Laurențiu TOADER, Camelia Elena POPESCU, Dănuț BURCĂ,
Mariana SCORTANU-MAHU, Marius DAFINESCU
Locul II - MOJO - Echipaj OMNIASIG
Skiper - Cătălin CORDUNEANU; Echipaj - Mihai TECĂU, George STAN, Mădălina
CONSTANTIN, Anamaria BARTIC, Dumitru Gabriel GUȚĂ, Traian MAZDRACHE, Georgel
SOARE, Radu BEJAN, Adrian NECHIFOR, Adriana GHEMEȘ
Locul III - LIFE
Skiper - George VASILACHE; Echipaj - Cagatay ULUDAG, Corina HEMEN, Alina ILIESCU,
Georgian CHIRIȚĂ, Crenguța APOSTOL
Clasa Cruiser
Locul I - THEA - Echipaj AVUS
Skiper - Valentin CIUREL; Echipaj - Marius SIMIONESCU, Ioan LAZĂR, Ștefan CRUCEANU,
Ioana COCAN, Valentin MARIN, Mirela IANCU, Mariana TOMA
Locul II - SANTA CLARA
Skiper - Andreea CHEROIU; Echipaj - Cristian ZAHARESCU, Antonio BABETI, George
ZAHARESCU, Gabriel ILIESCU, Florin CSASZAR-TOGAN, Iulian POPA, Cătălin BOICEANU,
Livia MORJAN
Locul III - ESPERANTA
Skiper - Sorin DRUGAN; Echipaj - Elena NEMȚUC, Adrian TESLOVAN, Dan STANCU, Ionut
MÎRZAC
Clasa Veliere
Locul I - INDIRA
Skiper – Laurențiu MATACHE; Echipaj - Marius Bogdan VĂLEAN, Diana BĂBEANU, Eugen
JIEANU, Dorian MIHALACHE, Liviu BACIU, Grigore CRISTEA, Marius MAIER
Locul II - ELYSEA
Skiper - Filip Florin; Echipaj - Cosmin ANGHELUȚĂ, Ciprian BEUDEAN, Raluca POPESCU,
Cristina SERBAN, Mihaela ENE, Victor MIREA
Locul III - MOTIVATION
Skiper - Alexandru MIHĂIȚĂ; Echipaj - Anton ZEGA, Dorel DUȚĂ, Cătălin CÂMPEANU,
Marius GEORGESCU
Concurs skijet
Locul I - Philip ANDRIESCU
Locul II - Valentin CIUREL
Locul III - David COFARU

www.primm.ro

09/2016

47

Eveniment
Gothaer continuă să își întărească parteneriatele cu brokerii prin workshop-uri
tematice
Ca parte a strategiei de dezvoltare

conservatoare, pentru că altfel, chiar dacă

a parteneriatelor cu brokerii de

vei fi un exemplu de ”succes” o perioadă

asigurare, Gothaer Asigurări Reasigurări

de timp, mai devreme sau mai tarziu vei fi

organizează periodic workshop-uri în

doar un trist exemplu de eșec în business,

care specialiștii săi prezintă produsele

declară Mihuț MĂRCULESCU, Șef Serviciu

de asigurare ale companiei, precum

Subscriere Garanții.

și abordarea specifică a acestora.
Workshop-urile au loc atât în București,
cât și în principalele orașe din țară și
au un caracter de continuitate, intenția
Gothaer fiind să dedice o atenție sporită
parteneriatelor și fluxurilor de lucru cu

Pe segmentul asigurărilor pentru
IMM-uri, Gothaer a lansat anul trecut
produsul IMM-ens, un pachet complex
de acoperiri pentru businessuri din șapte
domenii de activitate.
Vânzarea IMMens este diferită de

partenerii brokeri.
Seria acestor evenimente a

orice alt tip de produs pe care îl avem.

continuat și în această vară, o atenție

Publicul căruia i se adresează brokerii este

deosebită fiind alocată asigurărilor de

format de această dată din antreprenori,

garanții și celor pentru IMM-uri.

iar produsul este de fapt un pachet de

fundamentul ei să fie unul solid, clădit cu

acoperiri foarte bine customizat. Este

profesionalism, a declarat Liliana MATEI,

intră în categoria riscurilor financiare,

nevoie așadar de o abordare diferită și de

Director Adjunct Vânzări.

domeniu în care este obligatorie o

un alt nivel al dialogului când vine vorba

abordare distinctă față de alte forme de

de explicarea produsului. Piața produselor

brokerilor parteneri au luat parte de la

asigurare, bazată în special pe o analiză de

de asigurare pentru IMM-uri este la

începutul anului și până acum la aceste

risc serioasă, tehnici specifice și o atitudine

început și este extrem de important ca

workshop-uri organizate de companie.

Subscrierea asigurărilor de garanții

Peste 150 de reprezentanți ai

CertAsig a sponsorizat Petrecerea Aniversară a Majestății Sale Regina Marii Britanii,
organizată de Ambasadele Britanice la București și Sofia
16 iunie 2016
În a doua sâmbătă a lunii iunie,
Ambasadele Marii Britanii la București și
Sofia au sărbătorit aniversarea Maiestății
Sale Regina Marii Britanii, eveniment cu o
semnificație specială în acest an, în care
Maiestatea Sa a împlinit 90 de ani.

partener-cheie și să sprijine aniversarea
Majestății Sale cu atâta eleganță,
împreună cu Ambasada Marii Britanii,
împreună cu clienți, brokeri și parteneri de
afaceri, a menționat James GRINDLEY,
CEO, CertAsig.

Paul BRUMMELL, Ambasadorul Marii
Britanii la București

CertAsig a fost unul dintre
sponsorii celor două evenimente,
foarte importante pentru relațiile
româno-britanice, respectiv bulgarobritanice, care au reunit reprezentanți
ai Guvernului, ai comunității de
afaceri, diplomați, oameni de cultură și
reprezentanți ai societății civile.

CertAsig - unul dintre sponsorii principali
ai Recepției de la Sofia

Este o onoare specială pentru
CertAsig să fie implicat în calitate de

Suntem mândri că am avut
oportunitatea să contribuim la cooperarea
britanico - bulgară. Am fost sprijiniți de
Ambasada Marii Britanii și Camera de
Comerț Britanică în toate inițiativele
noastre de afaceri de a transfera cele
mai bune practici de asigurare britanice
și expertiza LLOYD’s of London pe piața
locală, a declarat Maria RANGELOVA,
Country Manager, CertAsig Bulgaria.
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Grupul ALLIANZ a anunțat semnarea parteneriatului global cu SOS Satele Copiilor
2 august 2016
Grupul german ALLIANZ a anunțat
semnarea unui parteneriat la nivel global cu
organizația SOS Satele Copiilor. Parteneriatul
se va concentra pe incluziunea socială a
tinerilor crescuți în Satele SOS și își propune
să le ofere tinerilor mai multe oportunități
și posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile și
mediul social.
Suplimentar proiectelor care vizeaza
oferirea de suport individual copiilor,
ALLIANZ își va folosi expertiza în domeniul
administrării riscurilor pentru a transforma,
de exemplu, satele copiilor în zone de
siguranță pentru comunitățile locale în
eventualitatea producerii unei catastrofe.
În România, ALLIANZ-ȚIRIAC și SOS
Satele Copiilor România au încheiat un
parteneriat încă din primăvara anului 2015,
prin care asigurătorul finanțează și oferă în
mod direct suport pentru 3 familii, respectiv
3 case SOS din "Satele" aflate în București,

Oliver BÄTE, CEO, ALLIANZ, și Richard PICHLER, CEO, SOS Satele Copiilor.

Bacău și Sibiu.

Fabrica de Asigurări a deschis un birou la Vaslui
20 august 2016
Compania de brokeraj Fabrica de Asigurări
(FDA) își continuă traseul de extindere teritorială,
inaugurând un nou parteneriat francizat - FDA
Administrația Vaslui. Directorul Administrativ al FDA Vaslui este Bogdan PÎNZARU.
Într-o atmosferă primitoare, tipic moldovenească,
alături de reprezentanța CREDIT EUROPE Asigurări
(ERGO) - Regiunea Moldova, doamna Director Cristina
ENE, am consacrat deschiderea acestui nou birou, a
declarat Adrian TESLOVAN, Director General, Fabrica
de Asigurări.
În prezent, Fabrica de Asigurari deține 11
birouri la nivel național, inclusiv în Capitală, și sunt în
dezvoltare alte cel puțin 3 locații. Până la finele anului
viitor, brokerul intenționează să dețină birouri în toate
județele din țară.
www.primm.ro
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Predare de ștafetă la ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări
29 august 2016
Pentru a treia oară în cei 22 de ani de existență ai săi,
în ALLIANZ-ȚIRIAC a avut loc o predare de ștafetă. Remi
VRIGNAUD și-a încheiat oficial mandatul la finele lunii august,
pentru ca, începand cu 1 septembrie, conducerea să fie
preluată de către Virgil ȘONCUTEAN. Momentul a fost marcat
în cadrul unui eveniment destinat colegilor, partenerilor și
colaboratorilor companiei din piața de asigurări și din afara ei.
Pentru mine, personal, ultimele săptămâni au fost un
adevarat maraton al emoțiilor. Dupa 4 ani tragi o linie și te
întrebi ce ai făcut în companie și în piață. Am încercat să
lăsăm în urmă ceva care duce spre bine sau spre mai bine. Le
mulțumesc tuturor partenerilor, colaboratorilor, colegilor și
prietenilor, alături de care am încercat să creăm plus valoare în
această industrie care a trecut în ultimii ani prin multe provocări,
a declarat Remi VRIGNAUD.
Sunt onorat să am misiunea de a prelua frâiele ALLIANZ-ȚIRIAC după un mandat excelent executat de Remi, într-un moment care
marchează 4 ani de creștere profitabilă, a precizat Virgil ȘONCUTEAN.
Remi VRIGNAUD a preluat mandatul de CEO al ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări pe 1 august 2012. După patru ani la conducerea ALLIANZȚIRIAC, el va prelua o nouă poziție în cadrul grupului german, coordonând activitatea cancelariei lui Oliver BÄTE, CEO-ul grupului
ALLIANZ.

Tricouri cu design original, inspirat din simbolurile şi
tradiţiile româneşti, reinterpretate într-o notă modernă.

Te-ai gândit că poţi ieşi
în evidenţă prin stilul tău
vestimentar chiar şi cu
un simplu tricou?

Pe www.colortricouri.ro
găseşti modelele care ţi se
potrivesc şi care fac din tricou
piesa de rezistenţă a
garderobei tale.

https://www.facebook.com/ColorTshirts/
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Leadership

Este nevoie ca liderii din industria asigurărilor să își rafineze abilitățile?
Au nevoie de un model mental adaptat economiei și competiției
Realizator: Mihai CRĂCEA
digitale aflate în creștere rapidă? Au nevoie să învețe leadership
multigenerațional? În momentul de față avem în companii ca angajați,
dar și în piață ca și consumatori, trei generații active diferite ca gândire
Ec. Sorin
și comportament: Baby Boomers, X și Y. Și în curând se va activa în piața
RÎMBU
forței de muncă și generația „fulgilor de zăpadă”, generația Z care deja
este considerată ca fiind o altă specie umană.

Noul model mental al liderului
din economia digitală
În actuala economie digitală e
nevoie de lideri extremi de adaptabili,
morali, flexibili și creativi. Aceștia trebuie
să aibă capacitatea și abilitățile necesare
pentru a-și menține aceste importante
atribute într-o economie globală foarte
diversificată.
Dacă sunt foarte bine antrenați,
liderii vor putea face față cu succes
diverselor provocări aduse de
competitorii digitali care au început să fie
din ce în ce mai mulți în toate ramurile
economiei globale. Competiția devine
din ce în ce mai intensă.
Serviciile de azi devin tot mai
inteligente, mai digitale și de asemenea
mai „conectate”. Nu toate serviciile
conectate prin cloud, spre exemplu,
sunt virtuale. AMAZON, pizzeriile
DOMINO, UBER sunt doar câteva mari
companii cu servicii de retail care nu sunt
virtuale, dar sunt conectate.
Confruntat cu o cantitate pur și
simplu uriașă de date și informații cu
care ia contact zilnic, creierul liderului se
află într-o confuzie permanentă și întrun pericol potențial de a ceda nervos.
Creierul nu poate procesa eficient aceste

www.primm.ro

cantități vaste de date aduse de către
tehnologia digitală astfel încât să ia
decizii bune într-un timp scurt.
În trecut, liderii aveau controlul
total în ceea ce privea accesul la
informațiile din companie sau piață
și la capacitatea de a le utiliza eficient
în lucrul cu oamenii săi. Stăpânind
informația, liderul putea realiza ușor
procesul de conducere a oamenilor
pentru că aceștia aveau nevoie de
informație.
Astăzi, transparența și tehnologia
digitală au schimbat radical lucrurile.
Oamenii au acces la tot felul de
informații, rapoarte, evaluări etc.,
publicate în mediul online având
posibilitatea de a înțelege mai bine
lucrurile și chiar de a-și rezolva singuri
unele probleme.
Este foarte clar că vechile strategii
de conducere în leadership nu mai dau
astăzi rezultatele scontate în condițiile în
care informațiile sunt în majoritatea lor
transparente și în general publicate în
mediul online.
Astăzi, în era digitală, secretele
liderilor din trecut se află aproape la
îndemâna oricui și oricine poate trăi

cu credința falsă că poate fi un lider de
excepție.
Explozia în mediul online a
informațiilor și modul facil în care se
poate ajunge la ele nu creează sub nici o
formă o egalitate reală de șanse, cum s-ar
spune și cum le place multora să creadă.
Este doar o aparență. Dar, atenție, nu
pentru mult timp.
Generațiile Y și Z vin deja rapid din
urmă. Chiar dacă sunt dezavantajați de
vârstă, au marele avantaj că se descurcă
foarte bine în competiția digitală. Au
o gândire mult mai rapidă și orientată
către exploatarea oportunităților. Pot
colecta și administra mai bine cantități
mari de date și bineînțeles au și energia
dată de o vârstă mai mică. Și cum în
business vorbim de încasări, de profit și
de globalizare, atunci de ce ar rămâne
un lider clasic și neadaptat pe poziție, în
condițiile în care consumatorii, piața sau
companiile evoluează către alte cerințe?

Citiţi articolul integral pe
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XPRIMM Time for Holiday

Septembrie este luna perfectă pentru a descărca fotografiile din vacanță și pentru a
face o radiografie a momentelor minunate petrecute cu familia și prietenii. Cunoscând
presiunea la care sunt supuși în activitatea cotidiană managerii din industria asigurărilor,
am fost curioși să aflăm cum au ales aceștia să-și petreacă timpul liber de peste vară,
pentru a-și reîncărca bateriile pentru un nou an?

Ce înseamnă vacanță de vară
pentru managerii din asigurări?
Trebuie să admitem că nu este ușor
să lucrezi sub stres continuu, ceea ce de
multe ori se întâmplă celor cu funcții de
conducere. Totuși, aflându-ne la finalul
perioadei concediilor, care presupune
plecări cât mai departe de casă, pentru
relaxare și pentru a petrece cât mai mult
timp alături de cei dragi, am vrut să aflăm
prin ce se caracterizează vacanța de vară
a liderilor din asigurări?

Aproximativ 40% dintre
liderii din asigurări preferă
excursiile montane și city
break-urile, însă toți au pe
listă litoralul atunci când
vorbim de concediul de vară.
Un lider de companie nu se
deosebește cu nimic de un angajat
„normal”, spune Marcel PÎRCIOG, Director
General, ASITO KAPITAL. Timpul liber
trebuie să fie la fel de valoros pentru fiecare
dintre noi, a adăugat acesta. Aceeași
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idee este accentuată și de Emilia BUNEA,
Director General, METROPOLITAN Life:
Timpul liber este foarte valoros pentru
oricine – pentru o „stay at home mum” la
fel de mult ca pentru un lider de companie.
Astfel, liderul companiei merită și se
poate deconecta în perioada vacanțelor,
singura condiție este să aibă în echipă
persoane competente care să preia
responsabilitățile pentru această perioadă,
subliniază Daniela VRĂBIUȚĂ, Director
Național Dezvoltare, CAMPION Broker de
Asigurare.
Încă de la începutul materialului
vorbim despre o vacanță „ideală”.
Totuși, ce înseamnă un concediu ideal
pentru liderii din industria de asigurări?
Alexandru APOSTOL, Director General,
MaxyGo Broker de Asigurare, consideră
că nu putem vorbi despre un concediu
perfect fără să vorbim despre familie.
Aceasta este „plină de povești scrise și
trăite în familie”, a mărturisit și Viorel
VASILE, CEO, Safety Broker de Asigurare.
De aceeași părere este și Gheorghe
BALABAN, Director General, DAW
Management Broker de Asigurare:
Vacanța ideală este atunci când poți fi
alături de familie pentru a recupera timpul
pierdut din timpul anului, atunci când mă
dedic muncii.

Peste 85% dintre managerii
din piață preferă ca în
vacanță să petreacă mai mult
timp cu prietenii și familia
și să viziteze locuri noi. 15%
preferă experiențe noi sau
sporturi extreme.
Vacanţa ideală este cea petrecută
cu familia și în care reușești să te simți ca
«acasă, departe de casă», departe de tot
ce înseamnă afaceri și stres cotidian. Ea
îmbină noul cu uzualul, te ține în priză și
te și relaxează simultan, a subliniat Viorel
VASILE.
Antonio SOUVANNASOUCK,
Director General, ASIGEST Broker, preferă
să împartă vacanța în două: cu copii și
fără copii. „Cea cu copiii este orientată
către relaxare: plaja, lectură, înot, activități
sportive minimale. Cea fără copii are ca
principiu odihna activă: descoperirea unei
destinații noi, vizitarea unor obiective,
plaja, lectura și activități sportive recreative
(înot, caiac, rafting, snorkeling ori
paddling), a explicat acesta.
www.primm.ro
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Atunci când vine vorba
de sport, activitatea fizică
preferată a liderilor din
asigurări este înotul, urmat
de drumețiile montane,
alergatul și mersul la sală.
Vacanța ideală în viziunea Adrianei
GRECU, CEO, AON România trebuie să fie
neapărat la mare, împreună cu familia:
Să am în jur familia mea și poate câțiva
prieteni simpatici, obligatoriu cu copii ca și
mine sau dispuși să dea în mintea copiilor,
plus câteva „ingrediente” care-mi asigură
relaxarea, starea de bine și deconectarea
de la activitățile curente – spre exemplu,
un loc confortabil, câteva cărți, un vin bun
și oameni cu bun simț în jur, a mai spus
aceasta.

60% dintre respondenți
preferă sportul, ieșirile în oraș
sau alocă timp propriilor
hobby-uri pentru a se
deconecta de la stresul din
timpul anului.
În linii mari, o vacanță ideală rupe
tiparele şi încălzește sufletul adeseori
amorțit de cerințele practice de zi cu zi,
consideră Emilia BUNEA. Important este
să simți cu adevărat: unii dintre noi vom
ajunge la asta prin contactul cu arta în
city breaks, alții cuprinzând cu privirea
panorama de pe un vârf de munte, alții
rămânând acasă şi găsind în fine timp
pentru o discuție de suflet cu un prieten
adevărat, a adăugat aceasta.

www.primm.ro

Atunci când vine vorba despre
activitățile preferate ale managerilor,
putem enumera lectura, serile dedicate
filmelor sau serialelor, ieșirile în oraș cu
familia sau prietenii, dar și sportul. La
capitolul sport, preferate sunt înotul,
mersul pe bicicletă, antrenamentul la
sală, precum și drumețiile montane,
dar regăsim și preferințe mai
neconvenționale precum dansul ori
tenisul de masă sau de câmp.

Atunci când jobul încearcă să
se strecoare în timpul liber,
75% dintre respondenți spun
că preferă să rezolve repede
toate problemele pentru a se
putea întoarce la activitățile
cu familia, în timp ce 25%
dintre aceștia admit că vor
rezolva aceste probleme,
indiferent cât timp ar dura.
Vacanța implică de multe ori și
descoperirea de locuri noi: Îmi place
să călătoresc alături de familie către
destinații necunoscute, unde putem să ne
bucurăm de plajă, arta culinară a locului
și, desigur, de un pahar de vin bun. Astfel,
îmi pot îmbogăți cunoștințele legate de
cultura și tradițiile locului respectiv, a
mărturisit Alexandra DURBACĂ, Country
Manager, INSIA EUROPE Broker. Astfel,
vacanța reprezintă o sursă de insipirație
și creativitate, explică Daniela VRĂBIUȚĂ.
Energia pe care o reclădesc în perioada
vacanței, o împărtășesc apoi cu echipa
mea, adaugă aceasta.

85% dintre managerii din
piața folosesc ca și gadget
în vacanță smartphone-ul,
restul de 15% preferând
tableta, laptopul sau kindleul.
își face loc și în ceea ce numim timp
liber, mai ales în situația în care deții
responsabilități importante, ca aceea de
manager. Adriana GRECU ne amintește,
în acest context, de cât de importantă
este menținerea unui echilibru între
timpul personal și acest tip de intervenții,
accentuând faptul că vacanța nu este
numai un premiu pentru efortul depus
zi de zi, ci și o necesitate, pentru a putea
continua și a fi performant.
Trecând în revistă și partea
tehnologică a vieții noastre, putem
spune că managerii nu se rup total
de tehnologie și socializare pe durata
vacanței. Gadget-urile preferate ale
liderilor din asigurări sunt, desigur,
nelipsitul smartphone, dar și tableta,
Kindle-ul ori ipod-ul. Ca rețele sociale, în
frunte râmane „vedeta” Facebook, urmată
LinkedIn.
Sabrina CANEA

În ciuda faptului că vacanța de
vară – concediul – reprezintă perioada
într-adevăr scurtă în care te poți rupe
de activitățile zilnice de la locul de
muncă, există și situații în care jobul
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Adina TUDOR
Editor

În aprilie 2016, Facebook a lansat pentru publicul larg funcționalitatea
FB Live, prin care oricine poate transmite în direct conținut video, de pe
propriul cont din rețeaua de socializare. Companiile, inclusiv asigurătorii
și brokerii de asigurare, pot folosi această nouă funcționalitate pentru a-și
dezvolta relația cu fanii și clienții de pe Facebook, generând o implicare
mai mare din partea acestora.

Facebook Live
și importanța
conținutului video
De asemenea, Live era descrisă

La începutul lunii aprilie a
acestui an, Facebook a anunțat că FB

drept o metodă prin care celebritățile să

Live, funcționalitatea de streaming

își dezvolte și să își implice activ baza de

live disponibilă anterior doar pentru

fani, să interacționeze direct cu fanii și alte

celebrități, a devenit accesibilă tuturor

personalități și să înregistreze video-uri pe

utilizatorilor săi. Aceasta este doar

care fanii le pot urmări mai târziu, conform

una dintre strategiile prin care rețeaua

Facebook.

de socializare continuă promovarea
conținutului video la nivel global, după
acțiuni precum lansarea platformei video
Facebook Premium Video Ads, dar și
modificarea algoritmului din News Feed
în așa fel încât post-urile video live să fie
afișate mai sus decât cele fără.

În primăvara acestui an, toate
aceste funcționalități au devenit
disponibile publicului larg, Live putând fi
utilizat acum de către toți membrii rețelei
care au aplicația Facebook instalată pe
telefon sau tabletă (Android sau iOS). Pe
scurt, aceasta permite oricărui utilizator

Ce este Facebook Live?
Funcționalitatea FB Live a fost
lansată inițial în august 2015 doar
pentru persoane publice și celebrități,
reprezentând o nouă modalitate prin care
acestea pot distribui conținut live către
fanii lor. Prin intermediul Live, celebritățile
îi pot duce pe fani în spatele scenelor, pot
găzdui sesiuni de întrebări și răspunsuri,

să transmită conținut video în direct,
de oriunde din lume, inițial doar prin
intermediul dispozitivului mobil (recent,
Facebook a anunțat că funcționalitatea
Live Video pentru paginile companiilor
permite utilizarea propriului software
sau hardware video, pentru crearea unui
conținut mai profesionist).
Funcționalitatea în sine nu este

pot distribui anunțuri – totul în timp real,

nouă: aplicații mai puțin cunoscute,

conform unei postări publicate la acea

precum Periscope sau Meerkat, ofereau

vreme pe blogul oficial al rețelei de

aceste servicii anterior. Cu toate acestea,

socializare.

având în vedere gradul de extindere
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la nivel global al Facebook, este clar că
noua tehnologie ajunge acum la un
număr mult mai mare de utilizatori.

Conținutul video, din ce în
ce mai important pe(ntru)
Facebook
În cinci ani de zile, Facebook va fi
în mare parte video, declara, în 2014,
Mark ZUCKERBERG, iar realitatea pare să
confirme așteptările. Conținutul video
începe să fie viitorul Facebook, iar FB Live
a reprezentat doar una dintre acțiunile
de promovare continuă a acestui tip
de conținut în News Feed, identificând
un potențial mult mai mare în ceea ce
privește interesul utilizatorilor pentru
video.
De exemplu, în 2014, Facebook
a lansat platforma Premium Video Ads,
venind ca o alternativă mai simplă de
a urmări videoclipuri în rețeaua de
socializare: acestea pornesc automat
în News Feed (fără sunet), nemaifiind
necesar un click din partea utilizatorului.
Conform unui test inițial, ale cărui
rezultate au fost publicate înainte de
lansarea efectivă, Facebook identificase
www.primm.ro
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o creștere de peste 10% a numărului
de persoane care au urmărit, au dat
„like”, „share” sau au lăsat un comentariu
videoclipurilor distribuite.
De altfel, de-a lungul timpului,
Facebook a modificat treptat algoritmul
de cotare a filmulețelor, luând mai întâi
în considerare câți oameni au urmărit
un video și pentru cât timp, adăugând
apoi și alți factori, precum câți oameni
au pornit sunetul unui video sau câți l-au
vizualizat pe tot ecranul. De asemenea,
în martie 2016, Facebook a anunțat că
video-urile live vor fi cotate mai „sus”
în News Feed-ul utilizatorilor, fiind
percepute ca un nou tip de conținut,
diferit de filmele normale, iar acestea
vor apărea mai sus în News Feed, atunci
când sunt live, comparativ cu momentul
în care nu mai sunt live. Schimbarea a
fost motivată de o statistică interesantă:
oamenii petrec, în medie, de trei ori mai
mult timp urmărind un video Facebook
Live, comparativ cu un alt conținut video.

În medie, un
post video de pe
Facebook generează
cu 135% mai mult
reach organic (neplătit)
comparativ cu post-urile
cu fotografii.

Interesul pentru acest tip de
conținut este demonstrat și de alte
statistici. De exemplu, conform
datelor rețelei de socializare, numărul
videoclipurilor postate per utilizator a
crescut cu 75% în 2015 la nivel global (și
cu 94% în Statele Unite). De asemenea,
nu doar live-urile se bucură de atenție;
în general, posturile video au o audiență
mai mare: în medie, un post video
generează cu 135% mai mult reach
organic (neplătit) comparativ cu posturile cu fotografii. Nu în ultimul rând,
la finalul lunii iunie 2016, Facebook
raporta 100 milioane de ore de videoclip
www.primm.ro

vizionate în fiecare zi. Treptat, rețeaua
de socializare a devenit un competitor
important pentru YouTube.

5.

Creează un videoclip care atrage

atenția din punct de vedere vizual. Având
în vedere că video-urile sunt inițial rulate
fără sunet în News Feed, este important

Oamenii petrec, în
medie, de trei ori
mai mult timp urmărind
un video Facebook Live,
comparativ cu un alt
conținut video.

ca acestea să atragă atenția utilizatorilor
mai întâi vizual;

6. Așteaptă câteva ore înainte de a
publica alte tipuri de posturi înainte sau
după videoclipurile live. Având în vedere
că Facebook plasează live-urile mai sus în
News Feed, se recomandă să publici alte
tipuri de posturi cu cel puțin două ore
înainte sau după ce „intri live”, pentru a
nu canibaliza traficul;

Tips&tricks pentru a
utiliza Facebook Live
Indiferent dacă vrei să folosești
funcționalitatea FB Live pentru pagina
afacerii tale sau pentru cea personală,
iată câteva recomandări pentru a o utiliza
cât mai eficient:

7.

Analizează performanțele propriului

video live, pentru a-ți îmbunătăți
conținutul în funcție de public.
Surse: wired.com, socialmediatoday.
com, newsroom.fb.com, techcrunch.com,
independent.co.uk

1. Creează o stare de anticipare.
De asemenea, creează o descriere
interesantă („headline”) pentru
videoclipul tău, care să determine
oamenii să te urmărească live;
2. Testează FB live folosind setarea
de securitate „Only me” (n.red., „doar
eu” – limitează vizibilitatea conținutului,
care devine accesibil doar utilizatorului),
mai ales în cazul în care nu ai mai folosit
această funcționalitate sau vrei să
verifici anumite elemente (luminozitate,
cadru, calitatea filmării etc.) înainte de a
transmite în direct;
3. În timpul filmării live, interacționează
cu cei care te urmăresc: răspunde
comentariilor, menționând numele
persoanei care a comentat, salută
persoanele, atrage atenția asupra
butonului de Subscribe. Poți vedea
comentariile și reacțiile în direct pe ecran
și le poți folosi pentru a interacționa cu
publicul;

4.

Prezintă-te și explică rolul video-

ului de mai multe ori pe parcursul
transmisiunii în direct. Nu toți utilizatorii
vor accesa videoclipul de la început,
astfel că este recomandat să repeți

Publicaţiile XPRIMM au început să
utilizeze Facebook Live din luna iunie,
transmiţând în direct dezbaterile din
cadrul IIF 2016 – Property Insurance in
the Digital Era, conferinţă desăşurată
în Munich, Germania. Lansarea oficială
a campaniei FII TREAZ LA VOLAN! şi
prima distribuţie a broşurilor a fost
transmisă, de asemenea, live prin
intermediul Facebook.

ocazional elementele de context;
09/2016
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MARATON

Raiffeisen Bank Bucharest Marathon
Tradiționalul Raiffeisen Bank Bucharest
Marathon dă și în această toamnă startul unei curse
pentru toate vârstele. Ediția cu numărul nouă a
maratonului aduce mai multe tipuri de distanțe,
atât pentru adulți, cât și pentru adolescenți și copii.
Începătorii pot opta pentru populara cursă de 3,6 km, iar cei mai determinați pot opta
pentru semimaraton individual (21 km), maraton individual (42 km) și maraton ștafetă. De
asemenea, și persoanele cu dizabilități locomotorii se pot înscrie și concura la semimaraton,
la categoria „Fotolii rulante”, la oricare dintre cursele (distanțele) individuale.
București, Piața Constituției, 8 - 9 octombrie 2016

FESTIVAL

CONCERT

Boro Foro 2016

Nigel KENNEDY

Pentru sfârșitul
lunii septembrie
este programată
cea de-a doua
ediție a festivalul
intercultural „Boro
Foro” 2016, unde
vom avea bucuria
de a-i asculta pe Goran BREGOVIC şi
Wedding and Funeral Orchestra, pe
scena Arenelor Romane. Festivalul își
propune să aducă în fața publicului
român spectacole cu artiști din întreaga
Europă pentru a dovedi că muzica nu
pune bariere ci, dimpotrivă, le dărâmă.
București, Arenele Romane
30 septembrie 2016
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clasică din toate
timpurile, va ajunge

CONSULTANTS

în luna octombrie

Mihaela CIUNCAN, Cristina DUCULESCU

și pe scenele din România. Concertul
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alături de o întreagă orchestră compusă

Sabin VÂNĂ

din 30 de muzicieni.
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CARTE

Curajul de a fi vulnerabil
În concepția lui BROWN, vulnerabilitatea nu înseamnă
doar să cunoști victoria sau înfrângerea, ci să înțelegi că
ambele sunt necesare. Volumul „Curajul de a fi vulnerabil”
vorbește despre ceea ce înseamnă să te implici cu toată ființa
în ceea ce faci, acceptând, de-a lungul propriului parcurs, atât
urcușurile, cât și coborâșurile. Tradusă în peste 30 de limbi,
cartea este menită să te îndrume pe tot parcursul profesional,
trecând prin etape de reușită și/sau de eșec.
Brene BROWN, Editura Curtea Veche

56

09/2016

PREPRESS and PRINTING
MasterPrint Super Offset
Phone: +4 021 223 04 00
e-mail: office@masterprint.ro
www.primm.ro

www.primm.ro

09/2016

57

58

09/2016

www.primm.ro

