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Experţii afirmă că economia mondială trece printr-o criză care va afecta, inevitabil, şi piaţa
asigurărilor din România, iar ceva trebuia făcut.
În sport, deciziile prea ferme şi tăioase ale unui arbitru, justificate sau nu, pot nemulţumi
jucătorii afectaţi, care apreciază o hotărâre ca fiind corectă sau nu şi în funcţie de propriile interese.
În contextul în care CSA a decis limitarea la 15% a comisioanelor brokerilor pentru asigurarea
RCA, ne putem întreba două lucruri - dacă aceasta este principala problemă a pieţei şi cât de
oportună este măsura?
Comentând decizia autorităţii de supraveghere, mulţi dintre cei care şi-au postat comentariile
pe portalul 1asig.ro apreciază că aceasta ar fi trebuit să fie parte a unui ansamblu mai larg de
măsuri destinate atenuării crizei.
În absenţa acestuia, repondenţii consideră că norma CSA pare a fi, mai curând, direcţionată către
efect şi nu către cauză şi că lucrurile ar trebui abordate în context şi nu singular.
Într-o piaţă liberă nu există comision prea mare sau prea mic, acesta fiind rezultatul negocierii
între doi parteneri.
Căci altfel, se vor găsi întotdeauna căi de evitare a unor astfel de măsuri.
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> Ziua de 16 octombrie a adus asigurătorilor bucureşteni o premieră
absolută: prima reuniune profesională dedicată integral problematicii pieţei de asigurări din Capitală.
Spaţiul generos al sălii I.C. Brătianu din Palatul Parlamentului a găzduit peste 300 de profesionişti, reprezentanţi ai sucursalelor şi agenţiilor companiilor de
asigurare şi brokeraj din Bucureşti, precum şi lideri ai companiilor şi ai organizaţiilor
profesionale din domeniu. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, reprezentată
de Aurelia CRISTEA, Membru în Consiliul Comisiei, a fost, şi de această dată, în contact direct cu piaţa.
Reuniţi, la invitaţia Media XPRIMM, la acest eveniment de anvergură, desfăşurat sub sigla ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUCUREŞTI, participanţii au beneficiat de
oportunitatea de a se implica într-un dialog animat cu privire la specificul pieţei locale de asigurări, la perspectivele de dezvoltare, precum şi la aspectele tehnice de
maximă actualitate. Nu mai puţin important, prezentările susţinute de partenerii
evenimentului – MEDNET, ACCENTURE, S&T şi SOLLERS -, au conferit evenimentului
şi un bogat conţinut informativ.
Profitabilitatea industriei a fost subiectul central în jurul căruia s-au polarizat toate dezbaterile, căile de a dezvolta o afacere profitabilă, atât în beneficiul industriei, cât şi al clienţilor, aflându-se în centrul preocupărilor. Este Capitala o piaţă
specială, cu o problematică aparte? Îşi va menţine statutul de lider absolut al pieţei
româneşti de asigurări sau va începe să „cedeze”, în timp, o parte din ponderea sa
pieţelor regionale? Se poate vorbi de o apetenţă mai mare a bucureştenilor pentru
asigurări de viaţă? Dacă, în prezent, Capitala este, preponderent, o piaţă corporate,
care este tendinţa de viitor? Este saturarea pieţei corporate o realitate? Cum ieşim
de sub „semnul” asigurărilor auto? Care sunt liniile de asigurare cu cel mai mare potenţial? Cum ne cunoaştem şi ne păstrăm clienţii? Ce aşteptări au clienţii? Care este
viitorul pieţei de brokeraj din Bucureşti? Iată o sumă de întrebări care şi-au găsit, cel
puţin în parte, răspunsul, cu ocazia acestei întâlniri.
O surpriză apreciată le-a fost pregătită participanţilor în spaţiile destinate
networking-ului. Dincolo de îmbietoarele specialităţi oferite de câteva brand-uri
de top – CRIS-TIM, PERONI, SANTAL, CHIVAS –, o echipă de fotografi profesionişti
a realizat portretele tuturor celor prezenţi. În ansamblu, între reprize de prezentări
şi discuţii profesionale, specialiştii bucureşteni au valorificat ocazia de a stabili noi
contacte sau de a reînnoi vechi prietenii, fără de care existenţa acestei bresle ar fi
de neimaginat.

Ziua
Asigurărilor
Bucureşti 2008
by

Parteneri Oficiali

Parteneri

NOIEMBRIE 2008
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Capitala, în pole position

Daniela GHEŢU

Director Editorial

Vlad BOLDIJAR
Editor

Capitala este cea mai importantă sursă de afaceri
pentru asigurătorii din România. O concentrare masivă
de active industriale, o populaţie cu grad de cultură economică mai mare şi venituri mai ridicate sunt două dintre
motivele care determină această stare de fapt. De remarcat
totuşi că cifrele au o relevanţă relativă în contextul în care,
din considerente practice, cea mai mare parte a conturilor
mari – riscuri industriale, contracte de leasing etc. -, se subscriu la Bucureşti, indiferent de locul de origine al riscului.
Distorsiunea introdusă în statistici de această politică de
business se reflectă la nivelul tuturor indicatorilor, începând cu densitatea sau penetrarea asigurărilor, cu valori
substanţial mai ridicate pentru Capitală faţă de restul regiu
nilor, şi până la rata daunei, aparent mai bună în Bucureşti
de vreme ce primele se înregistrează aici, iar daunele în
teritoriu.
Totuşi, rezultatele consemnate în ultima perioadă
au pus în evidenţă o tendinţă de atenuare a acestei caracteristici. Astfel, ponderea volumului de afaceri înregistrat
de asigurătorii din Bucureşti, în totalul primelor brute subscrise, a cunoscut, în 2007, o depreciere de 8%, ajungând în
jurul valorii de 46%. Potrivit estimărilor realizate de Revista
PRIMM - Asigurări&Pensii, această pondere s-a stabilizat
la nivelul primului semestru al anului curent în jurul aceleiaşi cifre. Parţial, explicaţia rezidă într-o schimbare de
optică pe cale a se instala în managementul companiilor
de asigurări. Cu siguranţă, un aspect care a cântărit mult în
scăderea ponderii deţinute de subscrierile aferente municipiului Bucureşti este începutul unei acţiuni de descentralizare
a activităţii, în special în ceea ce priveşte conturile mari. Un
bun exemplu în acest sens ar fi contractele cu societăţile de
leasing, pentru care primele subscrise au început să fie înregistrate la nivel local, a menţionat, cu ocazia Conferinţei ZIUA

MEDNET: educarea clienţilor, încă necesară
Circa 42% dintre bucureşteni şi 34% dintre locuitorii din provincie intenţionează să-şi încheie o
asigurare în 2009. În topul preferinţelor, asigurările de viaţă, de locuinţă şi asigurările private de sănătate conduc detaşat, totalizând peste 45% din opţiunile exprimate de repondenţii din Bucureşti şi 33%
din cele colectate în provincie. Iată, aşadar, că se poate vorbi de o conştientizare mai largă a nevoii de
asigurare. În acelaşi timp însă, clienţii nu au suficiente cunoştinţe pentru a face o alegere educată în ceea
ce priveşte acoperirea principalelor riscuri.
Concluzia aparţine unui studiul co-branded realizat recent de MEDNET şi Media XPRIMM şi prezentat, în premieră, la ZIUA ASIGURĂRILOR LA BUCUREŞTI. Una dintre concluziile puse în evidenţă de cercetarea amintită este aceea că, deşi - aşa cum se poate remarca din datele menţionate anterior - populaţia
are intenţia de a achiziţiona produse de
asigurare, aceasta nu este suficient de
informată în privinţa domeniului de activitate specific companiilor de asigurare, asupra produselor acestora, precum
şi a rolului unei poliţe de asigurare.
Este important că populaţia manifestă o deschidere faţă de anumite tipuri
de asigurări, dar nu trebuie să ignorăm
faptul că există puţine informaţii deţinute de client atât cu privire la produse, cât
şi în ceea ce priveşte furnizorii acestora.
Am fost surprinşi să constatăm că există
persoane care intenţionau să îşi încheie
o poliţă tip CASCO sau de locuinţă, de
exemplu, la ING Asigurări de Viaţă, a
precizat Lăcrămioara Laura VOINEA,
Lăcrămioara Laura VOINEA, Managing Director
Managing Director, MEDNET.
6

ASIGURĂRILOR - Bucureşti 2008, Alin BUCŞA, Director, BCR
Asigurări, Sucursala Municipiului Bucureşti. Acesta este un
proces firesc şi continuu, al cărui rezultat va fi acela că subscrierile şi plata daunelor se vor afla în responsabilitatea aceleiaşi
unităţi teritoriale, la locul riscului, a adăugat Alin BUCŞA.
Pe de altă parte, succesele înregistrate pe segmentul de retail în provincie şi creşterea prezenţei companiilor
de brokeraj în teritoriu contribuie la mărirea rolului pe care
sucursalele din provincie îl au în constituirea portofoliului
companiilor de asigurări. Ponderea subscrierilor realizate în
capitală s-a depreciat într-un mod firesc, confirmă Cerasela
NERGHEŞ, Membru în Consiliul Director al UNSICAR, ca urmare a dezvoltării de ansamblu a activităţii desfăşurate de
asigurători şi brokeri în provincie şi, nu în ultimul rând, a unei
îmbunătăţiri a percepţiei populaţiei, care cumpără din ce în
ce mai mult asigurări. Totuşi, Capitala mai păstrează încă suficiente atuuri, unul dintre acestea fiind, aşa cum remarcă
Viorel FLOREA, Director, Sucursala Decebal, ASIBAN, nivelul
de salarizare sensibil mai ridicat în Bucureşti, fapt reflectat în
bună măsură de valoarea indicatorului de densitate a asigurărilor din Capitală, mai ales în ceea ce priveşte asigurările de
viaţă.
Iată, aşadar, că maturizarea pieţei de asigurări presupune o eliminare treptată a discrepanţelor, iar unul dintre primele efecte vizibile din punct de vedere statistic va
fi o aparentă reducere a „greutăţii” capitalei în portofoliul
naţional de asigurări. Totuşi, cu toate corecţiile necesare, rolul şi importanţa Bucureştilor în volumul general de
afaceri este dat, înainte de orice, de dimensiunile sale. Ca
urmare, Capitala va continua să „ducă trena” în asigurările
româneşti.

Business-ul corporate, deschis evoluţiei
Dacă toţi specialiştii sunt, în general, de acord cu
afirmaţia potrivit căreia „Capitala este o piaţă dominată de
business-ul corporate”, opiniile privind potenţialul de evoluţie a acestui tip de afaceri sunt mai nuanţate.
În mod evident, exploatarea intensivă a clienţilor
corporativi aduce beneficii substanţiale. Noi avem un departament specializat care se ocupă exclusiv cu acest tip de
business. De la înfiinţarea lui, business-ul UNITA a crescut
cu 35%. Asigurările legate de activitatea de construcţii au
avut cea mai mare creştere pe corporate, a precizat Cosmin
ANGHELUŢĂ, Director, Sucursala Municipiului Bucureşti,
UNITA. Cu siguranţă, nu întâmplător, UNITA este şi una
dintre companiile de asigurări care au o strânsă relaţie de
colaborare cu brokerii, Bogdan-Cătălin BALDOVIN, Director
Centru Regional Corporate, BT Asigurări, afirmă că pe acest
segment de activitate este foarte importantă relaţia clădită
între asigurător/broker şi client. Este vorba de încrederea pe
care i-o formezi clientului în privinţa calităţii serviciilor şi, nu
în ultimul rând, chiar de o relaţie foarte personalizată, de cunoaştere şi de comunicare, construită în timp.
Cunoaşterea şi exploatarea intensivă a nevoilor de
asigurare ale fiecărui client corporate sunt, de altfel, şi argumentele principale cu care poate fi combătută teoria „saturaţiei pieţei de corporate”. În esenţă, dacă este adevărat
că, graţie unei reţele dense de reprezentanţe teritoriale ale
asigurătorilor şi brokerilor, prea puţine dintre firmele din
Bucureşti nu sunt încă pe lista de clienţi, tot atât de adevărat este că foarte puţine dintre aceste firme derulează programe coerente de management al riscului, asigurându-se
şi pentru alte riscuri decât cele auto sau care vizează proprietatea. Ca urmare, posibilităţile de extindere a programelor
de asigurare către alte clase de riscuri – răspunderi civile,
riscuri financiare etc. –, sau în direcţia pachetelor de beneficii pentru angajaţi sunt mai mult decât generoase.
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Aurelia CRISTEA, Membru al Consiliului
CSA – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Bogdan ANDRIESCU
Managing Partner, EOS Risq

Totuşi, există încă un impediment major în calea
valorificării eficiente a potenţialului oferit de business-ul
corporate: lipsa de dezvoltare, de flexibilitate şi de promovare a produselor destinate acestor clienţi. Nu există diferenţieri între produse, cu toate că piaţa din capitală creşte şi
evoluează odată cu noile investiţii realizate. Se constată o lipsă de dezvoltare a produselor, mulţi clienţi corporate având
încheiate poliţe standard. Nimeni nu a încercat să dezvolte
produsele. O eventuală dezvoltare a acestora ar putea duce
la o creştere a pieţei pe acest segment, apreciază Paul LAZIA,
GRAS SAVOYE România. Totodată, deşi se simte o dezvoltare
pe partea de employee benefits, conceptul ar trebui promovat
mai mult de către asigurători, a adăugat Paul LAZIA.
Nici judecând pe criterii extensive nu se poate vorbi
de o adevărată saturaţie câtă vreme în Bucureşti şi în localităţile din împrejurimi îşi fac apariţia noi companii, foarte multe desfăşurându-şi activitatea pe segmente de business încă
neacoperite. În acest sens, piaţa asigurărilor nu este acoperită pe segmentul corporate nici în provincie, nici în Capitală,
această creştere a numărului de companii stimulând vânzarea de asigurări, este de părere Bogdan-Cătălin BALDOVIN.
De remarcat totuşi că o bună parte dintre investitori încep
să prefere alte destinaţii, de regulă centrele regionale din
provincie, mai puţin aglomerate şi mai puţin costisitoare.
Aşadar, soluţia succesului pare să se afle în direcţia tripletei:
cunoaştere, promovare, creativitate.

Florian BERCEA
Expert, BCR Asigurări

Cerasela NERGHEŞ
Sergiu COSTACHE
Director General, ASTOP Broker Preşedinte, Media XPRIMM

Gheorghe GRAD, Director General, SRBA, Nicoleta CHIVU, Business Application Sales Representative
S&T Romania şi Giuseppe D’ELIA, Insurance Strategy Manager, ACCENTURE

Camelia ISACHE, Director General Radu MANOLIU, Deputy General Frans Van der ENT
MILLENIUM Insurance Broker
Manager, CREDIT EUROPE Asigurări Group CEO, INTERAMERICAN

Mai mult sau mai bun?
Corporate sau retail, portofoliul asigurătorilor bucureşteni stă sub semnul claselor auto, ilustrând permanenta
dilemă a pieţelor tinere: subscriem mai mult şi câştigăm
piaţă sau mai selectiv şi mai bine (a se citi profitabil)? Este
evident că în acest moment numai clasele auto pot aduce un volum important de afaceri, dar tot atât de evident
este că ele aduc şi un volum mare de daune. Introducerea
franşizei obligatorii sau a sistemelor de control al costurilor
de reparaţii auto tip Audatex au devenit abia de curând o
realitate, după ani lungi de dezbateri.
Introducerea Audatex-ului a dat rezultate foarte bune,
dar trebuie să recunoaştem totodată că şi service-urile au găsit
deja o cale de a compensa controlul pe care sistemul îl impune
timpilor de manoperă... au mărit tarifele orare, observă Alin
BUCŞA. În schimb, în ceea ce priveşte franşiza obligatorie,
realitatea demonstrează că odată adoptată în mod unitar,
de toţi operatorii, ea a fost acceptată şi de clienţi, preocupaţi mai degrabă de calitatea şi promptitudinea serviciilor
oferite decât de existenţa clauzei de franşiză.
În sfârşit, dacă volumul continuă să fie apanajul claselor auto, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre profitabilitate. Deşi există companii care obţin rezultate tehnice
pozitive şi pe auto, tendinţa care pare să se contureze din
ce în ce mai puternic pe piaţa bucureşteană este aceea de
diversificare. Sondajul de opinie ocazionat de reuniunea
bucureşteană, precum şi discuţiile purtate au acordat cele
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Mihnea TOBESCU, Director General, AIG Romania, şi Karina ROŞU, CEO, AON Romania

Marcel PÂRCIOG, Director General
Adriana PANCIU, CEO, Media XPRIMM, şi
Crenguţa CĂLIN, Director Dezvoltare, ASITO KAPITAL Dan MOCANU, Managing Partner, APERIO
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Andreea NICULAE, Manager - FSI Lead Romania, ACCENTURE, Aurelia
Daniela GHEŢU, Director Editorial Dumitru BADEA, Preşedinte, Institutul de Asigurări, şi
Georgeta Hulea, Agency Manager, INTERAMERICAN
CRISTEA, Membru al Consiliului CSA, şi Romeo JANTEA, Asociat, GUILD Broker PRIMM Publications
mai mari şanse de dezvoltare asigurărilor de viaţă, de proprietate, răspundere civilă, precum şi asigurărilor private
de sănătate. Dumitru MIHALACHE, Director Vânzări Directe,
SMB, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, afirmă: Asigurările facultative pentru clădiri şi conţinut reprezintă o linie în plină dezvoltare, chiar şi în absenţa asigurării obligatorii a locuinţelor
care, cel mai probabil, va impulsiona această tendinţă.
În acelaşi timp, nevoia de stabilitate financiară, cu
atât mai accentuată în contextul actualei crize financiare,
pare să determine o mai mare apetenţă a publicului bucureştean pentru produsele de asigurări de viaţă de tip tradiţional. De remarcat însă că deşi popularitatea produselor
unit-linked înregistrază un declin, vânzările pe acest segment resimţindu-se de pe urma trendului negativ consemnat de valoarea unit-urilor de investiţii, în ceea ce priveşte
contractele deja existente nu se înregistrează un volum al
poliţelor mai mare decât de obicei. Aceste poliţe sunt contracte încheiate pe termen lung şi atitudinea clienţilor faţă de

ACCENTURE: Nu există reclamă mai bună decât clientul mulţumit
Fiecare etapă a interacţiunii cu un client trebuie să se desfăşoare potrivit unui set de proceduri standardizate, proiectată pentru atingerea a două obiective esenţiale: creşterea satisfacţiei clienţilor faţă de
serviciile oferite de companie - prin adaptarea la nevoile şi aşteptările acestora -, şi fidelizarea clienţilor,
care vor deveni astfel cel mai eficient mijloc de promovare a companiei, prin crearea unei legături afective,
a afirmat Giuseppe D’ELIA, Insurance Strategy Manager, ACCENTURE, cu ocazia prezentării susţinute la
întâlnirea cu asigurătorii bucureşteni.
Potrivit specialiştilor prestigioasei companii de consultanţă, următorii paşi în dezvoltarea pieţei
româneşti de asigurări trebuie să se îndrepte către construirea unor baze de clienţi stabili şi o exploatare
mai intensivă a acestora. Pentru aceasta, prima condiţie este cea a schimbării filosofiei de business către
o abordare „customer centric”, ceea ce va permite o cunoaştere mai bună a tipologiei clienţilor şi nevoilor
acestora de asigurare, precum şi o relaţie mai eficientă pe tot parcursul relaţiei asigurător-client, a precizat
Andreea NICULAE, Manager-FSI Lead Romania, ACCENTURE, care a mai adăugat că implementarea unei
tehnologii CRM este doar un detaliu în acest proces, cel mai important pas fiind cel al schimbării mentalităţii
şi priorităţilor în toate compartimentele, procesele şi procedurile organizaţiei.

Giuseppe D’ELIA, Insurance Strategy Manager şi Andreea NICULAE, Manager - FSI Lead Romania
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rezultatele actuale ale investiţiilor depinde foarte mult de calitatea actului de vânzare iniţial şi de cea a comunicării cu consultantul de asigurări, comentează Sofiţa BOTOACĂ, Unit
Manager, ING, Agenţia Bucureşti 1. Este esenţial ca informaţiile primite de client să fie corecte şi detaliate, astfel încât să
nu se creeze false aşteptări cu privire la posibilele rezultate.
Mai mult, clientul trebuie să fie prevenit asupra modului în
care situaţiile de criză pot afecta investiţiile sale şi să ia decizia
de a încheia o poliţă în deplină cunoştinţă de cauză.

Oameni + oportunităţi = cunoaştere?
Despre aşteptări şi calitatea actului de vânzare s-a
discutat şi din perspectiva selecţiei şi retenţiei personalului
în asigurări, una dintre problemele acute cu care se confruntă piaţa asigurărilor, mai ales la nivelul personalului din vânzări. Este extrem de important felul în care se realizează selecţia agenţilor de vânzări, pentru că nu orice fel de personă poate
lucra cu succes în această meserie. Dacă reuşim să alegem
oamenii potriviţi, atunci ponderea celor care părăsesc rapid
domeniul se reduce simţitor, afirmă Sofiţa BOTOACĂ. Odată
aleşi atent, bine informaţi asupra perspectivelor de carieră, agenţii trebuie ajutaţi să înceapă o carieră, spune Elena
ANGHEL, Director al Agenţiei DSF Libertăţii din OMNIASIG
Asigurări de Viaţă. Banii nu sunt neapărat cel mai important
argument pentru care un angajat decide dacă rămâne în companie. Oamenii au nevoie de feed-back, de posibilitatea de a-şi
evalua corect acţiunile şi rezultatele şi de ajutor pentru a identifica oportunităţile, precizează Elena ANGHEL.
Totuşi, şi sistemul de retribuire este foarte important, mai ales în contextul „competiţiei” cu angajatorii din
sistemul bancar, mai ofertant. În fapt, lucrurile se leagă tot de
profitabilitate, evidenţiază Alin BUCŞĂ. Dacă multe companii
de asigurări au lucrat în pierdere, acest lucru s-a reflectat şi în
capacitatea lor de a oferi salarii şi bonusuri atractive forţei de
vânzare şi, implicit, a făcut ca asigurătorii să nu mai fie nişte
angajatori la fel de atractivi ca alte entităţi financiare. În plus,
băncile par mult mai atractive tinerilor şi ca urmare a promovării intense pe care acestea şi-o fac în facultăţile de ştiinţe
economice, afirmă Cătălin TICHERU, Vicepreşedinte ASER
– Asociaţia Studenţilor Economişti din România. De altfel,
colaborarea asigurătorilor cu instituţiile de învăţământ superior este încă departe de a fi atins parametri optimi.
Prof. Florian BERCEA, Expert, BCR Asigurări, afirmă:
Ar fi mai mult decât important ca asigurătorii să ofere unor
studenţi din facultăţile de specialitate posibilitatea de a face
practică în companii. S-ar putea iniţia astfel un proces de cunoaştere reciprocă ale cărui rezultate se vor reflcta, cu siguranţă, în calitatea personalului selectat şi totodată în entuziasmul cu care aceşti potenţiali „specialişti ai zilei de mâine”
se îndreaptă către domeniul asigurărilor. Ar fi tot atât de important ca asigurătorii să se arate mai cooperanţi cu studenţii
care decid să susţină lucrări de licenţă în domeniul asigurărilor. Trebuie ca aceşti tineri să întâlnească în companiile de asiAnul X - Numărul 11/2008 67
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Alin BUCŞĂ
BCR Asigurări

Dumitru MIHALACHE
ALLIANZ - ŢIRIAC

Cosmin ANGHELUŢĂ
UNITA

gurări mai multă deschidere, mai multă transparenţă, pentru
ca să-şi formeze o opinie corectă despre oportunităţile pe care
le oferă o posibilă carieră în domeniu.

Brokeri&asigurători: o chestiune de „acord fin”
Comentată, criticată sau, dimpotrivă, aplaudată,
cooperarea stabilită între asigurători şi brokerii de asigurări poate fi, nu de puţine ori, factorul care face diferenţa
între succes şi mediocritate. Dacă relaţia dintre companiile
de asigurări şi brokeri ar fi fost foarte bună, acest lucru nu ar
fi fost în beneficiul clientului, declară, surprinzător, Bogdan
ANDRIESCU, Managing Partner, EOS Risq, şi Preşedinte
UNSICAR. Aparent derutantă, afirmaţia are însă şi o explicaţie: Pentru o cât mai bună reprezentare a clientului este necesară existenţa negocierii, a implicării brokerului în favoarea
susţinerii interesului cumpărătorului de produse de asigurare.
Cu alte cuvinte, mai calmă sau mai furtunoasă, această relaţie trebuie să se desfăşoare neapărat în spiritul probităţii profesionale. Am încredere în activitatea desfăşurată de
cel puţin 80 de brokeri care activează în România, membri
UNSICAR, în sensul că sunt convins că aceştia îşi reprezintă cu
interes şi profesionalism clienţii. Rolul nostru în această piaţă
este de a fi alături de clienţi şi de a le recomanda cele mai bune
produse de asigurare, precizează Bogdan ANDRIESCU.
Îndeplinindu-şi rolul de reprezentanţi ai clienţilor,
brokerii constituie totodată unul dintre cele mai eficiente
instrumente de distribuţie pentru asigurători. Ca asigurător, nu ai cum să vinzi foarte mult prin forţa proprie, fiind foarte greu să generezi o cifră de afaceri de zeci de milioane de
euro pe an prin forţa proprie de vânzare. Ca urmare, principalii noştri parteneri de afaceri sunt brokerii, care ne aduc până
la 90% din cifra de afaceri, precizează Cosmin ANGHELUŢĂ,
Director, Sucursala Municipiului Bucureşti, UNITA. Mai mult,
brokerii sunt mai aproape de client decât poate fi orice companie de asigurare şi, ca atare, prin intermediul lor ne parvin
cele mai multe informaţii despre clienţi şi nevoile lor de asigurare, adaugă Cosmin ANGHELUŢĂ, iar Cerasela NERGHEŞ
precizează că solicitările brokerilor determină îmbunătăţirea
şi îmbogăţirea serviciilor şi ofertei asigurătorilor, ceea ce reprezintă un factor de progres al pieţei în ansamblu.
Totuşi, mai sunt încă destule de făcut pentru a îmbunătăţi ceea ce am putea numi „acordul fin” al acestei colaborări. Un exemplu adus în discuţie a fost cel al „clauzelor
abuzive” existente în contractele încheiate între brokeri şi
asigurători pentru eliminarea cărora UNSICAR va iniţia negocieri cu toţi asigurătorii. Au mai fost amintite atitudinea
asigurătorilor din provincie faţă de brokerii locali, lipsa de
atenţie a asigurătorilor faţă de brokeri, precum şi precaritatea dialogului dintre cele două părţi. La ora actuală, relaţia
dintre brokeri şi asigurători suferă încă din cauza lipsei de comunicare, de încredere, de înţelegere şi de fair-play, a opinat
Cerasela NERGHEŞ. Cu toate acestea, fie şi imperfect, parteneriatul asigurător-broker este clar unul profitabil. Este un tri-
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Viorel FLOREA
Asiban

Elena ANGHEL
OMNIASIG Asig. de Viaţă

Cătălin PETRE
GENERALI

S&T: Eliminarea fraudei interne necesită soluţii dedicate şi în
spaţiul informatic
Dintre toate tipurile de fraudă care pot afecta activitatea unei companii de asigurări, cea internă, comisă de propriii angajaţi, este cel mai greu de detectat şi eliminat, pentru că tehnologiile actuale de birou
permit efectuarea unor operaţiuni care, de cele mai multe ori, ajung să fie descoperite numai întâmplător, a
explicat Nicoleta CHIVU, Business Application Sales Representative, S&T Romania. Există exemple în care,
prin sustragerea sistematică a unor sume „inobservabile” s-a ajuns, în timp, la fraudarea unor companii de
sume imense.
Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, alături de soluţiile dedicate domeniului asigurărilor, deja
tradiţionale, şi de cele de analiză şi raportare financiară necesare în procesul de management, compania
S&T a pus la punct Intellinx – Internal Fraud detection, un software proiectat astfel încât să stabilească
reguli de acces ferme către diferitele baze de date sau aplicaţii şi, totodată, să permită monitorizarea şi
înregistrarea tuturor proceselor informatice desfăşurate între staţiile de lucru ale angajaţilor şi serverul
de date central. Se pot sesiza astfel situaţiile anormale, în care au loc tentative de acces neautorizat al
unor registre de lucru sau anumite date sunt accesate nejustificat de des de către un angajat etc. Uşor
de implementat, cu o arhitectură flexibilă şi fără impact negativ asupra performanţei de lucru a sistemului
informatic original, Intellinx oferă o imagine fidelă asupra tuturor operaţiunilor derulate de sistemul informatic al unei companii, într-un format condensat, autentificat digital, astfel încât să poată fi utilizat chiar şi
ca probă în justiţie, a precizat Nicoleta CHIVU.

Nicoleta CHIVU, Business Application Sales Representative
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Elena NICULESCU
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Elvira IANA
BCR Asigurari de Viaţă
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Daniel DROC
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BT Asigurări
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aviva
ING Asigurări de Viaţă
plu câştig pentru toată lumea, de tipul „win-win-win”: asiguSOLLERS: ţările CEE preferă încă sistemele clasice de distribuţie
rător-broker-client, principalul beneficiar fiind cumpărătorul
de poliţe de asigurare, subliniază Bogdan ANDRIESCU.
Gradul de sofisticare a canalelor de distribuţie este o bună măsură a maturităţii unei pieţe de asigurări, a afirmat Michal TROCHIMCZUK, Manager SOLLERS, în cadrul prezentării realizate cu ocazia ZILEI
Un „pariu” realist
ASIGURĂRILOR la Bucureşti. De remarcat însă că direcţia pe care o urmează acest proces de sofisticare şi,
În circa 4-7 ani, asigurările de viaţă vor egala sau
implicit, diversificare nu este aceeaşi în toate pieţele. Influenţate de nivelul general de dezvoltare a pieţelor
chiar depăşi ponderea segmentului non-viaţă, iar brokerii
financiare locale, de diferite aspecte culturale, de caracteristicile forţei de muncă etc., opţiunile asigurătoride asigurări vor reprezenta cel mai important instrument
lor se pot îndrepta fie către distribuţia prin brokeri, fie către colaborarea cu sistemul bancar sau către implede distribuţie a asigurărilor. Cel mai târziu în 2015, valoarea
mentarea unor soluţii de distribuţie directă ş.a.m.d. Elementul comun este renunţarea, într-o măsură din ce
pieţei româneşti de asigurări va depăşi 5 miliarde euro şi,
în ce mai mare, la distribuţia prin agenţi captivi sau angajaţi proprii, cu alte cuvinte orientarea majoritară
cel mai important, piaţa asigurărilor va intra pe profit. Aşa
a activităţii companiilor către competenţele lor de bază: proiectarea şi administrarea poliţelor de asigurare,
văd specialiştii prezenţi la ZIUA ASIGURĂRILOR – Bucureşti
a detaliat specialistul polonez.
2008 perspectivele de dezvoltare în domeniu.
În ceea ce priveşte ţările CEE, noile canale de
Potrivit sondajului de opinie derulat pe parcursul
distribuție nu au reușit încă să pătrundă semnifireuniunii, liniile de business cu cel mai mare potenţial de
cativ, astfel încât distribuția rămâne deocamdată
dezvoltare sunt asigurările de viaţă, de proprietăţi, răsîn mâinile angajaților și agenților. Ca urmare, se
pundere civilă generală şi asigurările private de sănătate.
impune asigurarea sprijinului pentru agenți/broToate aceste afirmaţii au întrunit acordul a cel puţin 50%
keri. Aceasta presupune asigurarea tehnologiilor
din asigurătorii prezenţi. Între 20 – 30% dintre repondenţi
IT necesare agenților/brokerilor, precum şi orgaau optat pentru variante de răspuns de un optimism mai
nizarea unor centre de contact multifuncţionale,
moderat, în timp ce 10 – 20% au ales variantele de prognocare să faciliteze comunicarea agent - sediu cenză mult mai optimiste.
tral. Ca furnizori de soluţii informatice specializaChiar dacă gradul de optimism variază, generând
te, specialiştii SOLLERS au evidenţiat instrumenaşteptări de viitor diverse, totuşi toate opiniile converg cătele informatice care pot contribui substanţial
tre o singură concluzie: în mod evident, piaţa se maturizeala mărirea eficienţei în distribuţia produselor de
ză. Suntem oare prea optimişti? Vom reevalua la ediţia din
Michal TROCHIMCZUK, Manager
asigurare.
2009.

Moderatorii
evenimentului:
Sergiu COSTACHE
Vlad PANCIU, Oleg
DORONCEANU şi
Alex ROŞCA
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Interviu

> Evoluţia pieţei asigurărilor în acest an, perspectivele de dezvoltare în domeniu, dar şi căile de încurajare a
evoluţiei asigurărilor de viaţă, sunt doar câteva dintre temele abordate într-un...

Interviu cu...

Florina VIZINTEANU
CEO, BCR Asigurări de Viaţă

PRIMM: Rezultatele financiare înregistrate în piaţa asigurărilor de la începutul anului 2008 par să reflecte o tendinţă
de „aplatizare” a curbei de creştere. Consideraţi că se poate vorbi despre o tendinţă de încetinire a creşterii?

Care ar putea fi căile de a încuraja dezvoltarea industriei de
asigurări de viaţă, exploatând acest potenţial? Ce produse
consideraţi că ar răspunde cel mai bine condiţiilor socioeconomice actuale?

Florina VIZINTEANU: Este adevărat că traversăm o perioadă de criză, la nivel mondial, iar efectele acestei crize se vor
resimţi, inevitabil, în toate punctele de convergenţă.
Este o perioadă în care oamenii sunt mai mult preocupaţi de siguranţă, de teama de a pierde economiile de o
viaţă şi atunci asigurarea poate să fie privită ca un capriciu
în aceste zile. Cu toate acestea, trebuie să ne aşteptăm în viitor la o tendinţă de economisire şi investire. Impactul crizei
financiare mondiale asupra industriei asigurărilor de viaţă
din România va putea fi evaluat abia în cursul anului 2009.

F.V.: Aşa cum am mai spus, considerăm că facilităţile fiscale
vor stimula creşterea acestei pieţe şi înclinăm să credem că
nu mai este mult timp până când acest lucru se va produce.
Avem ca precedent aprobările Executivului privind creşterea deductibilităţii pensiilor facultative şi a asigurărilor
voluntare de sănătate. Este firesc, ca în orice ţară civilizată,
statul să sprijine oamenii în demersul de a-şi proteja viaţa.
Este stimulativ inclusiv pentru companii, care pot
oferi un astfel de produs angajaţilor în cadrul pachetului de
beneficii extra-salariale.
În cazul asigurărilor de viaţă este esenţială analiza
nevoilor fiecărui client şi identificarea soluţiei optime care
să ţină seama de aceste nevoi dar şi de resursele de care
dispune clientul. În ultima perioadă remarcăm totuşi un
trend de creştere mai accelerat al produselor de economisire în vederea pensionării. Mai mult decât atât, într-o perioadă de tumult ca cea pe care o traversăm se va observa o
tendinţă către economisire.

PRIMM: Anul 2008 se apropie de final. Cum aţi caracteriza
evoluţia pieţei de asigurări în acest an?
F.V.: La sfârşitul semestrului unu al acestui an, primele brute subscrise din asigurări de viaţă au înregistrat un ritm de
creştere superior celui aferent asigurărilor generale, respectiv de 24,93% (faţă de 21,72%, asigurări generale).
Apreciem că anul acesta creşterea pieţei s-a datorat în mare măsură campaniilor de promovare a fondurilor
de pensii private, care adiacent au atras atenţia şi asupra
posibilităţii de economisire prin intermediul asigurărilor de
viaţă, mai ales pentru acele persoane care au aflat că nu
sunt eligibile, din cauza vârstei.
Trimestrul al treilea a continuat trendul crescător
al primelor 6 luni. Vom vedea ce se va întâmpla în ultimul
trimestru al anului şi vom analiza impactul crizei economice internaţionale asupra afacerilor de asigurări de viaţă din
România.
PRIMM: În România se cheltuiesc încă foarte puţini bani
pentru asigurările de viaţă, deşi, cel puţin în plan teoretic,
există un potenţial enorm de creştere în această direcţie.

> Traversăm o perioadă de criză, la nivel mondial,
iar efectele acesteia se vor resimţi, inevitabil, în toate
punctele de convergenţă. Impactul crizei financiare
mondiale asupra industriei asigurărilor de viaţă din
România va putea fi evaluat abia în cursul anului
2009.
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PRIMM: Cum vedeţi anul 2008 în pensiile facultative? Care
este coordonata de bază?
F.V.: Anul 2007 a fost anul de lansare a pensiilor facultative,
în paralel cu cele obligatorii. Practic, în această perioadă
consumatorul a primit informaţii şi mesaje de promovare
din două direcţii, ceea ce a condus la anumite confuzii în
rândul consumatorilor.
Dacă 2007 a fost anul de start al pensiilor facultative, apreciem că anul 2008 a fost un an de „aşezare”, an în
care cele nouă fonduri de pensii private facultative de pe
piaţă au atras, în primele 9 luni ale anului 2008, 123.290 de
participanţi faţă de 50.887 înregistraţi la finele anului 2007,
în creştere cu 142% faţă de numărul de participanţi raportaţi la sfârşitul anului 2007.
PRIMM: Aţi promovat continuu ideea de a privi pensiile private facultative ca pe o componentă a unui pachet mai larg
şi mai complex de beneficii pentru angajaţi. În ce măsură
angajatorii „rezonează” cu o astfel de abordare? Care ar
fi, în opinia dumneavoastră, structura optimă a unui astfel
de pachet, în funcţie de vârsta şi veniturile salariaţilor? În
raport cu această structură, ce tipuri de pachete par a fi în
topul preferinţelor clienţilor dumneavoastră?
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> Apreciem că, anul
acesta, creşterea pieţei
asigurărilor de viaţă
s-a datorat în mare
măsură campaniilor de
promovare a fondurilor
de pensii private, care
adiacent au atras atenţia
şi asupra posibilităţii
de economisire prin
intermediul asigurărilor
de viaţă, mai ales pentru
acele persoane care au
aflat că nu sunt eligibile,
din cauza vârstei.
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Interviu

> Facilităţile fiscale vor stimula creşterea în sectorul
asigurărilor de viaţă şi considerăm că nu mai este
mult timp până când acest lucru se va produce.
Avem ca precedent aprobările Executivului privind
creşterea deductibilităţii pensiilor facultative şi a
asigurărilor voluntare de sănătate. Este firesc, ca
în orice ţară civilizată, statul să sprijine oamenii în
demersul de a-şi proteja viaţa.
F.V.: Faptul că în portofoliul nostru de clienţi se regăsesc
clienţi corporativi dovedeşte faptul că aceştia rezonează în
primul rând cu soluţia de creştere a retenţiei personalului
pe care noi le-o oferim: programele de beneficii pentru angajaţi, un instrument eficient de management al resurselor
umane. Pentru a fi cu adevărat atractiv, un pachet de beneficii pentru angajaţi trebuie să ofere angajatului exact ceea
ce are nevoie: protecţie în cazul îmbolnăvirii, accidentării,
posibilitatea suplimentării veniturilor la vârsta pensionării,
protecţie în caz de şomaj, protecţia familiei angajatului în
cazul decesului acestuia, în general tot ceea ce este legat
de protecţia vieţii şi sănătăţii sale, precum şi suportul pentru retragerea din activitate.
În portofoliul BCR Asigurări de Viaţă acest pachet de
beneficii pentru angajaţi se numeşte employee benefits şi
îi dă angajatorului posibilitatea de a opta pentru combinarea următoarelor tipuri de beneficii: planuri de protecţie în
cazul incapacităţii temporare de muncă, ca urmare a unui
accident sau a invalidităţii parţiale/totale, permanente;
planuri de asigurări de sănătate - spitalizări, convalescenţă, intervenţii chirurgicale, fracturi, cheltuieli cu medicamente, consecinţe estetice şi funcţionale ale accidentelor,
îmbolnăviri grave (cancer, infarct miocardic, insuficienţă
renală, transplant de organe); planuri de economisire şi
pensii prin acumularea şi investirea primelor de asigurare
plătite; key persons insurance – pentru top management;
planuri de protecţie în caz de deces şi şomaj; fonduri de

pensii facultative (în prezent, deductibile fiscal în limita a
200 euro/an de persoană, atât pentru angajator, cât şi pentru angajat, iar începând cu ianuarie 2009, cu o deductibilitate crescută, de 400 euro/an atât pentru angajator, cât şi
pentru angajat).
PRIMM: Rezultatele primului semestru 2008 pun în evidenţă, pentru BCR Asigurări de Viaţă, o rată de creştere foarte
înaltă pentru produsele tradiţionale. Cum comentaţi aceste
rezultate? Se face simţită o creştere a aversiunii pentru risc?
Este efectul includerii asigurărilor de viaţă în pachetele de
employee benefits?
F.V.: BCR Asigurări de Viaţă a vândut până de curând exclusiv asigurări tradiţionale de viaţă. Am crescut spectaculos
pe piaţa asigurărilor de viaţă (locul 3, în numai doi ani de
activitate) datorită unei strategii de marketing şi vânzări
foarte bine coordonată cu realităţile şi oportunităţile pieţei. Am avut, de asemenea, şi avantajul unei reţele de distribuţie extraordinare – reţeaua bancassurance BCR şi în plus
am beneficiat de know-how-ul oferit de SVERSICHERUNG,
compania din Viena a grupului ERSTE, specializată în bancassurance.
În această perioadă am lansat un produs unit-linked cu o structură multifond. Produsul se numeşte ACORD
– BCR şi are trei programe investiţionale cu grade diferite
de risc: risc scăzut – BCR PIANO, risc mediu – BCR FORTE
şi risc ridicat – BCR FORTISSIMO. Astfel, răspundem cerinţelor actuale prin lansarea de produse lifestyle şi lifecycle.
Pentru persoanele cu apetenţă scăzută la risc, produsul BCR
PIANO oferă opţiunea de investire a banilor preponderent
în obligaţiuni. Produsul BCR FORTE permite combinarea
instrumentelor de plasament ca titluri de stat, obligaţiuni
municipale sau corporative, depozite bancare, certificate
de depozit şi acţiuni. Persoanele care au o apetenţă ridicată pentru risc pot investi prin BCR FORTISSIMO în acţiuni
cotate, dar şi titluri de stat, obligaţiuni municipale sau corporative, depozite bancare sau certificate de depozit.

Daniela GHEŢU
Foto: Claudiu BĂJAN
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> În contextul în care agricultura constituie una dintre principalele ramuri economice din România, stimularea
acesteia va duce, în mod cert, la o impulsionare a cererii pentru asigurările agricole. În sens invers, conceperea
de produse de asigurare complexe şi competitive, abordate specific pentru diferitele tipuri de riscuri, precum şi
extinderea acoperirii acestor produse la nivelul întregului patrimoniu al fermierului este de natură să susţină, în
timp, dezvoltarea acestui sector economic şi să menţină circuitul financiar în agricultură.

Asigurările şi agricultura
Contrapunct pentru performanţă

Andreea IONETE
Editor

Cum o agricultură modernă nu se poate dezvolta în absenţa unui sistem complex şi eficient de asigurări
agricole, identificarea şi promovarea practicilor de managementul riscului în agricultură, fundamentarea actuarială
a tarifelor pentru astfel de asigurări, realizarea profilului de
risc, atât de necesare în contextul unei volatilităţi în creştere a pieţei şi al agravării efectelor riscurilor catastrofale au
reprezentat centrul de interes al celei de a V-a Ediţii a ICAR
- The International CAtastrophic Risks Forum.
Asemeni unei compoziţii muzicale, ICAR 2008 a suprapus, folosind tehnica contrapunctului, patru poziţii total diferite, fiecare cu o abordare proprie asupra subiectului
asigurărilor în agricultură – Guvern, asigurători, producători agricoli şi reprezentanţi ai mediului academic – , pentru
a pune cap la cap provocările cu care se confruntă sectorul
agricol din România, dar şi soluţiile care se pretează unui
nivel rezonabil de performanţă, atât în agricultură, cât şi pe
piaţa asigurărilor agricole.

Până în 2013 vom avea o agricultură modernă
şi performantă
ICAR îşi propune să lanseze o dezbatere mai mult decât necesară pe tema managementului riscurilor care afectează agricultura din ţara noastră. Pentru România, dezvoltarea agriculturii este esenţială, iar în contextul modificărilor de
ordin climatic şi al efectelor acestora asupra agriculturii, trebuie schimbată abordarea acestui mediu economic. În acest
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sens, asigurările reprezintă un instrument de bază atât pentru
dezvoltarea şi susţinerea agriculturii, cât şi pentru protecţia
producătorilor agricoli şi a fermierilor, a precizat Gheorghe
ALBU, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR), în deschiderea ICAR Forum 2008.
România este o mare putere agricolă, se plasează pe locul 6 în
lume, potenţialul ei fiind excepţional, şi trebuie să încercăm
să îl valorificăm la maximum. În noul context european, trebuie dezvoltat un sistem activ de asigurare a culturilor, având
în vedere că România este asigurată de patru ori mai puţin
decât media europeană. MADR va prelua ideile şi propunerile
pentru a pune bazele unui sistem eficient care, într-un termen
relativ scurt, în jurul anului 2013, să aducă agricultura românească pe locul pe care îl merită, a adăugat oficialul.
Prima parte a Conferinţei a fost dedicată principalelor provocări ale dezvoltării sectorului agricol şi a
pus accentul atât pe specificul agrar al ţării noastre, cât
şi pe un subiect de larg interes în ultimii ani: schimbările
climatice. Prof. Dr. Ion SANDU, Director General în cadrul
Administraţiei Naţionale de Meteorologie, a susţinut o prezentare referitoare la evoluţia fenomenelor climatice din
România şi impactul lor asupra sectorului agricol: Nu cred
în scenariile apocaliptice care vorbesc despre o creştere a temperaturii medii globale cu 5 grade Celsius în viitorul apropiat.
Cred însă că o creştere de 2,6 grade Celsius este posibilă şi o
asemenea schimbare climatică poate fi devastatoare pentru
întreaga planetă. Iată de ce apreciez că asigurările reprezintă
o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru sprijinirea sec-
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> Asigurările reprezintă un instrument
de bază atât pentru dezvoltarea şi
susţinerea agriculturii, cât şi pentru
protecţia producătorilor agricoli şi a
fermierilor
torului agricol. Trebuie să investim în mijloacele care protejează mediul înconjurător, a explicat acesta.

Obligativitate vs. Necesitate
În cea de a II-a sesiune de discuţii, abordarea din
perspectivă legislativă a subiectului a vizat în principal
problema amendării Legii nr. 381/2002 privind acordarea
de despăgubiri în cazul producerii de calamităţi naturale
cu efect asupra agriculturii. Astfel, prin modificările şi completările propuse a fi aduse legii se urmăreşte încurajarea
agricultorilor de a-şi asigura produsele şi, totodată, responsabilizarea autorităţilor publice şi a sectorului privat în
cazul producerii unor evenimente, astfel încât eventualele
despăgubiri să poată fi divizate între sectorul public şi cel
privat.
Pentru a îmbunătăţi, pe viitor, managementul situaţiilor de criză în agricultură, fermierii trebuie încurajaţi
să-şi asigure culturile. Se urmăreşte, totodată, diminuarea
compensaţiilor pentru pierderile datorate condiţiilor climatice vitrege. De asemenea, asigurarea culturilor agricole
devine obligatorie, începând cu 1 ianuarie 2010, a declarat
Elena TATOMIR, Director, Direcţia Politici de piaţă în sectorul culturii de câmp din cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
România este obligată de Comisia Europeană, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, să aplice scheme de
sprijin pentru producătorii agricoli. În prezent, în România se
aplică schema pe suprafaţă, iar din această bonificaţie oferită
agricultorii pot să îşi plătească prime de asigurare, a precizat
Gheorghe ALBU.
Propunerile făcute în acest sens trebuie să vină atât
din partea ministerului, în calitate de organ de specialitate
al administraţiei publice centrale, cât şi din partea producătorilor agricoli şi a societăţilor de asigurare, urmând ca
acestea să fie transmise Parlamentului, în sensul modificării şi completării Legii nr.381/2002 sau în vederea elaborării
unei noi legi, după cum a afirmat Elena TATOMIR.
Intervenţiile necesare la Legea nr.381/2002 trebuie să
se refere, în primul rând, la modul de calcul defectuos, la tehnologiile care nu apar în devize şi la cheltuielile care nu se iau
în calcul, precum şi la subiectul subvenţionării primelor de asi-
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gurare de către stat, a precizat Adrian RĂDULESCU, Director
al Cabinetului Ministrului agriculturii.
Cheltuielile efectuate pe culturi se stabilesc prin
hotărâre de Guvern pe baza devizelor-cadru întocmite de
Institutul de Economie Agrară, luându-se în considerare
numai cheltuielile efectuate până la producerea fenomenului.
Maura KLASSEK, reputat specialist în asigurări şi
fondator al societăţii AGRAS, susţine că aceste devize - cadru trebuie stabilite astfel încât să se potrivească câtorva
tipuri de agricultori, pentru a se prelua astfel în asigurare şi
producătorii agricoli mici.
De fapt, conform spuselor Maurei KLASSEK, un orizont de 4 - 5 ani nu va rezolva problema acestor producători agricoli mici, care reprezintă 80% din total.
Totodată, alte completări necesare la Legea nr.
381/2002 ţin de stabilirea unui nou tip de organizare, asemănătoare celei din alte state europene, în care să fie implicaţi şi
reprezentanţi ai mediului ştiinţific. Astfel, ar trebui înfiinţate
comisii judeţene şi o comisie naţională, fiecare cu propriile
grupuri de experţi, însărcinaţi cu constatarea corectă a dau-

Legea AOL, salutată la ICAR Forum 2008
Sunt bucuros că după patru ani avem, în sfârşit, legea
asigurării obligatorii a locuinţelor. Aceasta va intra în vigoare
la 120 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial şi va deveni
operaţională începând cu iulie 2009, modificările necesare
urmând a fi făcute pe parcurs. Legea este rezultanta unei
conlucrări puternice între specialiştii MIRA şi ai societăţilor
de asigurare, însă nu am fi reuşit fără sprijinul financiar
şi tehnic al Băncii Mondiale şi fără lobby-ul extraordinar
făcut de Media XPRIMM, a declarat Radu Mircea POPESCU,
Consilier, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în
deschiderea ICAR Forum.
Forumul Internaţional de Riscuri Catastrofale a lansat şi a
susţinut acest proiect extrem de necesar şi de mare anvergură
Radu Mircea POPESCU
pentru România privind protecţia locuinţelor prin asigurare
Consilier, MIRA
- Legea asigurării obligatorii a locuinţelor, a precizat Sergiu
COSTACHE, Preşedintele Media XPRIMM.
În România, discuţiile privind introducerea unui sistem de asigurare obligatorie a
locuinţelor au demarat în urmă cu peste 10 ani. Adoptarea proiectului de lege privind asigurarea
obligatorie a locuinţelor se impune ca urmare a faptului că România este una dintre ţările
europene expuse în mod semnificativ la dezastre naturale, în special cutremure şi inundaţii.
Actul normativ a fost adoptat de către Guvern în luna august a anului precedent, fiind
transmis Parlamentului pentru dezbatere în procedură de urgenţă.
După aprobarea proiectului de lege în Senat, în noiembrie 2007, Legea asigurării
obligatorii a locuinţelor a fost votată pe 8 octombrie a.c., de plenul Camerei Deputaţilor, for
decizional în cazul acestui act normativ.
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nelor. De asemenea, o altă problemă care necesită o fundamentare, dacă vorbim despre parteneriate strategice de tip
public-privat, este calculul primelor de asigurare: cum ar trebui să tarifeze societăţile, având în vedere evoluţia riscurilor în
sectorul agricol, a precizat Maura KLASSEK.
Pentru a rezolva problemele din agricultura românească trebuie să creăm un fond consistent, să eliminăm birocraţia, pentru că, lăsată doar în seama Guvernului, situaţia nu
se va schimba, a afirmat Gheorghe ALBU.
Gabriel IONIŢĂ, Senior Agriculture and Irrigation
Specialist ECSSD, Banca Mondială, este de părere că pe lângă o strategie de management de risc în agricultură avem
nevoie şi de stabilitatea cadrului de reglementare, pentru că,
în cazul în care cadrul legislativ se modifică din 4 în 4 ani sau
de la an la an, nu se va putea face nimic.
Cea de a III-a parte a ICAR a făcut loc experienţei
internaţionale şi posibilităţii de a fi aplicată cu succes şi în
România. Astfel, pentru o mai bună gestionare a efectelor
fenomenelor catastrofale, este necesar ca responsabilitatea managementului riscurilor să fie preluată de mai multe
părţi, consideră specialiştii europeni în domeniu. Iată motivul pentru care este imperativă adoptarea unor forme noi
de parteneriat public-privat. Aceasta este una dintre concluziile prezentării susţinute de Peter HOPPLER, Director
Public Sector în cadrul companiei de reasigurare SWISS Re.
Agricultorii trebuie să fie conştienţi de riscurile la care
sunt expuşi prin activitatea pe care o desfăşoară şi trebuie
să dezvolte un program de management al riscurilor activ.
Pe de altă parte, asigurătorii trebuie să îşi revizuiască gama
de produse şi să le adapteze la nevoile şi posibilităţile agricultorilor, a concluzionat Prof. Dr. Martin ODENING, Farm
Management Group în cadrul Humboldt - Universität
Berlin, Germania.
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Preţurile prea mici la asigurările agricole susţin
pierderea companiilor de profil
Primele din asigurări agricole practicate pe piaţa
de profil din România nu acoperă nici măcar cheltuielile de achiziţie şi administrare, potrivit Preşedintelui FATA
Asigurări, Costel EREMIA. Astfel, dacă în registre cotaţiile
de primă se situează între 4% şi 8% din valoarea asigurată,
concurenţa neloială de pe piaţa locală de asigurări agricole
a tras în jos tarifele până la 1-1,5% din suma asigurată. 1%
cotaţie de primă este iluzoriu. Pentru a despăgubi un hectar,
la o primă de 1% trebuie să asigur 100 ha şi să am de despăgubit unul singur, a declarat Costel EREMIA. Cu toate acestea,
asociaţiile fermierilor şi agricultorilor din România au precizat că pentru a-şi permite încheierea de asigurări, primele,
ar trebui să coboare la cel mult 1% din suma asigurată.
FATA Asigurări, liderul pieţei de asigurări agricole
din România, a raportat pentru anul 2007 o pierdere netă
de 7,7 milioane lei, pe fondul înregistrării unei rate a daunei la riscurile standard de 97% la culturi şi de 133% la
animale, care a condus la majorări de capital social în valoare de 7 milioane euro, potrivit Preşedintelui companiei.
Pentru a putea fi preluate în asigurare, riscurile trebuie să
fie întâmplătoare, fenomenele acoperite trebuie să fie de
masă, nerespectarea tehnologiei să constituie excludere
în contractul de asigurare, iar prima de asigurare să fie suportabilă. Totodată, prima de asigurare trebuie să acopere
atât costul despăgubirilor, adică dauna medie înmulţită cu
frecvenţa daunelor, cât şi costurile de exploatare şi costurile de capital.
Fănel PLOPEANU, Directorul General al FATA
Asigurări, a explicat că din moment ce nu a existat an fără
evenimente catastrofale şi costul calculat pentru despăgubire
poate fi considerat maxim, este clar că nu am mai vorbi despre o asigurare, ci despre o finanţare. Aşadar, preluarea unor
evenimente catastrofale în asigurare poate fi făcută doar prin
selecţie, punctual, pe baza unor anumite strategii de abordare a diferitelor tipuri de riscuri.
Companiile de asigurări susţin că nu au forţa financiară de a prelua riscuri precum seceta, îngheţul şi inundaţiile,
cei care vor avea de suferit fiind tot agricultorii, aceştia rămânând cu daunele neplătite. Nici reasigurătorii nu preiau riscuri
catastrofale în contextul în care riscurile au o frecvenţă de
producere din ce în ce mai mare, a precizat Costel EREMIA.
Aşadar, conform Preşedintelui FATA Asigurări, sectorul asigurărilor agricole va cunoaşte o evoluţie ascendentă,
dar nu spectaculoasă, având în vedere provocările existente:
cultivarea totală a suprafeţei arabile, de 9 milioane de hectare,
îngreunată de fărâmiţarea accentuată a proprietăţilor agricole, punerea în valoare a zootehniei româneşti, aducerea în stare de funcţionare a sistemelor de irigaţie şi de desecare, luând
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în considerare schimbările climatice. Totodată, lipsa unor tehnologii performante, a mijloacelor financiare a producătorilor
agricoli, renunţarea la subvenţionarea de către stat a primei
de asigurare, existentă în toate ţările Uniunii Europene, dar şi
o slabă informare a producătorilor agricoli cu privire la asigurări reprezintă alte obstacole semnificative în calea dezvoltării
agriculturii şi, implicit, a pieţei de asigurări agricole.
Subvenţionarea primelor a constituit un impuls benefic pentru o mai mare arie de acoperire a asigurărilor agricole, fapt recunoscut şi susţinut de reprezentanţii companiilor care practică asigurări agricole, prezenţi la eveniment.
În anul agricol 2006-2007, asigurările agricole au
ajuns la 17-18% din potenţialul existent, faţă de 12% în anul
anterior. Consider că prin subvenţionarea ulterioară a primelor de asigurare se va ajunge, în următorul an, la 40% din potenţialul asigurabil, a adăugat Preşedintele FATA Asigurări.

Agricultorii doresc prime mai mici şi reintroducerea subvenţiilor
Asociaţiile fermierilor şi agricultorilor din România
prezente la ICAR Forum au declarat că, pentru a-şi permite
încheierea de asigurări, primele ar trebui să coboare la cel
mult 1% din suma asigurată. Totodată, producătorii agricoli s-au pronunţat pentru reintroducerea subvenţionării
primelor de asigurare cu 50% de către stat, procedură eliminată în luna august 2007.
Subvenţionarea primelor de asigurare din 2002
până la sfârşitul anului agricol 2006-2007 s-a materializat
într-o creştere importantă a subscrierilor pe această clasă şi
a popularităţii asigurărilor în rândul producătorilor agricoli.
Astfel, în contextul în care, în cazul calamităţilor naturale,
statul despăgubeşte, în concordanţă cu prevederile Legii
nr.381/2002, numai agricultorii care şi-au asigurat culturile,
un număr mai mare de culturi asigurate, coroborat cu seceta din vara lui 2007, a însemnat un volum substanţial mai
mare de despăgubiri acordate de stat. Astfel, 2007 a fost
anul în care statul a acordat cele mai importante despăgubiri producătorilor agricoli, în cuantum de 526 milioane lei,
potrivit declaraţiilor Elenei TATOMIR.

NOIEMBRIE 2008

Marcel CUCU
Preşedinte, LAPAR

ştefan NICULAE
Preşedinte, AGROSTAR

Producătorii agricoli au fost reprezentaţi la ICAR
Forum de către AGROSTAR, LAPAR - Liga Asociaţiilor Produ
cătorilor Agricoli din România şi AFR - Asociaţia Fermierilor
din România.
Pentru ca parteneriatele dintre asigurători şi fermieri
să funcţioneze, este necesară constituirea unor structuri asociative ale agricultorilor care să dobândească în acest mod
stabilitate şi credibilitate în faţa societăţilor de asigurări.
Atâta timp cât nu se schimbă radical situaţia din agricultură,
nu putem vorbi de stabilitatea sectorului agricol, a declarat
Ştefan NICULAE, Preşedintele AGROSTAR.
Preocupaţi doar de siguranţa investiţiilor pe care le
fac în fiecare an şi direct interesaţi de îmbunătăţirea sistemului asigurărilor agricole, agricultorilor le este indiferent
dacă aceasta implică sau nu transferul de responsabilitate
dinspre sectorul public către cel privat, dar doresc prime de
asigurare mai mici, precum şi subvenţionarea acestora.

Asigurările, o soluţie viabilă pentru dezvoltarea
agriculturii
Nouă din zece agricultori consideră că asigurările
reprezintă o soluţie pentru susţinerea dezvoltării sectorului pe care îl reprezintă. Mai mult de jumătate dintre ei au
încredere că agricultura românească va ajunge la nivelul
mediei europene în mai puţin de 10 ani, în acelaşi interval
de timp estimându-se că suprafaţa agricolă asigurată a ţării
va depăşi 50%, momentan situată la 17%.
Sondajul realizat în rândul participanţilor de la ICAR
Forum 2008 a evidenţiat, aşadar, un oarecare optimism al
producătorilor agricoli, dar şi importanţa subiectului tratat
la eveniment: rolul asigurărilor agricole şi al managementului de risc în dezvoltarea agriculturii din România.
Soluţiile pentru dezvoltarea acestui sector economic sunt adoptarea unui front comun între asigurători, parteneriate public-privat, implicarea activă a reasigurătorilor,
precum şi dezvoltarea unor poliţe de asigurare complexe
şi complete care, pe lângă riscuri agricole, să acopere şi interesele producătorului agricol, ale fermierilor şi să le ofere
protecţie.
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RUBRICĂ REALIZATĂ CU SPRIJINUL COMPANIEI

> Managementul proactiv al riscurilor reprezintă un test de maturitate al companiilor faţă de presiunile în creştere exercitate de mediul de operare tot mai complex şi problematic, dar şi o reacţie preventivă în faţa vulnerabilităţilor proprii localizate la nivel organizatoric şi funcţional. Majoritatea managerilor conştientizează importanţa gestionării riscurilor pentru protejarea valorii companiei şi maximizarea oportunităţilor sale de creştere.
Cunoaşterea şi ierarhizarea riscurilor reprezintă primul pas în structurarea şi implementarea unui sistem funcţional şi eficient de management al riscurilor.

Profilul de risc al companiei –
Ce ştim, cât înţelegem, cum acţionăm?

Esenţa cunoaşterii este simplă: dacă o ai, foloseşte-o, dacă
nu, recunoaşte-ţi ignoranţa.
CONFUCIUS
Antoaneta GEALĂ
Risk Consulting Business
Development Coordinator

Identificarea şi înţelegerea riscurilor –
investiţie în viitor
Pentru orice companie, implementarea unui sistem
coerent de gestionare a riscurilor şi perfecţionarea continuă a acestuia reflectă o atitudine responsabilă şi, totodată,
un angajament pe termen lung din partea managementului.
Într-o lume aflată permanent sub constrângerea
resurselor limitate, managementul riscurilor tinde să fie
judecat în mod superficial prin prisma costurilor imediate, neglijându-se în mod nejustificat faptul că un sistem
funcţional îşi dovedeşte virtuţile în timp şi creează valoare
pe termen nelimitat, în măsura în care este internalizat în
mecanismele operaţionale ale companiei şi actualizat în
permanenţă.
Punerea în operă a unui sistem viabil de management al riscurilor este consumatoare de timp şi resurse dar,
fără un efort investiţional iniţial, el nu va fi capabil să facă
faţă în mod eficient multiplelor ameninţări care planează
asupra unei organizaţii. Fără înţelegerea temeinică a propriilor vulnerabilităţi, compania va rămâne expusă faţă de
riscuri pe care nu le conştientizează sau le subestimează şi
pe care, în consecinţă, nu le va putea gestiona corespunzător.
Din acest punct de vedere, cunoaşterea riscurilor
inerente activităţii companiei, înţelegerea modului de manifestare şi ierarhizarea lor în funcţie de impactul potenţial
total reprezintă o condiţie sine qua non pentru succesul
oricărui sistem de management al riscurilor.

Explorarea ameninţărilor care planează asupra unei
organizaţii trebuie privită ca proces şi organizată după
logica proceselor. Asemeni unui organism viu, compania
evoluează şi se transformă şi, implicit, riscurile care îi sunt
asociate trebuie abordate în dinamică. Odată identificat,
profilul de risc necesită o actualizare permanentă pentru a
ţine pasul cu realitatea.

Managementul de risc – un drum iniţiatic
anevoios
Companiile româneşti se află deocamdată într-un
stadiu incipient din punct de vedere al unei culturi propriuzise a riscului*.
În mare parte, managementul de risc se cantonează în zona empirismului, rar fiind implementate mecanisme elaborate care să comporte o abordare consecventă, cu
repere cantitative şi calitative clare. Predomină, în genere, o
atitudine reactivă, în care acţiunile concrete pentru implementarea unor mecanisme de management al riscurilor fie
sunt determinate de cerinţe legislative, fie apar ca o reducere a unor sisteme existente deja la nivelul companiilormamă. Mai mult, ele se manifestă pe segmente restrânse,
fiind excepţia şi nu regula în sistemul de management general al companiei.
Însuşi conţinutul noţiunii de management de risc
este mult redus în comparaţie cu accepţiunea generală
uzitată de practicieni. Cel mai adesea, managerii asociază
riscul cu asigurările încheiate de companie şi cu activitatea
financiară, reducând din start sfera de cuprindere explo

* Aprecierea nu vizează membrele unor grupuri sau holdinguri internaţionale, nici companiile mari cu acţionariat străin sau cu deschidere externă care, în virtutea unor cerinţe contractuale, au implementat treptat o
serie de soluţii de management de risc adaptate practicilor internaţionale.
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rată.La rândul lor, asigurările sunt tratate separat în funcţie
de necesitatea de protejare a unui anume activ (de obicei
active corporale) sau de acoperire împotriva unui anumit
tip de risc, iar criteriul care prevalează în alegerea unui asigurător sau a unei poliţe este preţul cât mai redus.
În ultimul timp se constată o anumită preocupare
pentru tratarea poliţelor de asigurare în mod unitar prin
programe articulate de asigurări care oferă companiilor
un raport mai bun între acoperire şi cost şi implică, de cele
mai multe ori, consultanţă de specialitate din partea unui
broker. Piaţa trebuie educată în mod sistematic în sensul
schimbării percepţiei despre managementul de risc şi
conştientizării importanţei sale la nivelul companiei.
De la înţelegerea faptului că acesta înseamnă mult
mai mult decât încheierea unor poliţe de asigurare şi gestionarea finanţelor companiei şi până la transformarea lui în
instrument încorporat în modelul operaţional al companiei, trebuie parcurs un drum iniţiatic anevoios. Este necesară
o schimbare de atitudine, bazată pe cunoaşterea şi înţelegerea tuturor riscurilor care planează asupra organizaţiei,
asigurabile şi neasigurabile, care să conducă la utilizarea
managementului de risc în mod proactiv şi să îi ofere posibilitatea de a crea valoare pentru companie.

Soluţii profesionale
Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să adopte o abordare profesionistă a managementului riscurilor,
MARSH Risk Consulting a dezvoltat o metodologie elaborată de identificare, ierarhizare şi gestionare a riscurilor care
fac parte din realitatea cotidiană a companiei.
Deoarece oferă o hartă a riscurilor, prioritizate în
funcţie de frecvenţa şi impactul lor, instrumentul dezvoltat
de MARSH prezintă un dublu avantaj pentru managementul de top al companiilor. În primul rând, acesta va economisi timp prin faptul că se va focaliza asupra riscurilor
strategice, cu impactul cel mai puternic asupra rezultatelor
financiare, delegând corespunzător responsabilităţile pentru gestionarea celorlalte riscuri la nivelul managementului
operaţional. În al doilea rând, managementul de top va beneficia de o imagine de ansamblu asupra sistemelor existente de control şi gestionare a riscurilor din cadrul companiei, împreună cu recomandările aferente de îmbunătăţire.
MARSH, prin vocaţia sa de lider global în soluţii
de management al riscurilor, dispune de o bază de date
impresionantă care permite furnizarea unui benchmark
pentru fiecare companie analizată. Astfel, managementul
are posibilitatea de a evalua poziţia propriei organizaţii vis-à-vis de competitori şi de media ramurii - din punct de
vedere al percepţiei asupra ameninţărilor la adresa activităţii sale şi al maturităţii sistemului intern de management
al riscurilor.

> Managementul riscului înseamnă
mult mai mult decât gestionarea
finanţelor companiei sau încheierea
unor poliţe de asigurare.
Beneficii durabile
Instrumentul de analiză şi prioritizare a riscurilor
dezvoltat de MARSH oferă un spectru larg de beneficii,
mergând de la reducerea costurilor companiei, identificarea şi acoperirea breşelor din programul de management al
riscurilor (în cazul în care există), până la declanşarea unor
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semnale de avertizare în măsură să determine alinierea la
cerinţele cadrului legislativ.
Legat concret de programul de asigurări al companiei, instrumentul utilizat de MARSH pentru identificarea
riscurilor contribuie la reducerea cheltuielilor cu primele
aferente, în condiţiile în care informaţiile complete şi de
calitate pot oferi un suport real în obţinerea unor cotaţii de
primă mai reduse.
Prin abordarea consultativă pe care o promovează,
MARSH poate oferi soluţii de reorganizare completă a programului de asigurări, atunci când între riscurile identificate şi cele acoperite prin poliţe de asigurare există diferenţe
a căror eliminare are un impact favorabil asupra profitului
companiei şi profilului de risc al acesteia. Pentru riscurile
asigurabile, soluţiile propuse diminuează semnificativ frecvenţa producerii şi daunele potenţiale, contribuind la reducerea treptată a cheltuielilor.
În cazuri justificate se pot dezvolta soluţii alternative de reţinere a unor riscuri, concomitent cu aplicarea
unor măsuri de reducere şi control, astfel încât organizaţia câştigă deopotrivă prin îmbunătăţirea şi eficientizarea
proceselor interne, cât şi prin eliminarea unor cheltuieli cu
asigurările, nejustificate din punct de vedere economic.
Recomandările pentru reducerea şi controlul riscurilor neasigurabile reprezintă un câştig pe termen lung, în
sensul că implementarea lor ajută la optimizarea proceselor interne ale companiei şi creează premisele dezvoltării
unui sistem eficient de management al riscurilor.
Soluţia oferită de MARSH priveşte managementul
de risc ca pe un proces perfectibil, iar recomandările formulate în urma identificării şi prioritizării riscurilor presupun urmărirea implementării şi evaluarea rezultatelor obţinute, astfel încât eficienţa aplicării lor să poată fi corect
cuantificată.
Într-o primă etapă, parcurgerea unui exerciţiu riguros de identificare şi prioritizare a riscurilor aduce beneficii
semnificative unei companii prin aceea că pune la dispoziţia managementului un instrument util de alocare a resurselor, generând în final mai multă eficienţă şi plusvaloare,
contribuind implicit la atingerea obiectivelor strategice ale
companiei.
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Punct de vedere

> Peste întreaga lume s-a aşternut o importantă criză economică. Faptul că ne va afecta şi pe noi este uşor de
presupus şi chiar vizibil. Întrebarea pe care ne-o punem azi este care va fi impactul acesteia asupra pieţei de
asigurări din România pentru că, dincolo de cele afirmate pe ici şi pe colo, nu se poate ca aceasta să nu aibă de
suferit mai mult sau mai puţin din această cauză.
În acest sens, ne-am propus să facem o scurtă analiză a principalelor forme de asigurare pe care se bazează piaţa
noastră, în dorinţa de a previziona evoluţia acestora în perioada imediat următoare.

Cum închidem 2008?

Impactul crizei financiare asupra pieţei româneşti de asigurări

Gheorghe GRAD
Director General, SRBA
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Am pornit în acest demers de la premisa
că ceea ce era mai periculos a trecut: reala criză financiară dar mai ales panica populaţiei nu
au dus la falimentul sistemului bancar. Temerea
mea este că pentru noi nu a fost decât vârful
aisbergului şi că punctul terminus al crizei va fi
înregistrat de ţara noastră în cel mai fericit caz
la mijlocul anului viitor numai dacă presiunile sindicatelor din instituţiile bugetare asupra
Guvernului, în iniţiativa acestora de majorare
nesustenabilă în PIB a salariilor, nu vor fi prea
mari. Dacă însă acestea vor avea câştig de cauză şi Guvernul va fi nevoit să cedeze, România
va merge pe acelaşi drum pe care a mers şi
Ungaria, şi efectele negative s-ar putea întinde pe o perioadă de doi până la patru ani.
Aşa cum ştim cu toţii, piaţa românească de asigurări la nivel global (adică inclusiv asigurările de viaţă) este
o piaţă preponderent auto. Din cele 61 procente din total
piaţă, 23 procente reprezintă piaţa RCA şi 38 procente piaţa CASCO.
Asigurarea RCA cred că va fi în continuare în creştere, nu atât datorită măririi parcului auto (care evident
se va tempera), cât nevoii acute de majorare a tarifelor de
primă, astfel încât această linie de asigurare să nu mai fie
principalul vinovat al pierderilor înregistrate la nivel de
piaţă.
Despre linia de asigurare CASCO, aş spune mai degrabă că în trimestrul III al acestui an şi anul viitor va înregistra o stagnare, dacă nu chiar o scădere a subscrierilor.
Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre închiderea unor fabrici auto, despre reducerea producţiei şi masive disponibilizări de personal. Pe fondul iniţiativei de reducere a impactului crizei, am început să vedem reclame
ale maşinilor care se vindeau la comandă în termen de 3-6
luni şi care acum se vând din stoc. Societăţile de leasing
se orientează şi către piaţa auto second-hand în tentativa
acestora de a-şi menţine nivelul de activitate.
Piaţa de transporturi auto, care are şi ea o mare contribuţie, începe să manifeste primele semne de reducere a
activităţii. Scăderea consumului populaţiei va duce la reducerea producţiei şi implicit şi a transportului. Instabilitatea
cursului valutar face ca importurile să fie mai temperate.
Pe bursa italiană de transport sunt oferite zilnic 300-400
de transporturi disponibile către România, dar ofertele de
mărfuri nu depăşesc 20-30 de comenzi pe zi. Deci, asigurările din transporturi - CASCO, CARGO şi CMR sunt pe punctul de a înregistra scăderi destul de importante.

Cum reducerea producţiei este iminentă (unele
unităţi deja au declarat public acest lucru), va creşte rata
şomajului. În acest context, nu numai că liniile de asigurări
specifice persoanelor fizice se vor reduce ca şi subscriere,
dar sunt ameninţate cu suspendarea sau răscumpărarea
înainte de termen asigurările de viaţă deja încheiate. Nici
dezvoltarea pensiilor facultative nu mai este sigură, deşi
gradul de cuprindere în asigurare este unul foarte mic.
Nu trebuie neglijată nici piaţa imobiliară, care a
generat subscrieri frumoase pe segmentul poliţelor CAR,
al asigurărilor de persoane şi al asigurărilor de răspundere civilă profesională. Toţi developerii care nu au demarat
încă construcţia proiectelor imobiliare au oprit continuarea acestora, iar cei ale căror proiecte se află în diverse
stadii de execuţie fac analize în privinţa riscurilor de continuare sau de sistare a lucrărilor.
Avem totuşi şi o veste bună. În această toamnă
vine rândul asigurărilor agricole, care au înregistrat o rată
mică, dar constantă de creştere în fiecare an şi care îşi vor
continua acest trend atât în toamna aceasta, cât şi anul viitor. Mâncarea rămâne în continuare prima nevoie pe care
omul trebuie să o satisfacă, motiv pentru care această piaţă cred că va fi cel mai puţin afectată.
Una peste alta, trimestrul III al acestui an ar putea
înregistra o stagnare a ratei de creştere a pieţei, iar anul
viitor, dacă vom „beneficia” de acelaşi volum de prime intermediate ca şi în anul 2008, ne putem considera o piaţă
cel puţin privilegiată.

Piaţa imobiliară a generat subscrieri frumoase pe segmentul CAR, dar multe
investiţii noi au fost deja stopate
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Interviu

> În mediul de afaceri actual, grija legată de profit nu mai este singura cu care se confruntă antreprenorii. Grija
faţă de client este mult mai importantă şi pare să influenţeze în mod decisiv evoluţia unui business. În acest
context, implementarea sistemelor de CRM (Customer Relationship Management) nu mai este doar un trend, ci
o necesitate pentru companiile româneşti.

Interviu cu

Andreea NICULAE

Manager - FSI Lead România ACCENTURE
PRIMM: Care sunt cei mai importanţi paşi pe care trebuie
să-i realizeze o companie de asigurări care doreşte să implementeze un sistem CRM?
Andreea NICULAE: Aş începe cu o mică observaţie: o companie ar trebui să implementeze un program CRM, sistemul,
soluţia software fiind doar una dintre fazele unui astfel de
program. Astfel, ca să răspund întrebării dumneavoastră,
în opinia noastră compania ar trebui să îşi revizuiască produsele şi serviciile, cu scopul de a realiza o definire „lină” a
noului model operaţional orientat către nevoile clientului.
În astfel de situaţii, adresăm clienţilor noşti câteva
mesaje-cheie ca, spre exemplu: definiţi relativ puţine produse noi, uşor scalabile, pentru a asigura un răspuns dinamic la nevoile integrate ale clienţilor; revizuiţi abordarea de
vânzări şi servicii, identificând noi mijloace de a ajunge la
clienţi; redefiniţi procesele operaţionale aferente, bazându-vă pe simplificare şi standardizare.
PRIMM: Despre România se spune, de multe ori, că este „o
ţară fără statistici” în domeniul asigurărilor. În aceste condiţii, ce mijloace poate utiliza o companie pentru a realiza
o segmentare satisfăcătoare a clientelei sale?
A.N.: Natura business-ului de asigurări, în general, comportă un nivel relativ scăzut de comunicare cu clienţii şi, fireşte,
relativ puţine date despre comportamentul acestora pot fi
procesate pentru a dobândi o înţelegere mai profundă a
profitabilităţii clienţilor, precum şi a nevoilor acestora.
De aceea, CRM-ul analitic este mult mai dependent
de surse externe de îmbunătăţire a datelor astfel încât să se
poată obţine o imagine concludentă despre clienţi şi despre segmentarea acestora. În paralel, companiile ar trebui
să-şi îmbunătăţească procesele şi sistemele, astfel încât să
se poată concentra mai puţin pe administrare şi mai mult
pe întreţinerea relaţiei cu clientul şi adecvarea ofertei în
funcţie de necesităţile sale, care nu sunt statice, ci se schimbă odată cu vârsta, starea civilă, creşterea profesională etc.
PRIMM: Din experienţa ACCENTURE, care sunt cele mai
mari dificultăţi întâlnite de companiile de asigurări în procesul de implementare a unui sistem CRM?
A.N.: Din experienţa noastră, principalele dificultăţi apar
atunci când companiile încep cu implementarea unei soluţii software, fără ca înainte să-şi fi definit clar obiectivele,
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Interviu
gap-urile dintre obiective şi situaţia actuală, priorităţile şi
modelul de implementarea a acestora.
PRIMM: Ce direcţie de acţiune primează în cadrul adoptării unei culturi organizaţionale de „client centricity"? Este
„tehnologia" adevărată „piatră de încercare", sau mai
degrabă avem de-a face în primul rând cu o schimbare de
mentalitate?
A.N.: Orientarea către client implică o schimbare a întregii
organizaţii, un proces complex de transformare, inclusiv
o schimbare a mentalităţii. Tehnologia este un mijloc prin
intermediul căruia aceste schimbări pot fi monitorizate,
gestionate.
PRIMM: Din cunoştinţele pe care le aveţi despre piaţa românească de asigurări, cât de aproape credeţi că se află
companiile locale de asigurări de implementarea sistemelor CRM? Aţi întâlnit companii româneşti despre care
să puteţi afirma că deţin, fie şi incomplet, un sistem CRM?
Care credeţi că este direcţia de lucru care necesită cele mai
mari schimbări?
A.N.: Din informaţiile pe care le-am dobândit, discutând cu
diferiţi reprezentanţi ai companiilor de asigurări, am observat un interes real pentru acest subiect, motivele fiind diferite: unele companii sunt deja într-un program de transformare care implică schimbarea orientării de la produs către
client, altele sunt preocupate de profitabilitate, de retenţia
clienţilor, de achiziţia de noi clienţi sau de nivelul serviciilor.
Însa decizia de a intra într-un astfel de proiect este una strategică şi, cu siguranţă, necesită timp.
Referitor la existenţa sau nu pe piaţă a unor sisteme de CRM, pornind de la premisa că prin intermediul
unui sistem CRM ar trebui să obţinem o imagine unică şi
consolidată a clientului, disponibilă în formula necesară
fiecărui departament din organizaţie (call centre, client services, collection, sales, sales operaţional, marketing, underwriting) şi, nu în ultimul rând, că printr-un sistem CRM se
asigură business-ului mijloacele de a-şi atinge obiectivele
comerciale sau de profitabilitate, aş spune că nu am întâlnit
încă o companie care să aibă un astfel de sistem.
Un program de CRM este un program de transformare; este o călătorie de 1-3 ani. Scopul este atingerea
obiectivelor organizaţiei pe termen scurt şi mediu. De
aceea, este important ca atât oamenii de execuţie, cât şi
managementul să poată vedea rezultate relativ rapide, cu
impact imediat în activitatea lor de zi cu zi - şi aici intervin,
desigur, experienţa si cunoştinţele unei companii precum
ACCENTURE.
PRIMM: Care sunt atuurile ACCENTURE şi cum se deosebesc serviciile sale de ale companiilor concurente?
A.N.: ACCENTURE are o experienţă internaţională în industria asigurărilor şi deţine cunoştinţele, oamenii, metodologia şi best practice-ul necesare în asistarea clienţilor
pe parcursul întregului program, începând cu definirea
programului de implementare, consultanţă de business în
revizuirea proceselor, produselor, ofertei, preţurilor etc. −
acolo unde este necesar şi, nu în ultimul rând, în implementarea unei soluţii software.
Conform unor analişti independenţi (GARDNER,
CRM Magazine), în ultimii 5 ani am fost reconfirmaţi ca CRM
Leader însă, dincolo de aceste aprecieri, cred că o mai mare
relevanţă o au cei peste 1.800 de profesionişti ai noştri care
au reuşit să confirme valoarea adăugată a serviciilor pe care
le oferim în peste 4.800 de proiecte, la mai mult de 1.700
de clienţi.
Oana NECULA
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ştiri
AIG Life îşi dublează profitul în primele nouă luni din 2008
Compania de asigurări AIG Life a subscris în intervalul ianuarie - septembrie 2008 un volum de prime de 220 milioane lei (93 milioane USD).
Creşterea în moneda naţională realizată de asigurătorul român în primele
nouă luni din acest an se ridică la 49%. De asemenea, profitul brut raportat a
fost de 43 milioane lei (18,2 milioane USD), ceea ce înseamnă mai mult decât
dublu faţă de valoarea profitului înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2007
(creştere în moneda naţională de 108%).
Creşterea profitului este determinată în principal de gestionarea atentă
a costurilor operaţionale, simultan cu strategia de investiţii prudente, dar în acelaşi timp eficiente şi dinamice, a precizat Theodor ALEXANDRESCU, Director
General, AIG Life.
Cea mai mare parte din fondurile clienţilor este investită în obligaţiuni
şi titluri emise de statul român, precum şi în depozite la bănci din România. Mai
mult, alături de profitabilitate, ceilalţi indicatori specifici industriei financiare şi
de asigurări de viaţă se situează la niveluri superioare limitelor impuse de legislaţie. Marja de solvabilitate este de patru ori mai mare decât valoarea minimă,
iar nivelul de lichiditate a companiei este de zece ori mai mare decât cerinţele
minime legale, a precizat Directorul General al AIG Life.

UNITA, unicul asigurător care va purta numele UNIQA
în România
UNITA va fi singura companie de pe piaţa asigurărilor din România
care va purta numele UNIQA, reprezentanţii grupului austriac precizând că
nu vor mai face nici o achiziţie în ţara noastră. Astfel, după finalizarea procesului de rebranding, în primul trimestru din 2009, UNITA, preluată integral de
grupul austriac, va primi numele UNIQA România. Totodată, UNIQA a decis să
îşi limiteze participaţia la ASTRA la 27%, cât deţine acum, să se retragă din orice activitate operaţională a companiei, hotărând, în acelaşi timp, renunţarea
la co-branding-ul ASTRA-UNIQA.
Toate eforturile noastre pe piaţa românească, toată atenţia se vor îndrepta spre UNITA şi spre dezvoltarea locală a acestei companii. Preluarea este
o ocazie pentru noi să ne îndeplinim obiectivele ambiţioase de a creşte pe piaţa
din România, o piaţă foarte importantă penru strategia UNIQA în regiune, a declarat Andreas BRANDSTETTER, Member of the Board UNIQA Group Austria.

VIG creşte cu 34% în România
Companiile din România membre ale VIENNA Insurance Group (VIG)
au înregistrat, în trimestrul trei din 2008, o creştere de peste 34% a volumului
de subscrieri, comparativ cu perioada similară a anului precedent.
România este una dintre pieţele de bază ale VIG. Fiind o companie de
asigurări specializată în retail, VIG nu este afectată în nici un fel de conjunctura
nefavorabilă, cursul de creştere al companiilor noastre din această regiune rămânând necontestat şi în al treilea trimestru al anului 2008, a declarat Gunter
GEYER, CEO, VIENNA Insurance Group, referitor la evoluţia pozitivă a societăţilor VIG de pe piaţa locală.
Cu un volum de prime subscrise de 956,8 milioane lei (263 milioane
euro), OMNIASIG consemnează o creştere de peste 46%, în primele nouă luni
din 2008. De asemenea, în intervalul analizat, subscrierile ASIROM au fost cu
21% mai mari decât în T3/2007, valoarea acestora ajungând la 573,85 milioane lei (157,74 milioane euro).
VIG este prezent pe piaţa din România prin companiile OMNIASIG,
OMNIASIG Asigurări de Viaţă şi ASIROM.
Începând cu luna septembrie a acestui an, VIG a preluat participaţiile majoritare în cadrul BCR Asigurări de Viaţă şi BCR Asigurări de la Banca
Comercială Romană (BCR), subsidiara românească a ERSTE Bank.
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Lex
RUBRICĂ REALIZATĂ
CU SPRIJINUL COMPANIEI

> Utilizarea pe scara tot mai larga a internetului şi a mijloacelor moderne de comunicare au conturat un canal
eficient de distribuţie a produselor financiare către consumatori. Aceste modificări au atras după sine şi necesitatea creării cadrului legal care să permită dezvoltarea modelelor de business centrate pe vânzarea la distanţă.

Încheierea contractelor de asigurare la distanţă, din perspectiva Directivei 2002/65/CE

Legislaţie europeană

Ioana DUMITRU
Avocat

Utilizarea extinsă a internetului, corelată cu modificarea comportamentului consumatorilor faţă de abordarea
tradiţionalistă a relaţiei cu instituţiile financiare, a favorizat
dezvoltarea accelerată a pieţei serviciilor financiare pe segmentul de retail (incluzând aici şi piaţa asigurărilor).
Ca atare, internetul şi, în general, mijloacele contemporane de comunicare au conturat un canal eficient de
distribuţie a produselor financiare către consumatori, odată cu facilitarea comunicării şi cu creşterea accesibilităţii
produselor financiare.
Pe cale de consecinţă, impactul în creştere al mijloacelor de comunicare la distanţă şi în domeniul asigurărilor
a determinat eforturi progresive de monitorizare şi armonizare în planul reglementării juridice, în special sub aspectul
protecţiei consumatorilor. Implementate inţial la nivel european, acestea au fost transpuse progresiv şi în legislaţiile
statelor membre UE, incluzând legislaţia română.
Prin crearea unui cadru legal specific, asigurătorii
(asemenea celorlalţi actori ai pieţelor financiare) au putut
dezvolta modele de business centrate pe vânzarea la distanţă. De asemenea, intermediarii în asigurări au găsit în
internet canalul adecvat pentru prezentarea comparativă
a produselor de asigurare, pentru structurarea ofertelor în
funcţie de tipurile potenţiale de clienţi, sau pentru o mai
bună informare prealabilă a potenţialilor asiguraţi cu privire la caracteristicile produselor intermediate.
Privit dintr-o perspectivă tehnică, conceptul de
contract de asigurare încheiat la distanţă presupune că
părţile utilizează exclusiv mijloace de comunicare de tipul
telefonului, faxului, scrisorii sau internetului/e-mail pentru
încheierea contractului, fără a fi prezente fizic simultan
pentru efectuarea formalităţilor.

Reglementări aplicabile la nivelul Uniunii
Europene
Demarate în anii ’90, preocupările europene cu privire la protecţia consumatorilor au evoluat odată cu extinderea şi specializarea pieţelor financiare, fiind concretizate
în prezent în Directiva 2002/65/CE privind vânzarea la distanţă a serviciilor financiare către consumatori, aplicabilă în
mod direct şi asigurărilor.
Înscriindu-se în cadrul reglementărilor din domeniul protecţiei consumatorilor, Directiva 2002/65/CE se
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aplică exclusiv persoanelor fizice, în calitate de consumatori ai serviciilor financiare.
Înainte de încheierea contractului de asigurare,
persoanele fizice cărora li se adresează oferta de a contracta asigurarea trebuie informate cu privire la elemente
minimale, precum: (i) identitatea şi sediul social al asigurătorului, respectiv al intermediarului în asigurări (dacă
este cazul); (ii) caracteristicile produsului oferit (descrierea
trăsăturilor principale, preţul total, informaţii cu privire la
regimul fiscal aplicabil etc.); (iii) principalele clauze contractuale (incluzând legea aplicabilă) etc.
Directiva stabileşte că aceste informaţii trebuie comunicate consumatorului într-o manieră uşor de înţeles
şi potrivită cu natura tipului de comunicare la distanţă, cu
respectarea principiilor bunei-credinţe în tranzacţiile comerciale.
După încheierea contractului, consumatorii au la
dispoziţie un termen cuprins între 14 şi 30 de zile calendaristice, în funcţie de tipul serviciului contractat, pentru
a denunţa unilateral contractul, fără penalităţi şi fără a fi
necesară invocarea vreunui motiv.

Transpunerea reglementărilor în materie,
în legislaţia din România
Dispoziţiile Directivei au fost transpuse în legislaţia română prin Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea
contractelor la distanţă privind serviciile financiare, piaţa
asigurărilor din România având astfel la dispoziţie instrumentele legale necesare pentru a dezvolta strategii de
vânzare prin intermediul mijloacelor de comunicare la
distanţă.
În baza acestui act normativ, orice asigurător român
poate oferi cetăţenilor/rezidenţilor români produse de asigurare prin intermediul comunicării la distanţă. Aceeaşi
posibilitate este recunoscută şi asigurătorilor străini care
au obţinut dreptul de a distribui produse de asigurări pe
teritoriul României în conformitate cu legislaţia aplicabilă
în materie de asigurări.

Scurte observaţii practice
Deşi legislaţia în vigoare creează aceste oportunităţi de distribuţie a contractelor de asigurare, utilizarea
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ştiri
CSA diminuează cotele de contribuţie ale companiilor
de asigurări pentru 2009
Pentru anul 2009, cotele de contribuţie datorate de asigurătorii şi brokerii de asigurare care activează pe piaţa din România - taxa de funcţionare,
contribuţia asigurătorilor care practică RCA şi cota de participare a acestora
la Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (F.P.V.S.) - au fost diminuate.
Astfel, cuantumul taxei de funcţionare plătite de asigurători şi brokerii de asigurare se modifică în 2009 la 0,4%, de la 0,5%, cât este în prezent,
contribuţia asigurătorilor RCA scade de la 1,25% la 1,10% pentru anul următor, în timp ce cota de participare a asigurătorilor RCA la F.P.V.S. scade de la
1,5%, la 0,5%, informează comunicatul de presă remis de CSA.
Totodată, cuantumul contribuţiei societăţilor de asigurare la Fondul
de Garantare pentru anul 2009 rămâne neschimbat, şi anume: 0,3% pentru
asigurările de viaţă si 0,8% pentru asigurările generale.

acestora trebuie subsumată unei atente analize preliminare a condiţiilor şi termenilor specifici aplicabili produselor
de asigurare, de la caz la caz.
În acest sens, exemple practice ne arată că aceste
canale sunt uneori utilizate pentru contractarea asigurărilor cross-border (asigurător UE, risc asigurat aflat pe teritoriul altui stat membru UE). Într-o atare situaţie, asigurătorul
va trebui să respecte prevederile legale incidente în materia liberei prestări a serviciilor (ceea ce înseamnă notificarea prealabilă a autorităţii de supraveghere din statul de
origine, efectuarea celorlalte formalităţi faţă de autorităţile
statului membru gazdă etc.).
Obligaţii similare celor de mai sus trebuie observate şi de intermediarii în asigurări care doresc să utilizeze
mijloacele de comunicare la distanţă pentru intermedierea
de produse de acoperire a riscurilor situate într-un alt stat
membru UE decât cel de origine.
Un alt tip de probleme în cazul asigurărilor crossborder încheiate prin aceste canale poate fi gestionarea
locală a dosarelor de daună, în special în cazul asigurărilor de bunuri, unde asigurătorii ar trebui să beneficieze de
suportul logistic local al unei structuri funcţionale pentru
evaluarea daunelor.
Din perspectiva regulilor de procedură, chiar dacă
la momentul încheierii contractului consimţământul părţilor nu a fost confirmat în scris, existenţa unei forme scrise
poate deveni necesară ulterior, în diferite circumstanţe,
pentru a proba data exactă a încheierii contractului (cum
ar fi în cazul soluţionării unui litigiu pe baza unor reguli
de procedură care reclamă furnizarea unei astfel de forme
scrise sau în anumite situaţii în care este necesară utilizarea
contractului în relaţiile cu autorităţile fiscale).
Ca o ultimă scurtă notă în acest context, precizăm
că în cazul în care părţile desemnează ca lege aplicabilă
contractului încheiat la distanţă legea unui alt stat, anumite prevederi legale din dreptul român ar putea fi aplicabile de drept, în orice condiţii, chiar şi în absenţa acordului
părţilor asupra acestui aspect (spre exemplu, capacitatea
persoanei fizice sau juridice române de a încheia contractul de asigurare se analizează exclusiv din perspectiva legii
române).
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Pe fondul întăririi capacităţii Comisiei de a supraveghea prudenţial activitatea societăţilor şi brokerilor de asigurare, dar şi a dezvoltării continue a pieţei,
considerăm că decizia de a diminua aceste cote este una firească. Totodată, am
convingerea că această decizie a Consiliului CSA va fi bine primită de toţi jucătorii de pe piaţa românească de asigurări şi va contribui la consolidarea acestui
sector financiar, a declarat Angela TONCESCU, Preşedintele CSA, referitor la
aceasta decizie.

Asigurările de locuinţe, obligatorii de la 1 iulie 2009
Dorim să informăm populaţia asupra faptului că asigurările de locuinţe
devin obligatorii începând cu data de 1 iulie 2009, conform legislaţiei în vigoare, a declarat, pentru Buletinele Informative XPRIMM, Radu Mircea POPESCU,
Consilier în cadrul MIRA - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
Oficialul MIRA precizează că vor exista informări periodice, transmise
în timp util, privind companiile de asigurare abilitate să încheie aceste poliţe.
Se încearcă astfel evitarea oricăror abuzuri şi a confuziilor inerente implementării acestui sistem la scara naţională.
Pentru moment, se lucrează la elaborarea legislaţiei secundare, respectiv a normelor de aplicare a legii, adaugă Radu Mircea POPESCU.
Conform prevederilor legii, asigurarea obligatorie va acoperi trei
riscuri de bază specifice României: cutremur, inundaţii şi alunecări de teren. Prima de asigurare va fi de 10 euro sau 20 euro, în funcţie de tipul de
construcţie.

GROUPAMA: Fuziunea nu implică restructurări masive de
personal
Numărul de angajaţi ai platformei de dezvoltare a GROUPAMA în
România, formată din ASIBAN, BT Asigurări şi OTP Garancia, depăşeşte în
prezent 2.700 de persoane. Calendarul de fuziune a celor trei companii sub
brandul GROUPAMA, anunţat de francezi, nu include disponibilizări masive
de personal şi presupune o investiţie în capitalul uman deja existent.
Nu sunt prevăzute restructurări masive de personal în perioada de fuziune. În funcţie de evoluţia activităţii este posibil ca GROUPAMA Asigurări să
aibă chiar mai mulţi angajaţi decât în prezent, a declarat Denis ROUSSET,
Director General al BT Asigurări şi conducătorul operaţiunilor GROUPAMA în
România.
ASIBAN, BT Asigurări şi OTP Garancia au împreună 2.728 de angajaţi
şi 9.372 de agenţi, cea mai mare parte a acestora - 1.326 de angajaţi şi 6.677
de agenţi - venind de la BT Asigurări, compania aflată pe poziţia a 11-a din
piaţă din punct de vedere al primelor brute subscrise în primul semestru (44
milioane euro).
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> Suprafaţa: 93.030 km2
> Vecinătăţi şi lungimea graniţelor: Austria (366 km), Croaţia (329 km), România (443 km), Serbia (166 km), Slovacia (676 km),
Slovenia (102 km) şi Ucraina (103 km)
> Capitala: Budapesta
> Structura administrativă: Ungaria este împărţită în 20 de ţinuturi: 19 judeţe şi capitala, Budapesta
> Anul aderării la Uniunea Europeană: 2004
> Sistem politic: Republică constituţională
> Populaţia: 9.930.915 (estimare, iulie 2008)
> Limba oficială: maghiara
> Moneda naţională: forint - HUF (1 HUF = 100 filléri)
> Rată de schimb: 1 euro = 262,79 HUF
> Rata inflaţiei: 8% (estimare, 2007)
> Produsul Intern Brut (PIB): 141,21 miliarde euro (estimare, 2007)
> PIB/locuitor: 14.217 euro (estimare, 2007)
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: Autoritatea Pieţelor Financiare din Ungaria (Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete)
> Prime brute subscrise: 3,54 miliarde euro (2007); 978,08 milioane euro (Semestrul I, 2008)

UNgaria
Vlad BOLDIJAR
Editor
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În inima Europei

Cadrul economic

Ungaria (Republica Ungară) - un pământ şi o istorie
de 1.100 de ani în inima Europei - este o ţară a câmpiilor
împânzite de ape, a dealurilor şi, bineînţeles, a vinurilor.
De la Nord la Sud şi de la Est la Vest, Ungaria oferă peisaje
încântătoare, cu nenumărate izvoare termale având reale
proprietăţi curative, cu palate şi castele de o valoare istorică şi arhitecturală deosebită. Partea sudică a Dunării, cunoscută sub numele de Transdanubia, prezintă o varietate
de forme de relief, între care se disting Munţii Mecsek şi
Munţii Bakony de unde se deschide o panoramă impresionantă asupra Lacului Balaton, cel mai mare lac din centrul
Europei.
Din punct de vedere turistic, Ungaria reprezintă
spaţiul care atrage an de an tot mai mulţi turişti, astfel încât ospitalitatea, rafinamentul mâncărurilor şi confortul de
cazare au fost permanent dezvoltate în această regiune,
Budapesta fiind în acest moment capitala Est-europeană
cu cele mai multe hoteluri de lux. Astfel, cine este atras de
frumuseţea lacurilor nu trebuie să piardă priveliştea uluitoare a Balatonului, paradisul pescarilor şi al iubitorilor de
sporturi nautice, prietenii vinului sunt invitaţi în Villany
şi Tokaj, iar admiratorii de cultură tradiţională pot alege
Parcul Naţional Hortobágy.

Preocupările pentru îndeplinirea condiţiilor impuse
pentru aderarea la Uniunea Europeană (eveniment care s-a
produs la 1 mai 2004, alături de alte nouă ţări europene),
printre care şi aceea de a dispune de o economie de piaţă
funcţională, au determinat, în anii dinaintea aderării, obţinerea unor indicatori economici şi sociali favorabili şi similari ţărilor membre ale UE. După aderare, Ungaria a cunoscut un trend pozitiv, prin creşterea PIB-ului şi a producţiei
industriale, prin înregistrarea unui nivel mai înalt al productivităţii muncii şi accentuarea competitivităţii la nivelul pieţei industriale, dar şi creşterea salariilor reale. Cu toate acestea însă, mai există fenomene negative care se manifestă
la nivelul economico-social, precum creşterea deficitului
bugetar, a ratei şomajului în rândul tinerilor, acest lucru putând conduce la migraţia către alte ţări europene.
Totodată, volumul investiţiilor în economia Ungariei
s-a majorat cu 0,3% în anul 2007, până la 18,2 miliarde euro,
potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Valoric,
cele mai mari sume investite sunt stocate în telecomunicaţii, retail şi utilităţi, chiar dacă, comparativ cu anul 2006,
acestea au raportat scăderi.
Astfel, alegerea grupului DAIMLER de a construi în
Ungaria o nouă fabrică, în valoare de 800 milioane euro,
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în detrimentul României sau Poloniei, este reprezentativă pentru capacitatea ţării de a atrage proiecte de investiţii străine directe, însă nu poate ascunde dificultăţile cu
care se confruntă economia maghiară. Economia Ungariei
este cea de-a şasea ca mărime din fostul bloc sovietic, iar
Produsul Intern Brut pe cap de locuitor este depăşit doar
de Slovenia, Cehia şi Estonia. Creşterea economică anuală
este însă cea mai mică din grup, potrivit datelor oferite de
Economist Intelligence Unit.
Totodată, analiştii din cadrul CREDIT SUISSE au coborât în luna octombrie a anului curent ratingul Ungariei,
anunţând că economia este printre cele puse în pericol în
cazul în care riscurile crizei creditelor se vor extinde de la
corporaţii la statele suverane, politicienii, managerii, investitorii şi analiştii maghiari fiind de acord că perspectiva
economică se înrăutăţeşte şi că Ungaria se va confrunta cu
efecte secundare, în contextul în care principalii parteneri
comerciali înregistrează o recesiune economică.

O piaţă de 3,54 miliarde euro
În Ungaria anului 2007, pe piaţa naţională a asigurărilor activau un număr de 31 de societăţi de profil,
dintre care 26 sunt membre ale Asociaţiei Companiilor de
Asigurare din Ungaria (Magyar Biztosítók Szövetségét).
Totodată, în industria maghiară a asigurărilor îşi desfăşoară
activitatea 35 de companii de asigurare mutuale.
Ca urmare a aderării ţării la Uniunea Europeană,
un număr de 13 companii din statele membre şi-au deschis, după anul 2004, puncte de lucru în Ungaria. Totodată,
numeroase companii de asigurare din spaţiul european,
dintre care şi un număr de circa 1.300 de brokeri de asigurare au notificat Autoritatea Pieţelor Financiare din Ungaria
(Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) asupra intenţiei
de a activa pe piaţa maghiară de profil.
Potrivit Raportului anual remis de Asociaţia Compa
niilor de Asigurare din Ungaria, în perioada anului financiar
2007 companiile de asigurare au încheiat un număr de peste 13.851 milioane de poliţe de asigurare, cu 0,1% mai puţin decât în anul precedent, pe fondul deprecierii cu 1,7%
a numărului de poliţe emise aferente segmentului asigurărilor de viaţă. Numărul poliţelor non-viaţă a înregistrat o
evoluţie pozitivă de 1,7%, motorul principal de creştere pe
această clasă de asigurări jucându-l poliţele de tip property
(creştere de 8%), asigurările agricole (cu circa 7% mai multe
poliţe faţă de anul 2006), respectiv poliţele de asigurare a
creditelor - cu circa 6,5 puncte procentuale mai multe în
anul 2007 raportat la 2006.
Anul 2007 a reprezentat o creştere de 12,1% în ceea
ce priveşte primele brute, valoarea acestora atingând circa 3,54 miliarde euro. În ceea ce priveşte structura pieţei
asigurărilor, în contextul separării companiilor de profil în
funcţie de sectorul de activitate, în anul 2007 societăţile
maghiare de asigurare au raportat o creştere a ponderii
primelor brute subscrise în total prime la categoria „viaţă”
de 54,68%, până la 1,94 miliarde euro, în contextul în care
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Structura pieţei, pe clase de asigurări, în anul 2007
Prime brute
subscrise (mil. EUR)
TOTAL ASIGURĂRI DE VIAŢĂ, din care:
1.935,69
Asigurare de viaţă la termen
52,96
Cu acumulare de capital
17,76
Poliţe mixte
445,51
Asigurare de viaţă cu termen fix
72,01
Anuităţi
22,55
Unit-linked
1.301,22
Alte tipuri de asigurări de viaţă
23,68
TOTAL ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ, din care:
1.604,20
Accidente
38,63
Sănătate
8,65
Travel
34,55
Auto, din care:
888,96
> CASCO
382,32
> RCA
506,64
Răspundere civilă generală
68,56
Asigurări pentru antreprenori
190,36
Asigurări de locuinţe
285,03
Asigurări agricole
31,66
Asigurări maritime
14,54
Credite
14,98
Alte tipuri de asigurări non-viaţă
28,28
Total piaţă
3.539,89
Sursa pentru toate tabelele: Magyar Biztosítók Szövetségét
Clasa de asigurare

Pondere în
portofoliu (%)
54,68
1,50
0,50
12,59
2,03
0,64
36,76
0,67
45,32
1,09
0,24
0,98
25,11
10,80
14,31
1,94
5,38
8,05
0,89
0,41
0,42
0,80
100,00

Număr de poliţe
emise
3.113.800
542.198
44.893
1.203.156
187.726
55.439
949.487
130.901
10.737.190
883.306
54.470
1.534.616
4.888.185
867.067
4.021.118
94.861
148.000
3.036.837
14.468
14.878
6.654
60.915
13.850.990

Indicatorii pieţei naţionale de asigurări (1997-2007)
Indicator
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PBS* (mld. EUR)
0,74 0,93 1,13 1,46 1,60 1,88 2,13 2,28 2,61 3,16 3,54
Evoluţia PBS faţă de anul 127,4 125,7 121,7 129,0 109,2 117,9 113,1 107,1 114,6 120,9 112,1
anterior (%)
PBS per capita (EUR)
73,13 91,76 112,33 145,53 156,72 185,28 210,15 225,53 258,97 313,71 352,06
* prime brute subscrise

TOP 10 - Total prime brute subscrise în anul 2007*
Prime brute
subscrise (mil. EUR) Cota de piaţă (%) Număr de angajaţi
ALLIANZ
696,91
19,69
5.255
GENERALI-Providencia
526,16
14,86
5.569
ING
460,31
13,00
3.092
OTP Garancia
342,61
9,68
3.932
AEGON Hungary
297,18
8,40
1.735
UNIQA
252,92
7,14
1.367
AVIVA
218,71
6,18
872
K&H Biztosito
146,74
4,15
817
UNION
92,46
2,61
566
AXA
82,83
2,34
116
Total TOP 10
3.116,83
88,05
23.321
Total piaţă
3.539,89
100,00
26.242
*Asigurări de viaţă şi asigurări non-viaţă, însumate

Compania

Rezerve tehnice
(mil. EUR)
894,10
700,93
1.608,97
691,93
541,66
164,56
28,43
132,17
51,54
20,01
4.834,30
5.532,30
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TOP 10 - Prime brute subscrise din asigurări de viaţă în anul 2007
Prime brute subscrise
(mil. EUR)
460,31
218,71
211,04
200,24
167,37
134,09
122,84
81,29
79,27
55,92
1.731,08
1.935,69

Compania
ING
AVIVA
GENERALI-Providencia
OTP Garancia
AEGON Hungary
ALLIANZ
UNIQA
K&H Biztosito
AXA
MAGYAR Posta Elet
Total TOP 10
Total piaţă

Cota de piaţă (%)
23,78
11,30
10,90
10,34
8,65
6,93
6,35
4,20
4,10
2,89
89,43
100,00

Număr de poliţe emise
433.085
64.513
397.362
358.446
687.468
282.265
83.872
104.034
48.692
79.708
2.539.445
3.113.800

TOP 10 - Prime brute subscrise din asigurări non-viaţă în anul 2007
Compania
ALLIANZ
GENERALIProvidencia
OTP Garancia
UNIQA
AEGON Hungary
K&H Biztosito
UNION
GROUPAMA
MAGYAR Posta
KOBE
Total TOP 10
Total piaţă

Prime brute subscrise (mil. EUR)
Total
asigurări
RCA
CASCO
non-viaţă
562,82
190,54
182,61

Indemnizaţii brute plătite (mil. EUR)
Cotă de piaţă
Total
din total asigurări
asigurări
RCA
CASCO
non-viaţă (%)
non-viaţă
35,08
322,62
154,27
91,45

315,12

63,58

89,80

19,64

165,74

44,94

48,06

142,36
130,08
129,81
65,46
39,50
34,55
33,32
28,13
1481,15
1.604,20

28,21
48,88
22,68
39,20
15,15
10,62
27,26
27,80
473,93
506,64

16,53
47,17
8,57
8,61
13,20
12,96
0,78
0,25
380,50
382,32

8,87
8,11
8,09
4,08
2,46
2,15
2,08
1,75
92,33
100,00

59,54
75,03
47,58
39,58
17,30
18,08
22,86
12,77
781,11
844,56

16,13
39,74
13,72
28,32
9,08
7,82
20,86
16,13
351,01
387,41

7,26
28,35
1,08
4,53
5,48
7,49
0,49
0,14
194,34
194,58

procentul primelor subscrise în total prime pentru sectorul
asigurărilor non-viaţă atingea valoarea de 45,32%, respectiv 1,60 miliarde euro.
În cadrul sectorului asigurărilor non-viaţă, ponderea cea mai importantă o deţin asigurările auto, în speţă
cele de răspundere civilă a autovehiculelor, cu prime brute
subscrise de peste 506 milioane euro, reprezentând circa
14,31% din portofoliul consolidat al pieţei. O altă clasă de
asigurări non-viaţă care a contribuit din plin la profiturile
companiilor de asigurări maghiare a fost cea a asigurărilor
de locuinţe, cu un procent în portofoliile societăţilor de
asigurare de 8,05%, şi care a adus venituri din prime brute
subscrise de peste 285 milioane euro.
Ierahia companiilor de asigurare realizată în funcţie
de volumul de prime brute subscrise din asigurări de viaţă
şi asigurări generale, însumate, nu a suferit modificări semnificative faţă de anul 2006, primele patru companii din
piaţă păstrându-şi poziţiile. Astfel, cu prime brute subscrise
de peste 696 milioane euro (ceea ce reprezintă o depreciere de 1,9% faţă de exerciţiul financiar aferent anului 2006),
liderul pieţei maghiare de asigurări, ALLIANZ, deţine o cotă
de piaţă de 19,7%, fiind urmat de „italienii” de la GENERALIProvidencia care au obţinut în 2007 o cotă de 14,86% din
piaţă. Ca şi în anul 2006, podiumului este încheiat de asigurătorul de viaţă ING (peste 460 milioane euro subscrieri
- echivalentul unei cote de piaţă de 13%), în vreme ce OTP
Garancia, recent cedat de OTP Bank asigurătorului francez
GROUPAMA contra unui preţ de 956 milioane USD, ocupă
poziţia a patra, cu subscrieri realizate în anul 2007 de peste
342 milioane euro.
Un lucru demn de evidenţiat este deprecierea indicatorului de concentrare a pieţei între primele cinci companii
competitoare: dacă în anul 2006 acestea deţineau 69,3% din
piaţă, la finele anului 2007 aceleaşi companii ocupau 65,6%
din totalul pieţei, fapt care nu poate decât să întărească ideea de creştere a competitivităţii existente pe piaţa maghiară
a asigurărilor. Totodată, se remarcă şi evoluţia crescătoare
înregistrată de indicatorul de densitate a asigurărilor; astfel,
dacă în anul 2006, un cetăţean maghiar cheltuia în medie
313 euro pentru asigurări, în anul 2007 acesta îşi achiziţiona
produse de asigurare valorând peste 352 euro.

ALLIANZ şi ING conduc piaţa
Valoarea primelor brute din asigurări de viaţă în anul
2007 (1,94 miliarde euro) a reprezentat o substanţială evoluţie crescătoare faţă de 2006, de circa 21 puncte procentuale,
majorând proporţia acestui segment în total subscrieri de la
50,7% la 54,7% în 2007, consemnându-se practic al doilea
an consecutiv în care ponderea asigurărilor de viaţă surclasează linia asigurărilor generale. De asemenea, şi rezervele
tehnice din asigurări de viaţă au confirmat trendul ascendent al acestor tipuri de poliţe, ajungând la o valoare de
3,14 miliarde euro, majorându-se cu peste 4,7% faţă de anul
2006. Practic, motorul poliţelor de tip life au fost asigurările
unit-linked, care au ajuns să reprezinte în anul 2007 peste
36% din totalul subscrierilor (1,3 miliarde euro), precum şi
poliţele mixte (prime brute subscrise de circa 446 milioane
euro, echivalentul a 12,6 din portofoliul consolidat al pieţei).
De departe, liderul pieţei asigurărilor de viaţă din
Ungaria este ING. Compania a realizat în anul 2007 subscrieri de 460 milioane euro, reprezentând circa 23,787%
din totalul acestei pieţe. Divizia maghiară a asigurătorului
olandez ING are un număr de 5.569 de angajaţi şi a emis în
perioada analizată un număr de 433.085 poliţe de asigurare. Podiumul este completat de AVIVA (11,30% cotă de
piaţă) şi de GENERALI-Providencia (subscrieri din asigurări
de viaţă de 211 milioane euro).
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Profil de ţară
Subscrierile înregistrate din asigurări generale de piaţa maghiară de profil au atins în anul 2007 cifra de 1,6 miliarde
euro, consemnând o creştere faţă de anul precedent de 2,9%.
Un lucru demn de remarcat este faptul că asigurările
auto (RCA şi CASCO, însumate) deţin circa 55,4% din totalul
subscrierilor din asigurări non-viaţă, respectiv 25,11% din
portofoliul consolidat al pieţei. Totodată, în anul anterior,
piaţa maghiară a asigurărilor non-viaţă a consemnat ca şi lider compania ALLIANZ, cu subscrieri de circa 563 milioane
euro, dintre care peste 373 milioane euro aferenţi claselor
de asigurări auto (RCA şi CASCO). Cota de piaţă a asigurătorului a suferit faţă de anul 2006 o diminuare de 2,5%, ajungând la 35%, în vreme ce valoarea indemnizaţiilor brute a
fost, în perioada analizată, de peste 322 milioane euro (246
milioane euro pe segmentul auto).

978 milioane euro în 6 luni
Potrivit Asociaţiei Companiilor de Asigurări din
Ungaria, cele 31 de companii de asigurare care activează
pe piaţa naţională de profil au realizat în perioada ianuarieiunie 2008 prime brute subscrise în valoare totală de 978,08
milioane euro, ceea ce reprezintă o evoluţie de peste 10%
raportat la perioada corespondentă a anului anterior.
Pe clase de asigurări, subscrierile din asigurări de viaţă deţin ponderea majoritară în portofoliile companiilor de
asigurări maghiare (49,94%), totalizând în perioada analizată
venituri de 488,43 milioane euro. Alte clase de asigurări cu o
preponderenţă notabilă au fost asigurările RCA - subscrieri
de circa 155,10 milioane euro (15,86% din totalul pieţei), incendiu şi riscuri fundamentale (care, cu prime brute subscrise în valoare de 103,95 milioane euro, au reprezentat 10,63%
din piaţă), asigurările CASCO (subscrieri de 101,63 milioane
euro, echivalentul a 10,39% din piaţă), respectiv răspunderile civile generale (prime brute de 29,27 milioane euro, reprezentând 2,99% din portofoliul consolidat al pieţei).
Alte tipuri de poliţe care au contribuit la performanţele obţinute în primele şase luni ale anului curent de
industria maghiară a asigurărilor au fost cele de accidente
(subscrieri de circa 11,11 milioane euro), poliţele de sănătate (prime brute totalizând peste 6,34 milioane euro), asigurări de garanţii (venituri din subscrieri de 1,5 milioane euro),
poliţele de credite (subscrieri de peste 3,29 milioane euro),
precum şi cele de pierderi financiare, care au reprezentat
sub un punct procentual din structura totală a pieţei.
Divizia maghiară a gigantului german ALLIANZ se
regăseşte pe prima poziţie a clasamentului realizat în funcţie de volumul total de prime brute subscrise din Ungaria,
potrivit datelor furnizate de Asociaţia Companiilor de
Asigurare din Ungaria. Astfel, ALLIANZ Ungaria a înregistrat subscrieri de 227,53 milioane euro în primele şase luni
ale anului curent, deţinând o cotă de circa 23,26% din piaţă. Potrivit raportului Asociaţiei, asigurătorul a consemnat
faţă de perioada ianuarie-iunie 2007 o evoluţie de 4,69%,
realizând subscrieri din asigurări de viaţă de 44,35 milioane
euro şi din asigurări non-life de peste 183 milioane euro.
La mare distanţă, GENERALI-Providencia ocupă treapta a
doua a podiumului, cu subscrieri care au totalizat în primele şase luni ale anului 2008 circa 141,10 milioane euro (din
care 90,91 milioane euro aferente segmentului asigurărilor
non-viaţă), echivalentul unei cote de piaţă de 14,43%. Cu o
evoluţie de peste 30% faţă de primele şase luni ale anului
precedent, OTP Garancia a realizat în perioada ianuarie-iunie 2008 un volum de prime brute subscrise de peste 96
milioane euro (9,83% din totalul pieţei).
Pe următoarele poziţii ale clasamentului se regăsesc
patru companii aparţinând unor grupuri mari europene:
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Structura pieţei pe clase de asigurări în Semestrul I, 2008
Prime brute subscrise Pondere în portofoliu
(mil. EUR)
(%)
Asigurări de viaţă
488,43
49,94
Asigurări non-viaţă, din care:
489,65
50,06
Accidente
11,11
1,14
Sănătate
6,34
0,65
CASCO
101,63
10,39
M.A.T.*
3,68
0,38
Incendiu şi riscuri fundamentale
103,95
10,63
Alte riscuri property
62,65
6,40
Răspundere civilă auto
155,10
15,86
> din care obligatorii
153,67
15,71
Răspunderi civile generale
29,27
2,99
Garanţii
1,50
0,15
Credite
3,29
0,34
Pierderi financiare
8,24
0,84
Protecţie juridică
1,38
0,14
Asistenţă
1,16
0,12
Cheltuieli de înmormântare
0,38
0,04
Total piaţă
978,08
100,00
*Mijloace de transport naval, aerian şi bunuri în tranzit
Clasa de asigurări

Indemnizaţii brute
plătite (mil. EUR)
285,84
191,76
2,57
2,96
51,07
0,77
21,86
23,94
79,81
79,18
3,72
0,86
2,36
1,12
0,38
0,24
0,13
477,60

TOP 10 - Prime brute subscrise, Semestrul I, 2008 (mil. EUR)
Prime brute
subscrise (total)*
ALLIANZ
227,53
GENERALI-Providencia
141,10
OTP Garancia
96,17
ING
94,84
AEGON Hungary
83,59
UNIQA
77,35
AVIVA
57,37
K&H Biztosito
30,45
UNION
29,40
MAGYAR Posta Elet
19,44
Total piaţă
978,08
Compania

Asigurări de
viaţă
44,35
50,19
57,08
94,84
44,01
39,72
57,37
12,47
16,40
19,44
488,43

Asigurări
non-viaţă
183,18
90,91
39,09
39,58
37,62
17,98
13,00
489,65

Evoluţie
Cotă de piaţă (%) 2008/2007
(%)
23,26
4,69
14,43
9,81
9,83
30,29
9,70
-19,56
8,55
12,18
7,91
36,55
5,87
12,01
3,11
-1,55
3,01
33,63
1,99
125,85
100,00
10,13

*Asigurări de viaţă şi asigurări non-viaţă, însumate

ING (subscrieri de 94,84 milioane euro), AEGON Hungary
(venituri din subscrieri ce au totalizat peste 83,5 milioane
euro), UNIQA (prime brute subscrise de circa 77,35 milioane euro), respectiv asigurătorul de viaţă AVIVA, cu subscrieri care au totalizat peste 57 milioane euro. Totodată,
concentrarea pieţei arată că primele zece companii competitoare au realizat un volum de subscrieri de circa 857
milioane euro, reprezentând peste 87,6% din totalul pieţei
consolidate.

Perspective
Odată cu aderarea Ungariei la Uniunea Europeană,
piaţa naţională de asigurări a devenit foarte atractivă pentru mulţi jucători internaţionali de profil, astfel încât anul
2007 consemnează 9 companii din TOP 10 care au capital
străin. Astfel, realul potenţial de dezvoltare poate fi întărit
şi prin creşterea stabilă şi constantă pe care o înregistrează
piaţa, precum şi prin sporirea gradului de atractivitate şi a
mediului concurenţial la nivel macro-economic, inclusiv în
industria asigurărilor. De asemenea, evoluţia anuală a indicatorului de densitate a asigurărilor, concurenţa crescută
dată şi de jucătorii de referinţă internaţionali prezenţi în
Ungaria, nivelul ascendent a unor clase de asigurări, precum cea a răspunderilor profesionale, medicale sau de viaţă nu fac decât să întărească afirmaţia că Ungaria dispune
de o piaţă a asigurărilor stabilă şi sănătoasă.
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Eveniment

> Trei zile, trei Conferinţe, sute de participanţi, un singur loc, un singur criteriu sub care au fost organizate aceste
evenimente: Excelenţa. Acestea au fost elementele care au atras atenţia publicului interesat de asigurări, pensii
private, dar nu numai, în luna octombrie 2008.

Parteneriat pentru Excelenţă
Impresionantul decor al Palatului Parlamentului
a găzduit în luna octombrie trei Conferinţe care poartă
semnătura Media XPRIMM. Fiecare dintre ele s-a bucurat
de succes, iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul
partenerilor acestor evenimente, care au completat tabloul
unor reuniuni ale elitelor.
Trioul a fost deschis prin cea de a V-a Ediţie a ICAR –
The International CAtastrophic Risks Forum, dedicată anul
acesta problemelor întâmpinate de sectorul agricol din
România. Lideri şi specialişti în asigurări şi agricultură, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale s-au reunit cu această ocazie pentru a căuta soluţii la
unele dintre cele mai spinoase probleme care afectează un
important sector din economia României.
Cea de-a doua Conferinţă a avut ca temă de discuţie sistemul pensiilor private şi beneficiile pe care acesta le
poate aduce atât angajaţilor, cât şi angajatorilor. Conferinţa
Naţională de Pensii Private a reunit principalii operatori de
pensii private, directori generali, economici, juridici, de resurse umane şi lideri sindicali ai celor mai importante companii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, precum şi reprezentanţi
ai autorităţilor în domeniu.
Seria celor trei Conferinţe s-a încheiat cu o premieră: ZIUA ASIGURĂRILOR în Bucureşti a constituit primul
eveniment dedicat exclusiv liderilor şi specialiştilor în asigurări din Bucureşti şi judeţul Ilfov, reunind aproape 300
de participanţi.
Pe lângă componenta ştiinţifică, menţinută la standardele impuse de toate conferinţele organizate de Media
XPRIMM, la fel de importantă a fost şi partea de networking. Conferinţele Media XPRIMM au devenit mai mult decât un prilej de documentare, de informare, de dezbatere
şi de identificare a direcţiilor de dezvoltare privind diverse
domenii de activitate. Ele se constituie, astăzi, într-o reală

oportunitate de relaţionare, de reîntâlnire sau de stabilire
a unor noi contacte.
Acesta este motivul pentru care atenţia faţă de
detalii e esenţială în organizarea unor astfel de evenimente. Partenerii sunt aleşi pe criterii stricte şi trebuie să
se încadreze în standardele elitiste ale acestor reuniuni.
Momentele de relaţionare au loc, de regulă, în faţa unui pahar „de vorbă” şi a unui meniu ales.
CRIS-TIM a fost partener al evenimentelor Media
XPRIMM din această toamnă, „dându-le gust” prin produsele sale din gama Premium.
PERONI si CHIVAS au fost mărcile care au oferit un
plus de rafinament întâlnirilor prin apreciatele lor produse,
care au încălzit atmosfera şi au încurajat relaţionarea. Şi pentru ca gama de produse Premium să fie completă pentru
invitaţii de seamă, din categoria băuturilor răcoritoare nu
putea lipsi SANTAL, marcă de renume, cunoscută pentru sucurile sale naturale, potrivite pentru orice moment al zilei.
Şi, pentru că fiecare lider sau specialist invitat la
evenimente este, într-o măsură mai mică sau mai mare, o
persoană publică, importanţa imaginii în lumea afacerilor nu îi este străină nici unuia dintre ei. În acest context,
zona dedicată modei, reprezentată de compania DINASTY,
nu a trecut neobservată. Materialele fine si croiala impecabilă a costumelor au atras atât atenţia domnilor, cât şi a
doamnelor.
Standardele ridicate impuse de evenimentele
produse de Media XPRIMM în această toamnă au adus
Conferinţelor succesul scontat. Partenerii de prestigiu, atmosfera deosebită şi calitatea organizării sunt elementele
definitorii ale viitoarelor evenimente Media XPRIMM.
Şi pentru că acţiunile de CSR (Corporate Social
Responsibility) completează cu succes evenimentele

Premianţii CNPP 2008

Premianţii Dinasty şi Chivas

Alături de premiile pline de
savoare acordate de PERONI,
brand premium care sprijină
toate evenimentele Media
Xprimm, participanţii au
primit, în urma tragerii la
sorţi, volumul „Fonduri de
Pensii Private” semnat de Prof.
Univ. Dan CONSTANTINESCU şi
Manuela CONSTANTINESCU.

Delia ANDREESCU, Inspector Asigurări, ALLIANZ-ŢIRIAC, Sucursala Academiei,
Relu VĂRZARU, Director Sucursala Drumul Taberei, ASIBAN, Cătălina
DOBÂRLEANU, Coordonare Reţele Agenţi, OMNIASIG, Sucursala Aviatorilor
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Eveniment
r euşite, Media XPRIMM a invitat, şi cu această ocazie, asociaţia pe care o sprijină în mod constant: ALTERNATIVA 2003.
Aceasta este singura organizaţie neguvernamentală din
Bucureşti şi a doua din ţară care acordă servicii de găzduire
tinerilor cu dizabilităţi intelectuale, în vederea dezvoltării
abilităţilor şi creşterii şanselor acestor tineri de inserţie socio-profesională.
Obiectele din ceramică, confecţionate de aceşti
tineri pregătiţi în Centrul de zi ALTERNATIVA au avut succes
în rândul participanţilor la Conferinţe. Achiziţionându-le,
participanţii la Conferinţe au căpătat o amintire de la evenimente şi, totodată, au avut satisfacţia de a fi făcut un gest
caritabil.
Oana NECULA

Premianţii CRIS-TIM

Premianţii Peroni

Premiile oferite de către
partenerii evenimentului
au constat în: Wiskey
CHIVAS REGAL, cravate
DINASTY, cosuri cu
produse CRISTIM, bere
PERONI alaturi de
“Manualul Agentului
de Asigurari” o lucrare
Florica TEODORESCU, Director Executiv, GERROMA, Ion ENESCU, Unit Manager
Adrian VOICHIN, Director Centru Regional Corporate, Agenţia Bucureşti
Agenţia Bucureşti 4, BCR Asigurări de Viaţă, Gheorghe LAZĂR, Director Sucursala Corporate, BT Asigurări, Carmen RAICU, Director Agenţia Decebal, BT Asigurări, coordonata de Prof. Univ.
Moşilor, ALLIANZ-ŢIRIAC
Florin VLĂDESCU, Director Agenţia Drumul Taberei, BCR Asigurări
Dr. Dumitru BADEA.
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Primul Buletin de Pensii Private din România - XPRIMM Pensii - apare miercuri după-amiază - abonaţi-vă pe www.pensiileprivate.ro

Caravana FRPP 2008 a ajuns la 558 de angajatori şi 284.000 de salariaţi
Cele 11 Forumuri Regionale de Pensii Private (FRPP)
organizate în 2008 au pus faţă în faţă elita pieţei de pensii
private şi autorităţile din domeniu cu 558 de angajatori,
reprezentând aproape 284.000 de salariaţi din întreaga
ţară. Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Craiova, Timişoara, Bacău,
Iaşi, Braşov, Sibiu, Constanţa, Bucureşti şi Ploieşti - toate au
fost vizitate de caravana FRPP anul acesta, companiile care
au participat la aceste evenimente organizate de Media
XPRIMM beneficiind de informare şi consultanţă în domeniul pensiilor private obligatorii şi facultative.

Peste 10.000 de români şi-au făcut pensii
facultative în octombrie
Peste 10.000 de români au devenit clienţi noi ai
sistemului de pensii private facultative (Pilonul III) în luna
octombrie, ducând această piaţă la un număr total de
135.900 de contributori şi active nete de 18 milioane euro,
potrivit unei analize realizate de portalul www.pensiileprivate.ro pe baza datelor colectate de la companii. Mai
mult de jumătate din clienţii noi sunt salariaţi ai băncii
RAIFFEISEN, care, începând cu luna trecută, beneficiază de
pensii facultative ca parte a pachetului de beneficii extrasalariale oferite de angajator.

Angajatorii plătesc pentru 71% dintre pensiile
facultative
Angajatorii contribuie pentru 71% dintre cei
125.000 de clienţi ai sistemului de pensii private facultative
(Pilonul III), în timp ce clienţii individuali îşi suportă singuri
contribuţia în doar 29% dintre cazuri - semn că angajatorii
au început deja să includă pensiile facultative ca beneficiu
în pachetele salariale -, arată datele publicate de CSSPP.

PwC: 7% dintre multinaţionale oferă pensii
facultative
7% dintre companiile multinaţionale din România
oferă deja pensii private facultative (Pilonul III) angajaţilor
proprii, ca parte a pachetului de beneficii salariale, faţă de

NOIEMBRIE 2008

82% în Slovacia, 77% în Cehia şi 20% în Ungaria, a declarat
Horaţiu COCHECI, managerul departamentului de consultanţă în resurse umane al PricewaterhouseCoopers (PwC).

APAPR devine membru cu drepturi depline în
EFRP
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din
România (APAPR) va deveni, începând cu data de 1 ianuarie 2009, membru cu drepturi depline în cadrul European
Federation for Retirement Provision (EFRP), federaţia fondurilor de pensii private din statele UE, a anunţat instituţia.
Afilierea APAPR la EFRP a avut loc la mai puţin de o lună de
la decizia Asociaţiei de a se alătura Federaţiei Europene.

Fondul de Garantare, în cel mult patru luni în
Parlament
Preşedintele Traian BĂSESCU a promulgat la finele
lunii trecute Legea privind aprobarea OuG nr. 112/2007,
care aduce unele îmbunătăţiri sistemului de pensii private şi care prevede, în cel mult 4 luni de la data publicării
sale în Monitorul Oficial, obligativitatea prezentării proiectului de lege privind Fondul de Garantare în sistemul de
pensii private în Parlament. Preşedintele a promulgat actul
normativ, care a fost publicat deja azi în Monitorul Oficial.
Astfel, avem la dispoziţie cel mult patru luni pentru a prezenta
Parlamentului proiectul privind Fondul de Garantare, a declarat pentru portalul www.pensiileprivate.ro Cristian ROŞU,
Director General al CSSPP.

Sistemul de pensii obligatorii, 253.000 de noi
clienţi din aderarea continuă
Peste 253.000 de noi clienţi au intrat anul acesta
în fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) în cadrul procesului de aderare continuă, în perioada ianuarie
- octombrie. Dintre aceştia, doar 12% (31.000 de participanţi) au semnat direct cu fondul de pensii private pe care
îl doreau, iar restul de 88% (222.000 de participanţi) au
fost repartizaţi aleatoriu de către CNPAS, conform legii, în
cadrul „loteriilor lunare”. Astfel, numărul total al participanţilor la sistemul de pensii private obligatorii a depăşit 4,4
milioane.
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AVIVA: Soluţia multifond, răspunsul potrivit la
criza financiară
Aplicarea soluţiei „multifond” (mai multe fonduri
de pensii, cu profil diferit de risc, administrate de aceeaşi
companie, pentru clienţii de diferite vârste) constituie un
răspuns excelent pe care sistemul de pensii private din
România l-ar putea avea la condiţiile grele de piaţă generate de criza financiară globală, a declarat Andrea MONETA,
CEO al AVIVA EUROPE, în cadrul unei întâlniri cu presa română de specialitate. Sunt foarte favorabil soluţiei de tip
multifond în pensiile private, de fapt, chiar şi fondul de pensii la care contribui eu este unul de acest tip, a declarat şeful
operaţiunilor AVIVA din Europa (care grupează toate pieţele europene, mai puţin Marea Britanie).

CSSPP: Derogare pentru fondurile de pensii
private
CSSPP a acordat o nouă derogare pentru fondurile
de pensii private (obligatorii - Pilonul II şi facultative - Pilonul
III), permiţându-le ca, pe o perioadă de un an, să investească până la 100% din active în titluri de stat (titluri de stat,
obligaţiuni de stat, certificate de trezorerie din România
sau UE), adică peste limita legală de 70% din prezent. Este
vorba de a doua derogare de acest fel, după cea dată în
luna mai (valabilă şase luni de pe 20 mai, adică valabilă încă
o lună), care se referea la depozitele bancare.

Topul datornicilor la bugetul public de pensii
Cei mai mari zece restanţieri la bugetul public de
pensii aveau la finele lunii septembrie datorii totale de
aproape 698 milioane euro, în uşoară scădere (cu 1%) faţă
de nivelul de la jumătatea anului, potrivit unei analize a
portalului www.pensiileprivate.ro, pe baza datelor publicate de Ministerul Finanţelor (şi conţinute în registrele ANAF).
Topul datornicilor la bugetul public de pensii este dominat,
ca de obicei, de mari companii de stat, giganţi energetici
şi industriali. Primele nouă din cele zece poziţii ale topului
s-au păstrat faţă de mijlocul anului.

GENERALI Fond de Pensii trece „în familie” la
CESKA Pojistovna
GENERALI Fond de Pensii, administratorul celui deal treilea fond de pensii private obligatorii ca mărime de
pe piaţă, a fost „tranzacţionat” recent, acţionarul majoritar
schimbându-se din GENERALI Holding Vienna în CESKA
Pojistovna, liderul pieţei de asigurări şi de pensii private
din Cehia, membră a holdingului GENERALI-PPF, au declarat pentru portalul www.pensiileprivate.ro surse din piaţă.

Cum se pot transfera clienţii între două fonduri
de pensii obligatorii
Un client al unui fond de pensii private obligatorii
(Pilonul II) se va putea transfera la alt fond depunând o cerere de transfer la fondul pe care îl doreşte, în loc să depună
cererea la fondul de la care se transferă - aceasta este principala modificare a normei de transfer pe Pilonul II, care va
fi adoptată în perioada următoare de către CSSPP.

Contribuţia la pensia obligatorie creşte de la
2% la 2,5% în martie 2009
Contribuţia virată către fondurile de pensii private
obligatorii (Pilonul II) va creşte de la 2% la 2,5% din venitul
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brut al fiecărui participant la sistem începând cu colectarea
din luna martie 2009, rundă de colectare aferentă lunii de
referinţă ianuarie 2009 - a precizat pentru portalul www.
pensiileprivate.ro Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private (CSSPP). Potrivit legii, contribuţia virată
în sistemul de pensii private obligatorii creşte de la 2% din
venitul brut în 2008, cu un pas de 0,5 puncte procentuale
pe an, până la 6% în 2016.

Fondurile obligatorii vor încasa contribuţii de
455 milioane euro pentru anul 2009
Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II)
vor încasa contribuţii în valoare de circa 455 milioane euro,
aferente celor 12 luni din 2009, în condiţiile în care câştigul salarial mediu brut pe economie este prognozat oficial anul viitor la 1.865 lei, potrivit unei analize a portalului
www.pensiileprivate.ro. Estimarea se bazează pe o contribuţie lunară de 2,5% dintr-un salariu, cu 14% mai mic decât
cel mediu brut pe economie (1.865 lei - colectările de până
acum au arătat că participanţii la fondurile de pensii au un
salariu cu 14% mai mic decât media naţională), pentru 3,5
milioane de participanţi şi la un curs mediu de 3,7 lei pentru un euro.

Zece şefi ai companiilor de pensii au părăsit
industria
În ultimele zece luni, zece directori generali ai companiilor de pensii private obligatorii au părăsit această
industrie, din diferite motive. Piaţa de pensii private dovedeşte astfel că a fost şi rămâne scena unei concurenţe dure
între jucători, care s-a soldat cu multe „mişcări de trupe”.

POLONIA: Fondurile au pierdut 5 miliarde euro
numai în octombrie
Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II)
din Polonia au suferit pierderi de 4,9 miliarde euro numai în
luna octombrie (12% valoare), în urma prăbuşirilor bursiere
ca efect al crizei financiare globale. Activele nete ale pieţei
au ajuns la 36,2 miliarde euro la finele lunii octombrie, faţă
de 41,1 miliarde euro la finele lunii septembrie. În termeni
de randamente, fondurile au pierdut în medie 7,9% în octombrie şi 17,3% în cele zece luni de la începutul acestui
an. Polonia este cea mai mare piaţă de pensii private obligatorii din regiune.

CEHIA: Pregătiri legislative pentru „versiunea 2”
a pensiilor facultative
Autorităţile din Cehia se pregătesc în această perioadă pentru o lege care va reforma profund sistemul de
pensii private facultative (Pilonul III) al ţării, cu scopul de
a introduce în 2010-2011 noi tipuri de fonduri de pensii
facultative, o adevărată „versiune 2„ a sistemului existent.
Noile fonduri de pensii facultative vor fi construite după
modelul multifond, vor fi mai transparente din perspectiva
costurilor şi nu vor mai fi obligate să furnizeze garanţia de
randament anual pozitiv oferită de actuala legislaţie, relatează Investment&Pensions Europe (IPE). Cehia este cea
mai mare piaţă de pensii private facultative din regiune,
cu peste 4,1 milioane de participanţi şi active nete de 7,4
miliarde euro.

Mihai BOBOCEA
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> O populaţie bătrână, cu pensii mai mici şi obligată să muncească mai mulţi ani. Perspectivele nu par prea
luminoase pentru viitorii pensionari, cu atât mai mult cu cât prea puţini dintre aceştia, oriunde în lume, ştiu cât
de mari vor fi veniturile de care vor dispune la bătrâneţe. Ce este de făcut pentru a transforma incertitudinea
în cunoaştere? Cum trecem de la consum la economisire? Cum se îmbină cheltuielile actuale cu finanţarea celor
viitoare şi, mai ales, ce rol au angajatorii în rezolvarea acestei ecuaţii? Se poate imagina o strategie win-win,
care să construiască un viitor sigur pentru angajaţi şi un prezent profitabil pentru angajatori? Ne propunem să
răspundem acestor întrebări printr-o serie de articole care dutează în acest număr. Pentru început, întrebarea
este … CUM STĂM?

Pensia – un viitor „amânat”?
Cunoscutul adagio „banii n-aduc fericirea” este tot
atât de adevărat pentru pensie ca şi pentru dragoste. Dar
dacă „fericirea” este rezultatul armoniei familiale, respectului şi utilităţii sociale, precum şi al satisfacerii unor aspiraţii
personale, cu siguranţă „banii” au un rol important de jucat
ca toate acestea să existe. Cu siguranţă, stilul de viaţă la
pensie, mai mult sau mai puţin satisfăcător, va fi determinat de veniturile disponibile. Sau, din perspectiva tinereţii,
s-ar putea spune „gândeşte-te ce viaţă vrei să duci, ca să
ştii câţi bani trebuie să economiseşti”. Cum privesc oamenii
perspectiva pensionării în acest moment? Se pare că, deşi
percepţia asupra viitorului lor de pensionari nu este dintre
cele mai optimiste, mulţi dintre cetăţenii activi nu fac sau
nici nu ştiu ce să facă pentru a evita lipsurile materiale la
bătrâneţe.
Mai bine de jumătate dintre britanici, locuitorii unei
ţări care se poate considera leagănul serviciilor financiare
moderne, nu economisesc suficient pentru a-şi asigura
confortul financiar la vârsta pensionării şi nu ştiu cum vor
face faţă cheltuielilor atunci când vor părăsi serviciul, constată compania de asigurări de viaţă SCOTTISH WIDOWS cu
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ocazia unui amplu sondaj de opinie.
Lucrurile nu stau mai bine nici pe continent. Circa
36% dintre francezi apreciază că vor fi nevoiţi să mai lucreze, cel puţin în regim part-time, şi după vârsta de pensionare, în principal din motive financiare, iar numai 15% dintre
ei se aşteaptă ca veniturile de care vor dispune la pensie să
le permită menţinerea nivelului de trai cu care s-au obişnuit în viaţa activă. Aproape tot atât de pesimişti se arată
şi ungurii, numai 25% dintre bărbaţii unguri şi 15% dintre
femei având convingerea că pensionarea nu este sinonimă
cu sărăcia. Mai mult, circa jumătate din cetăţenii activi din
Ungaria sunt total nepregătiţi din punct de vedere financiar pentru pensionare, circa 34% dintre angajaţi maghiari
economisind pentru pensie, în timp ce restul intenţionează să-şi suplimenteze pensia de stat lucrând şi după vârsta
de pensionare sau nu manifestă nici o preocupare faţă de
acest subiect.
Nu numai europenii îşi privesc viitorul cu îngrijorare. Perspectiva unei bătrâneţi afectată de sărăcie pare să fie
una dintre cele mai puternice angoase ale japonezilor, 85%
dintre aceştia declarându-se îngrijoraţi cu privire la veniturile de care vor dispune la pensie. Dintre aceştia 42%, care
au economisit pe măsura puterii lor financiare, sunt extrem
de îngrijoraţi de măsura în care economiile lor corespund
necesităţilor, cu atât mai mult cu cât valoarea activelor
acumulate s-a deteriorat în ultimul an, iar capacitatea de
economisire se află într-o pronunţată scădere ca urmare a
stagnării economice. Alţi 22% dintre japonezi nu au realizat
însă nici un fel de economii pentru pensie.

Călătorii

Pentru 68% dintre pensionarii anului 2008, veniturile de care dispun sunt sensibil mai reduse decât cele din
timpul vieţii active, afirmă autorii ediţiei 2008 a studiului
AXA, Retirement Scope. Numai suportul primit din partea
familiei, adăugat unei relative reduceri a costului general al
vieţii, face ca această situaţie să nu capete accente dramatice, 47% dintre pensionarii intervievaţi de AXA declarând că
reuşesc să-şi menţină în bună măsură standardul de viaţă
cu care s-au obişnuit. Totuşi, pentru mai mult de un sfert
dintre repondenţi, pensionarea a însemnat o reducere sensibilă a nivelului de trai.
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În rândul persoanelor active din cele 27 de ţări studiate, percepţia dominantă este una moderat optimistă,
aproape jumătate dintre subiecţi manifestând convingerea
că stilul lor de viaţă nu se va altera sensibil după pensionare. Totuşi, acelaşi studiu arată că există un decalaj substanţial între aşteptări şi realitate în ceea ce priveşte stilul de
viaţă la pensie, mai ales în ceea ce priveşte componentele
costisitoare, cum ar fi capacitatea de a călători.
În ţările din Europa Centrală şi de Est, unde sistemul
public de pensii este, în mod evident, mai slab, atitudinea
este pronunţat pesimistă. Astfel, ceva mai mult de jumătate din persoanele active care au răspuns sondajului din
Cehia, Ungaria, Slovacia şi Polonia, au aşteptări dintre cele
mai slabe privind statutul lor financiar după pensionare. În
fapt, din declaraţiile persoanelor active din aceste ţări reiese că standardul de viaţă al pensionarilor este în degradare, două treimi din repondenţi estimând că vor resimţi
un declin semnificativ al standardului lor de viaţă, în timp
ce numai 45% dintre pensionarii actuali confirmă o schimbare negativă a nivelului lor de trai. În aceste condiţii, ar fi
de aşteptat ca generaţiile active profesional să manifeste o
preocupare accentuată faţă de economisirea pentru pensie. Totuşi, realitatea pare să fie oarecum diferită.
Oamenii se pregătesc pentru etapa retragerii din
activitate potrivit convingerilor şi aşteptărilor proprii, influenţate de experienţa personală şi a apropiaţilor lor şi de
caracteristicile culturale locale. Măsura în care sunt înţelese fenomenele economice, capacitatea de a autoevalua
corect necesităţile financiare la bătrâneţe, stilul de viaţă şi
obişnuinţa de a planifica financiar viitorul sunt tot atâţia
factori care determină o întreagă gamă de atitudini faţă de
economisirea pentru pensie.
La nivel global, studiul citat pune în evidenţă o tendinţă de modificare a comportamentului financiar către o
atitudine mai prudentă şi pro-activă. Pe de o parte, procentul celor care economisesc pentru „fondul de pensionare”
este mai ridicat în rândul generaţiilor active decât a fost
pentru cele aflate acum la pensie, pe de altă parte, această
preocupare se instalează mai devreme decât la generaţiile
trecute de angajaţi.
Totuşi, ca orice valori medii, nici procentele prezentate de studiu nu reflectă decât o tendinţă generală,
concretizată prin valori foarte diferite la nivel individual. În
particular, în multe dintre ţările europene, dar nu numai,
angajaţii manifestă o indiferenţă cel puţin îngrijorătoare

faţă de problematica pensiilor. Mai mult şi mai grav, această
atitudine se sprijină, de cele mai multe ori, pe o profundă
necunoaştere a sistemului de pensie naţional, a drepturilor
şi potenţialelor beneficii oferite de acesta, precum şi a modalităţilor de economisire.
Iată două exemple grăitoare:
> 93% dintre salariaţii britanici nu ştiu aproape nimic
despre pensia de stat, 63% afirmând că nu au nici cea mai
vagă idee despre drepturile care li se cuvin la pensionare.
Îngrijorător şi totodată greu de înţeles este că lipsa acută
de informaţie se regăseşte şi la 48% dintre cei cu vârste cuprinse între 55 şi 64 de ani;
> mai bine de jumătate din unguri nu ştiu cât plătesc pentru contribuţiile sociale şi nici ce drepturi le conferă acestea. Cu atât mai rău, dacă ţinem cont că pentru un sfert de
milion de unguri pensia nu va depăşi nivelul de 40% din
salariul mediu, la limita pragului de sărăcie.
Chiar şi atunci când gradul de informare este ceva
mai bun, decizia de a economisi pentru pensie este de cele
mai multe ori amânată pentru un orizont de timp mai îndepărtat, priorităţile momentului fiind mereu altele. Ştiu
foarte bine că trebuie să economisesc pentru pensie, declară
un tânăr chinez intervievat de AXA, dar, sincer, mi se pare că
mai am foarte mult timp la dispoziţie şi se pare că mereu se
găsesc alte lucruri pentru care trebuie să cheltuiesc banii.

De ce nu economisim?
Motivele acestei atitudini sunt tot atât de diverse pe
cât sunt şi persoanele care le invocă. Pe de o parte, mentalitatea potrivit căreia „statul ne va ajuta” se păstrează în ţările
ex-comuniste şi acum, la aproape 20 de ani de la schimbarea sistemului politic. Pe de altă parte, marea majoritate a
cetăţenilor din ţările vestice, unde au existat sau încă mai
există sisteme publice de pensii destul de puternice, consideră că este de datoria statului să furnizeze pensionarilor
mijloace de trai suficiente.
Economiile în stagnare sau chiar recesiune, care
pun o presiune mărită pe bugetele familiale, determină, de
asemenea, amânarea „pentru timpuri mai bune” a deciziei
de economisire. Aproape 60% dintre britanicii intervievaţi
de SCOTTISH WIDOWS la începutul anului 2008 afirmau că
în următorul an nu vor dispune de suficiente venituri pentru a economisi mai mult, 40% subliniind că aveau un buget familial mult mai echilibrat în urmă cu cinci ani. Costul
crescut al vieţii, precum şi povara creditelor acumulate afec-
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tează substanţial capacitatea de economisire a populaţiei,
explică Richard SCOTT, analist BBC.
În Europa Centrală şi de Est, ungurii declară în proporţie de 77% că nu-şi pot permite să economisească. În
schimb, doar 34% dintre ruşi şi 37% dintre cehi spun că se
lovesc de acest neajuns atunci când vor să pună bani deoparte, arată o cercetare desfăşurată în ianuarie 2008 de
către Henley Centre Headlighit Vision, pentru AVIVA.
Din acest punct de vedere, nici România nu stă mai
bine, 66% dintre români declarând că nu îşi permit să pună
bani deoparte, nu de puţine ori existenţa unui credit de
consum constituind motivul principal pentru această situaţie. Un alt motiv des întâlnit (63% dintre răspunsuri) este
preferinţa pentru un acces rapid la economii, fie în vederea consumului, fie ca urmare a neîncrederii în garanţiile
oferite de instituţiile financiare. Aceeaşi atitudine o au şi
alţi locuitori ai statelor din regiune: 74% în Ungaria, 70% în
Cehia, 68% în Lituania şi 66% în Rusia.

Prima condiţie, cunoaşterea!
John JORY, Director al firmei de consultanţă KELLY
Services, afirmă: Oamenii trebuie să înţeleagă că pensia de
stat nu va acoperi mai mult decât un nivel de subzistenţă al
pensiei, iar ei nu-şi vor putea menţine standardul de viaţă decât economisind într-o pensie privată. Nimic mai adevărat,
din păcate, pentru cei mai mulţi dintre cetăţenii lumii.
Un prim pas ar trebui să fie acela ca fiecare să înţeleagă şi să aprecieze corect nevoile financiare pe care le
va avea după încetarea activităţii profesionale: costurile de
bază (ipoteci, credite, asigurări, costuri de asistenţă medicală etc.), cele asociate traiului cotidian (mâncare, îmbrăcăminte, întreţinerea casei etc.) şi, în final, costurile „stilului
de viaţă” pe care fiecare şi-l propune (călătorii, hobby-uri
etc.), plus o rezervă pentru evenimente neprevăzute, cum
ar fi necesitatea îngrijirii medicale permanente pe termen
îndelungat. Rezultatul acestui calcul, comparat cu informaţiile despre veniturile disponibile din sistemul public şi din
pensiile private oferite de angajatori ar trebui să constituie
un reper important pentru dimensionarea economisirii individuale.
Aici intervine, cu un rol foarte important, gradul de
informare şi totodată transparenţa sistemelor publice de
pensii şi asistenţă socială. Un exemplu grăitor este furnizat
de studiul realizat în rândul cetăţenilor SUA, de compania
MetLife. Pe o scară de la 1 la 10, nivelul mediu de cunoştinţe cu privire la necesitatea şi modalităţile de a planifica din
punct de vedere financiar retragerea din activitate se situa
la „cota” 4,3. O mare parte a persoanelor intervievate riscă
să „supravieţuiască propriilor economii” ca urmare a subaprecierii costurilor vieţii după pensionare. Astfel, cincizeci
la sută dintre americanii chestionaţi consideră că vor avea
nevoie de numai jumătate din veniturile vieţii active pen-
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tru a acoperi cheltuielile unui trai decent la bătrâneţe, iar
mai puţin de 50% cunosc valoarea actuală a pensiei medii de stat. Nivelul cunoştinţelor despre produsele financiare destinate economisirii pentru pensie nu depăşeşte
3,3 puncte din 10 posibile. De asemenea, 70% nu apreciază corect costurile îngrijirii medicale pe termen lung, în
timp ce mai mult de un sfert din persoanele intervievate
au convingerea greşită că aceste costuri sunt acoperite
de asigurările medicale obişnuite. Pe scurt, pentru o mare
parte a populaţiei americane, şansele de a-şi evalua corect
necesităţile de economisire pentru pensie sunt foarte mici.
Dacă ţinem cont că o mare parte dintre repondenţi sunt
persoane de peste 50 de ani, cu un nivel de educaţie peste
medie şi cu funcţii executive sau manageriale, pare firesc
să presupunem că există o largă pătură a populaţiei, mai
puţin instruită, al cărei nivel de cunoaştere este şi mai redus
decât cel reflectat de studiu. Mai mult, pentru unele dintre
aceste persoane, rezultatele unei atitudini de economisire
fundamentate pe astfel de erori de apreciere se pot dovedi
dramatice.
Până acum, românii nu au făcut obiectul unui astfel de studiu, dar n-ar fi deloc surprinzător ca, într-o astfel
de eventualitate, „notele” obţinute să fie şi mai mici, ţinând
cont că nu există încă o tradiţie a planificării financiare individuale. Şansele ca o astfel de cultură şi de educaţie în spiritul prevederii şi economisirii să evolueze prin acumulări
lente, pe măsura acumulării unei „istorii” relevante sunt mai
degrabă mici, dacă judecăm după viteza cu care evoluează fenomenele socio-economice adverse. Mai degrabă am
putea asista la o asimilare rapidă, sub efectul moralizator
al „loviturii de pragul de sus” şi cu preţul unor probleme
sociale acutizate pe durata de supravieţuire a unor întregi
generaţii de pensionari pentru care „înţelepciunea de pe
urmă a românului” ar putea veni prea târziu.
Aşadar, ca să răspundem întrebării din preambul...
Cum stăm?
La nivel mondial, dacă majoritatea copleşitoare a
populaţiei active (peste 80%) indică încă statul ca principal
responsabil pentru pensii, procentul angajaţilor care consideră că este firesc ca fiecare individ să-şi asume, cel puţin în
parte, responsabilitatea finanţării propriei bătrâneţi a crescut la 70%. Nu mai puţin semnificativ, aproape două treimi
din salariaţi acordă o cotă importantă din această responsabilitate angajatorilor.

Daniela GHEŢU
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> Prezent în România cu ocazia Conferinţei Anuale de Vânzări a grupului EUREKO, găzduită anul acesta la
Bucureşti, Maarten DIJKSHOORN, Preşedintele şi Directorul General al grupului financiar olandez, a acordat un
interviu în exclusivitate Revistei PRIMM Asigurări&Pensii, în care vorbeşte despre planurile EUREKO în România şi
în regiune şi despre efectele crizei financiare asupra produselor de economisire şi protecţie în întreaga Europă.
Grupul financiar EUREKO îşi realizează 87% din cifra de afaceri pe piaţa de origine, Olanda, restul fiind obţinut din
11 alte state europene. În România, EUREKO deţine grupul INTERAMERICAN (Asigurări şi Pensii), liderul pieţei de
asigurări private de sănătate, jucător de Top 10 în asigurările de viaţă şi de Top 5 pe piaţa de pensii private.

Interviu cu

Maarten DIJKSHOORN

Preşedinte şi CEO al grupului EUREKO
PRIMM: Din câte ştim, putem bănui că, dintre toţi preşedinţii grupurilor financiare care au afaceri pe piaţa locală, sunteţi cel care vizitaţi cel mai des România. Avem dreptate?
Maarten DIJKSHOORN: Foarte probabil – am vizitat operaţiunile noastre din România de 5-6 ori numai în ultimul an.
De data aceasta, EUREKO a decis să organizeze în România
conferinţa sa anuală cu oamenii din vânzări din întreg grupul. Marea majoritate a participanţilor au fost din România
şi din statele din regiune, dar au participat angajaţi de-ai
noştri din toate ţările unde avem operaţiuni.
PRIMM: Ce mesaje aţi transmis forţei de vânzări din
România şi nu numai?
M.D.: Pentru oamenii de vânzări este foarte important să le
mulţumeşti şi să le arăţi că preţuieşti la adevărata valoare
munca lor. Noi, EUREKO, ne bazăm business-ul pe ceea ce
numim modelul celor patru: acţionari – clienţi – distribuţie – angajaţi. Considerăm că toate aceste patru părţi ale
afacerii sunt la fel de importante şi, în consecinţă, avem o
abordare echilibrată.
EUREKO, ca grup de asigurări şi pensii private, lucrează în principal la graniţa dintre sfera publică şi cea privată. De exemplu, suntem peste tot prezenţi în liniile de
business de asigurări de sănătate şi de pensii private – domenii unde statul a decis să-şi privatizeze responsabilitatea. Asta am transmis forţei de vânzare din România: suntem primii pe asigurări de sănătate şi avem o poziţie foarte
bună şi în pensiile private. Mai mult, poziţia pe care o avem
pe piaţa de pensii private obligatorii ne permite o evoluţie
asemănătoare şi în pensiile private facultative.

> Criza financiară va aduce, cu siguranţă, întărirea
reglementărilor şi supravegherii pieţelor financiare.
Regulile jocului pe piaţa financiară mondială vor fi şi
trebuie să fie mult mai stricte.
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PRIMM: Suntem în plină criză financiară. Ce efecte are ea
asupra grupului EUREKO şi asupra planurilor sale de investiţii şi de dezvoltare în România şi în regiunea Europei
Centrale şi de Est?
M.D.: Grupul financiar EUREKO are marele avantaj de a nu fi
listat pe nici o bursă, deci nu depindem de capitalul volatil
de pe pieţele bursiere şi nici nu ne afectează pierderile bursiere din ultima perioadă. Avem o situaţie financiară stabilă, fără probleme de lichiditate sau solvabilitate. Mai mult,
criza nu ne afectează nici planurile de extindere şi dezvoltare a business-ului, după cum arată cea mai recentă achiziţie pe care am făcut-o. În septembrie, EUREKO a cumpărat
operaţiunile din Rusia ale companiei de asigurări ORANTA
– o companie cu un portofoliu solid de asigurări auto şi de
proprietăţi, chiar şi asigurări de sănătate.
Rusia este o piaţă prea mare ca să nu fim prezenţi
acolo. În plus, Rusia se pregăteşte şi ea de reforma sistemului de piaţă, iar acest potenţial de piaţă nu poate lăsa
indiferent pe nimeni. Trebuia să fim pe această piaţă.
PRIMM: Cum vedeţi efectele crizei în restul lumii şi cum
vedeţi continuarea situaţiei de azi, după ce praful se va fi
aşezat?
M.D.: Trebuie să fim sinceri: amplitudinea crizei a luat prin
surprindere pe toată lumea. Nimeni nu ar fi putut crede vreodată că efectele ar putea fi atât de mari. Vorbim de pierderi
estimate acum la 1.000 miliarde USD, sume care sunt acum
reinjectate în sistemul financiar mondial. În vârtej au fost
prinse instituţii financiare cu o vechime de peste o sută de
ani, foarte respectate şi cu o reputaţie de invidiat. Băncile
au ajuns să nu mai fie conştiente la ce riscuri se expun, iar
unele companii de asigurare au subscris şi ele o parte din
aceste riscuri, ceea ce le-a dăunat grav. Toate acestea nu
pot duce decât într-un singur loc: întărirea reglementărilor
şi supravegherii pieţelor financiare. Regulile jocului pe piaţa financiară mondială vor fi şi trebuie să fie mult mai stricte
– iar asta, de exemplu, nu intră în conflict cu noile reglementări de care vorbim astăzi – Solvency II pentru asigurări
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şi Basel II pentru bănci. Mai mult ca sigur, în anii următori
vom vorbi despre Solvency III şi IV şi despre Basel III şi IV, ca
răspuns al turbulenţelor din ultima perioadă.
PRIMM: Cum se simte această criză din perspectiva
clientului, ca beneficiar al produselor de pensii private şi
asigurări?
M.D.: Fără îndoială, fondurile de pensii private au fost afectate major în Europa şi în lume, înregistrând pierderi semnificative sub forma deprecierii activelor. De exemplu, cel
mai mare fond olandez de pensii private (şi al treilea din
lume, n. red.), ABP, avea investiţii de circa 100 miliarde euro
în acţiuni, din care a pierdut probabil peste 30%. Însă în
momentul când bursele îşi vor reveni, cea mai mare parte
a acestor pierderi vor fi resorbite, iar activele fondurilor de
pensii private vor reveni pe creştere. În România, datorită
startului recent, atitudinii prudente şi garanţiilor din legislaţie, efectele crizei sunt mult mai mici, dacă ne referim la
fondurile de pensii private.
În asigurări, aceeaşi situaţie este valabilă la produsele de tip unit-linked, care au fost afectate în mod indirect
de criza financiară, prin prăbuşirea burselor şi prin reducerea valorii investiţiilor ataşate acestor poliţe de asigurare de
viaţă. Însă explicaţia dată la fondurile de pensii este valabilă
şi aici: când pieţele de capital îşi vor reveni, la fel vor face şi
produsele de tip unit-linked.
Ce este însă cu adevărat grav este că se observă
deja o pierdere de încredere din partea populaţiei, faţă
de produsele financiare. În Olanda, avem un proverb:
„Încrederea vine cu paşi mici şi pleacă în goana calului”
– încrederea populaţiei în produsele de asigurări şi pensii private se câştigă foarte greu, în timp, şi se pierde uşor,
după cum o arată chiar criza pe care o traversăm. O astfel
de pierdere a încrederii poate într-adevăr să zguduie sistemul financiar – o altă lecţie pe care lumea o învaţă pe
parcursul acestei crize.
PRIMM: Ultima dată când ne-am întâlnit, în urmă cu un
an, piaţa de pensii private din România nu exista încă, era
în plină formare. Cum caracterizaţi startul acestei pieţe şi
ce măsuri vedeţi necesare în continuare pentru a optimiza
sistemul de pensii private?
M.D.: Aţi făcut o treabă foarte bună! Piaţa de pensii private
a pornit cu dreptul şi România a învăţat din practica celorlalte state din regiunea Europei Centrale şi de Est. Piaţa de
pensii obligatorii se consolidează acum, iar pasul următor
este creşterea şi dezvoltarea celei de pensii facultative.
În opinia mea, două aspecte ar fi foarte importante
în perioada următoare. Primul este legat de diversificarea
opţiunilor de investiţii pentru clienţii fondurilor de pensii.
Ei nu sunt toţi la fel, profilul clienţilor diferă în funcţie de
vârstă – aşa că este normal ca legislaţia să le ofere mai multe opţiuni privind politica de investiţii a fondului de pensii
pe care ei îl aleg. Este vorba de mai multe fonduri de pensii
oferite de aceeaşi societate de administrare, model pe care
îl putem numi multifond sau „lifecycle funds”. Al doilea aspect se referă la pensionarii actuali, care ar trebui cuprinşi
şi ei în partea privată a sistemului de pensii, printr-un sistem de contribuţii suplimentare. În Olanda, de exemplu,
avem foarte puţine „pete albe” în sistemul de pensii private, adică foarte puţine persoane care nu sunt cuprinse în
nicio schemă de economisire privată, pentru a beneficia
la bătrâneţe.
PRIMM: Afirmaţi anterior că EUREKO acţionează la graniţa dintre sfera publică şi cea privată. În afară de produsele
tradiţionale deja de pensii private şi asigurări de sănătate,
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> În Olanda, avem un proverb: „Încrederea
vine cu paşi mici şi pleacă în goana calului” –
încrederea populaţiei în produsele de asigurări
şi pensii private se câştigă foarte greu, în timp,
şi se pierde uşor, după cum o arată chiar criza
pe care o traversăm.
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> În Olanda, de exemplu, avem foarte
puţine „pete albe” în sistemul de pensii
private, adică foarte puţine persoane
care nu sunt cuprinse în nicio schemă
de economisire privată, pentru a
beneficia la bătrâneţe.
unde este clar cum funcţionează această filosofie de afaceri, ce modele noi de business apar în această perioadă?
Frans Van der ENT
CEO al INTERAMERICAN România

Piaţa de pensii private şi de asigurări din România se dezvoltă mai rapid decât pare la prima vedere – este mesajul lui Frans Van der ENT, Director
General al INTERAMERICAN România, pentru Revista PRIMM Asigurări&Pensii.
O să vă dau un exemplu: Slovacia avea în urmă cu 12 ani aceeaşi structură a pieţei asigurărilor pe care o are şi România acum: 80% asigurări generale şi 20%
asigurări de viaţă. Iar Slovacia a introdus pensiile private obligatorii – Pilonul II
– abia în 2005. România a introdus Pilonul II de pensii private în 2007, când piaţa
asigurărilor era în aceeaşi fază de dezvoltare. Cu alte cuvinte, în termeni relativi,
România s-a mişcat cu 10 ani mai repede decât Slovacia în a aplica reforma pensiilor private, argumentează şeful INTERAMERICAN România.
Frans Van der ENT a comentat pentru Revista PRIMM Asigurări&Pensii
evoluţia a două pieţe cu un potenţial uriaş de dezvoltare în perioada următoare: pensiile private şi asigurările obligatorii de locuinţe.
Dacă la pensiile obligatorii cursa până la închegarea şi consolidarea
pieţei a durat 4-5 luni, la pensiile facultative procesul până la aşezarea pieţei va
dura cel mai probabil cinci ani, consideră el. INTERAMERICAN se pregăteşte să
intre pe această piaţă cu două fonduri de pensii, care se află în prezent în faza
de autorizare la CSSPP.
Şeful INTERAMERICAN România este de părere că sistemul de pensii
private ar avea de câştigat de pe urma unei reforme în direcţia modelului
multifond, dar şi dacă reglementările pe partea de solvabilitate şi garanţii ale
sistemului ar fi mai clar precizate şi nu ar fi susceptibile schimbărilor bruşte. La capitolul cerinţelor de solvabilitate, legislaţia va trebui să progreseze de
la nivelul actual, unde avem doar o cerinţă fixă de capital, către reglementările
moderne de pe piaţa europeană – adaugă olandezul.
Cât priveşte asigurările obligatorii de locuinţe, el a precizat că probabil va fi necesară dezvoltarea legislaţiei secundare pentru a suscita interesul
companiilor de asigurare de a intra în sistem. Va fi la fel ca la pensiile private
obligatorii: de la votarea legii, un lung drum de norme care să clarifice aplicarea
legii, pentru a da suficiente motive de participare jucătorilor din piaţă, a conchis
el.

M.D.: Vă referiţi, desigur, la politica de microasigurări. În
urmă cu doi ani, trei companii de asigurări de sănătate
din Olanda – ACHMEA, membră a EUREKO, AEGON şi SNS
REAAL – au înfiinţat Health Insurance Fund, în cooperare
cu Guvernul olandez, pentru a putea furniza produse de
asigurare de sănătate şi servicii medicale pentru populaţia
săracă din statele din Africa. Cum funcţionează sistemul?
Clientul plăteşte cel mult 5%-10% din valoarea primei de
asigurare pentru poliţa de sănătate, restul fiind acoperit
dintr-un fond de 100 milioane euro pus la dispoziţie de
către Guvernul olandez. Sistemul se aplică deja în Nigeria,
iar următorul pas va fi Tanzania. Acest model de microasigurări este inspirat din modelul de microfinanţări – microcredite acordate de unele bănci în statele africane sărace.
De exemplu, RABOBANK, al doilea acţionar ca mărime al
EUREKO, practică o astfel de politică de microfinanţări.
PRIMM: În încheiere, o revenire la piaţa de asigurări de
sănătate din România. Din păcate, piaţa nu evoluează în
ritmul în care ne-am dori cu toţii, din cauza dezbaterii continue din jurul pachetului medical de servicii de bază – domeniu unde chiar câţiva experţi ai EUREKO au oferit consultanţă autorităţilor de la Bucureşti. Mai sunteţi entuziast
privind perspectivele şi potenţialul asigurărilor de sănătate
în România?
M.D.: Avem certitudinea că şi în România asigurările de sănătate se vor dezvolta semnificativ după ce liniile reformei
şi „privatizării sănătăţii” vor fi trasate. În Olanda, dezbaterile
privind reforma profundă din sistemul de sănătate au durat 30 de ani – numai pentru a decide forma pachetului de
bază de servicii au fost dezbateri de 10 ani. Însă într-un final
măsurile au fost luate, piaţa s-a dezvoltat şi funcţionează
excelent şi acum foarte multe state din Europa, şi chiar
Statele Unite ale Americii se uită cu interes la sistemul de
asigurări private de sănătate din Olanda, pentru a se inspira
din experienţa noastră.
Mihai BOBOCEA
Daniela GHEŢU

Primul Buletin de Pensii Private din România - XPRIMM Pensii - apare miercuri după-amiază - abonaţi-vă pe www.pensiileprivate.ro
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> Printr-o Normă aflată până de curând în dezbatere publică, CSSPP exclude brokerii din procedurile de transfer
al membrilor de la un fond obligatoriu de pensii la altul. Evident, această prevedere nu este agreată de companiile de brokeraj care s-au implicat pe această piaţă. Cine are de câştigat şi cine pierde în această situaţie ? Care
sunt argumentele pro şi argumentele contra? Iată două puncte de vedere care pot lămuri într-o măsură poziţiile
adoptate de părţile implicate.

Brokerii de pensii private

Bănuiţi de … transfer
În absenţa agenţilor de marketing, orice piaţă a pensiilor este ca o nuntă fără lăutari. Ori, ca să cităm un personaj
celebru din piaţa asigurărilor: „brokerii sunt ca nevasta - un
rău necesar”. În termeni pragmatici, asta înseamnă că fără
această categorie profesională piaţa se mişcă mult mai lent
sau nu se mişcă deloc, iar cifrele stau mărturie că afirmaţia
de mai sus nu este o simplă speculaţie lingvistică.
În campania de aderare iniţială la pensiile obligatorii, circa 32% din numărul total al aderenţilor reprezintă
contribuţia brokerilor sau, ca să fim „politically correct”, a
agenţilor de marketing persoane juridice. În cifre absolute,
din totalul celor patru milioane de membri care s-au înscris
la fondurile obligatorii, circa 1,3 milioane au aderat prin intermediari. Dacă profesia de broker a fost valorizată vreodată, atunci momentul de glorie al breslei l-a reprezentat cele
patru luni de campanie la care facem referire. Comisioane
generoase din partea administratorilor, uşi deschise, promisiuni de colaborare pe termen lung. Orice şef de fond de
pensii avea în acea perioadă telefonul deschis non-stop,
privirea ageră şi atenţia încordată la toate propunerile sosite din partea brokerilor. Mai lipsea doar covorul roşu pentru ca protocolul să fie complet.
Dar partea simpatică a lucrurilor abia acum vine.
Firmele care astăzi se opun ca brokerii să intermedieze transferurile de participanţi sunt chiar cele care şi-au format cel
puţin jumătate din portofoliul total de clienţi prin aportul
intermediarilor. Cei mai buni brokeri de pensii private, cum
sunt SALVE Club, BROKERPOOL şi FINCOP, au contribuit masiv la constituirea portofoliilor unor administratori de top.
Ce opinie au astăzi reprezentanţii APAPR în privinţa dreptului brokerilor de a transfera participanţi?
Pe scurt, eventuala implicare a brokerilor în transferurile între fonduri este o „morişcă de bani” prin manipularea repetată a clienţilor pentru care brokerii au încasat deja
un rând de comisioane. Curios lucru, poziţia administratorilor care vor să elimine brokerii din ecuaţia transferurilor
este ferm susţinută şi de arbitrul pieţei, CSSPP. Dovada, norma în cauză. Cităm: „Participantul care doreşte să se transfere va contacta direct administratorul fondului de pensii
private la care doreşte să se transfere”.
Direct, înseamnă implicit că acesta nu poate apela la intermediari. Am dorit să evităm anumite influenţe pe
care brokerii le pot manifesta asupra clienţilor pentru a-i
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transfera de la un fond la altul, spune Preşedintele CSSPP,
Mircea OANCEA. Detaliile se opresc aici, lăsând însă loc
unei suspiciuni la adresa probităţii profesionale a brokerilor.
Prin poziţia adoptată, Comisia nu face altceva decât
să considere apriori vinovată o întreagă categorie profesională, de posibilele ieşiri în decor a unei minorităţi aparţinând acesteia. Totuşi, cu prezumţia de nevinovăţie cum
rămâne? N-ar fi mai simplu ca eventualele derapaje să fie
tratate şi sancţionate individual în cadrul unei pieţe libere?
Pe de altă parte, ne punem întrebarea dacă apariţia unei astfel de norme nu intră în conflict cu legalitatea,
dat fiind faptul ca îngrădeşte dreptul unei categorii profesionale (brokerii) de a se manifesta pe o piaţă liberă. Într-o
adresă pe care UNSICAR a trimis-o CSSPP, juriştii Uniunii
argumentează astfel: Potrivit legii (art.115 alin.(2) din Legea
nr.411/2004) obţinerea acordului de aderare se face de către
administrator sau de către agenţii de marketing. În aceste
condiţii, credem că şi în cazul transferului, obţinerea acordului de aderare trebuie să se poată realiza şi de către agenţii de
marketing.
Din punct de vedere legal, atunci când se vorbeşte
despre obţinerea acordului de aderare nu se face distincţie
după cum acesta este dat iniţial, la o primă cerere de aderare
sau ulterior, în cazul formulării unei cereri de aderare noi, solicitată pentru realizarea unui transfer de la un administrator
la altul.
În aceste condiţii, potrivit unui principiu de drept consacrat, dacă legea nu distinge, nici cei care o aplică nu pot distinge, situaţie faţă de care este evident faptul că şi cererea de
aderare din cadrul procedurii de transfer trebuie să se poată

Constantin NĂSTASE

> Participantul care doreşte să se transfere va
contacta direct administratorul fondului de pensii
administrat privat la care doreşte să se transfere, în
vederea obţinerii documentaţiei necesare. […]
Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2008 privind transferul
participanţilor între fondurile de pensii administrate privat - proiect
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face inclusiv prin intermediul unui agent de marketing. În caz
contrar, se poate vorbi despre o îngrădire fără drept a activităţii agenţilor de marketing, care contravine chiar reglementărilor europene în materie.
Juriştii spun aşadar că lucrurile nu sunt în regulă,
şi rămâne de văzut în ce măsură opinia lor va avea vreun
ecou. Dar să vedem în continuare cine are de câştigat şi
cine de pierdut din punerea în aplicare a acestei norme.
De câştigat au, doar în aparenţă, administratorii.
Prin excluderea brokerilor de la transferul membrilor, ei nu
vor mai fi obligaţi să le plătească acestora comisioane. Tot
în aparenţă, va câştiga şi CSSPP prin faptul că va avea mai
puţine bătăi de cap. Dacă vor dori să se transfere, clienţii
fondurilor se vor adresa direct noului administrator şi astfel vom trăi cu toţii, nu-i aşa, în cea mai bună dintre lumile
posibile.
De pierdut însă vor avea cu siguranţă clienţii fondurilor de pensii. Dacă acum, la startul pieţei, argumentele de
transfer de la un fond la altul sunt puţine, dat fiind faptul
că randamentele fondurilor nu se diferenţiază prea mult,
peste 3-5 ani lucrurile vor sta cu totul altfel. Competiţia va
aduce cu sine diferenţe pe piaţă nu doar în privinţa rezultatelor financiare, ci şi a calităţii serviciilor administratorilor.
Un contribuabil nemulţumit de toate acestea va avea nevoie de un reper (consultanţă) pentru a alege în cunoştinţă de
cauză un alt fond de pensii. Să recunoaştem evidenţa. Nu
toată lumea lucrează în domeniul financiar, nu toţi contribuabilii sunt familiarizaţi cu piaţa pensiilor private, nu toţi
clienţii fondurilor de pensii au competenţa de a aprecia
evoluţia randamentelor unui administrator sau situaţia de
pe piaţă.
Şi atunci de ce să-i privăm pe clienţii fondurilor de
expertiza unui agent de marketing? De ce să privim această piaţă doar ca pe o masă de manevră? De ce să aplicăm
o politică de turmă? N-ar fi prima dată, de altfel. Să ne aducem aminte că aşa-numita campanie de informare publică din perioada de aderare iniţială a fost un eşec, iar după
această campanie nu s-a mai întâmplat nimic.
Efectele se văd în prezent. Peste 90% din contribuabilii care intră în sistem în procesul de aderare continuă
sunt repartizaţi aleatoriu. E uşor să dăm vina pe dezinteresul acestora atâta timp cât gradul lor de informare cu
privire la beneficiile sistemului este foarte scăzut. Lăsaţi
la mâna loteriei, ei vor dori la un moment dat să aleagă
singuri un alt fond de pensii. Prin excluderea agenţilor
de marketing din ecuaţia transferurilor, aceşti clienţi ai
fondurilor vor fi privaţi de dreptul la informare din partea
unui consultant independent, brokerul fiind singurul în
măsură să analizeze obiectiv piaţa. Din această situaţie nu
vor câştiga în mod real nici administratorii, nici Comisia.
Un portofoliu de clienţi neinformaţi corect nu reprezintă
un avantaj pentru compania de administrare, ci un „butoi
cu pulbere” care poate exploda oricând. Din punctul de
vedere al organismului de supraveghere, care are drept
misiune principală „protejarea intereselor participanţilor
şi beneficiarilor”, îngrădirea dreptului la transfer al brokerilor poate avea un efect de bumerang, afectând, până la
urmă, pe termen lung, chiar interesele celor pe care doreşte să-i protejeze.
Nu în ultimul rând, invitarea contribuabililor care
vor să se transfere de la un fond de pensii la altul să discute
direct cu noul administrator este inoperabilă în practică din
mai multe considerente, din care unul constă în slaba reprezentare la nivel teritorial a unor administratori de pensii.
Fondul de pensii AIG, de pildă, o avea sucursală la Mizil sau
la Marghita ?
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Şeful APAPR: Transferul în Pilonul II,
fără alte interese pecuniare!
Transferul clienţilor
între fondurile de pensii private obligatorii
(Pilonul II) nu trebuie
să fie influenţat de
vreun interes pecuniar
(de câştig financiar)
terţ - transferul trebuie
făcut numai voluntar,
la cerinţa clientului şi
în deplină cunoştinţă de
cauză -, consideră Crinu
ANDĂNUŢ, Preşedintele
APAPR (Asociaţia pentru
Pensiile Administrate
Privat din România) şi
CEO al ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private, al doilea
jucător ca mărime de pe
această piaţă. Transferul nu trebuie influenţat de vreun interes pecuniar terţ, a declarat ANDĂNUŢ pentru portalul www.pensiileprivate.ro,
motivând astfel susţinerea sa pentru măsura de excludere a brokerilor din procesul de transfer pe Pilonul II.
În prezent, CSSPP este pe cale să adopte o normă care modifică
legislaţia transferurilor între fondurile de pensii private obligatorii,
normă ce exclude brokerii din ecuaţia transferurilor. Practic, clientul
trebuie să se adreseze „direct” (exprimarea normei) administratorului noului fond, dacă doreşte transferul - fapt care lasă intermedierea
brokerilor în afara procesului. Brokerii de pensii private au protestat oficial faţă de măsură, trimiţând o scrisoare oficială către CSSPP
pentru a-şi susţine cauza.
Brokerii de pensii au câştigat până acum sume de peste 100
milioane euro din aderarea la fondurile de pensii private obligatorii, dar în acelaşi timp s-au dovedit necooperanţi în ceea ce priveşte
obligaţiile de raportare la CSSPP, susţine conducerea instituţiei. Până
acum, peste jumătate dintre brokerii de pensii private de pe piaţă
au fost amendaţi de CSSPP pentru întârzieri sau absenţa totală a
raportărilor, ca şi pentru practici ilegale de vânzare a produselor de
pensii private.
Teama CSSPP şi a administratorilor fondurilor de pensii este că
mulţi brokeri şi-ar putea folosi forţa de vânzări pentru a transfera
succesiv pachete de clienţi de la un fond la altul, pentru a obţine noi
comisioane.
ANDĂNUŢ spune că deja numărul transferurilor tinde să devină
relevant şi că multe dintre ele sunt făcute în necunoştinţă de cauză
de către clienţi, fapt care ar putea fi împiedicat prin noua normă.
Brokerii au un rol foarte important în acordarea de consultanţă şi până
la urmă în educaţia financiară a clienţilor fondurilor de pensii private.
Modul în care ei îşi informează clienţii este important pentru decizia de
transfer. Acum însă, la doar şase luni de la startul efectiv al sistemului
de pensii private obligatorii, nu există fundamente obiective pentru
transferuri în masă. Pur şi simplu nu există destule motive pentru care
un client să se lase convins să se transfere. Piaţa este abia la început, iar
performanţele investiţionale ale fondurilor, pe o durată atât de redusă
şi în plină criză financiară, sunt irelevante, motivează Preşedintele
APAPR.
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> Un nou tip de reformă a sistemelor de pensii private capătă tot mai multă popularitate printre statele lumii:
modelul „multifond” – o soluţie modernă care permite clienţilor mai multă libertate de opţiune în ceea ce priveşte fondul de pensii private la care contribuie. Pe scurt, companiile de pensii oferă mai multe fonduri de pensii
private, fiecare cu profiluri diferite de risc, pentru clienţii de diferite vârste: fonduri dinamice, de risc ridicat,
pentru cei tineri, fonduri conservatoare, foarte prudente, pentru cei apropiaţi de vârsta de pensionare şi fonduri
moderate, la jumătatea drumului, pentru cei între două vârste.

Fonduri de pensii cu „lifestyle”

Pensii pentru toate vârstele

Mihai BOBOCEA
Senior Editor

Care este legătura dintre fondul de pensii private şi
stilul de viaţă personal (lifestyle) al fiecăruia dintre noi? La
această întrebare, tot mai multe state dau acelaşi răspuns:
modelul multifond, care mai este numit şi „lifestyle funds”
sau „lifecycle funds”. Cu alte cuvinte, fonduri de pensii private care ţin cont de stilul de viaţă al clientului şi de apetitul
său pentru risc investiţional.
Modelul este în esenţă simplu şi are trei componente: 1) fiecare companie de pensii are obligaţia sau doar
opţiunea să ofere mai multe fonduri de pensii cu profiluri
diferite de risc, adică diferite structuri de portofoliu investiţional (dinamic – moderat – conservator); 2) fiecare client
are libertate de alegere între noile tipuri de fonduri, aşa
cum îşi doreşte şi 3) există criterii de repartizare automată
a participanţilor, în funcţie de vârstă, precum şi o opţiune
implicită, pentru clienţii care nu aleg nici un tip de fond în
mod explicit. Mai mult, criteriile de repartizare şi opţiunea
implicită funcţionează în timp, asigurându-se că un client
care se apropie tot mai mult de vârsta de pensionare este
transferat automat de la fondul dinamic, de risc, la cel moderat, echilibrat şi apoi, pe măsură ce trec anii, la fondul
prudent, care să conserve valoarea creşterilor şi câştigurilor
obţinute de fond în anii anteriori.
Care sunt avantajele modelului multifond? Practica
internaţională a demonstrat că multifondurile: adecvează

> Multifondurile...: adecvează mai bine preferinţele
participanţilor la profilul de risc al fondului de pensii;
asigură o mai bună libertate de mişcare şi de alegere
pentru clienţi; au ca efect o creştere a randamentelor
faţă de modelul clasic, cu un singur fond; majorează
interesul şi preocuparea participanţilor cu privire
la sistemul de pensii private şi fondul propriu;
ajută la creşterea responsabilităţii clienţilor şi
a conştientizării nevoii de economisire pentru
pensionare.
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mai bine preferinţele participanţilor la profilul de risc al
fondului de pensii private; asigură o libertate de mişcare şi
de alegere mai bună pentru clienţii fondurilor; au ca efect o
creştere a randamentelor faţă de modelul clasic, cu un singur fond; majorează interesul şi preocuparea participanţilor cu privire la sistemul de pensii private şi fondul propriu,
asigurând creşterea educaţiei financiare a participanţilor.
În acelaşi timp, are loc şi o responsabilizare a clienţilor fondurilor de pensii private, fapt care ajută la conştientizarea
nevoii de economisire pentru pensionare.
România s-ar putea pregăti şi ea anul viitor de o
reformă în direcţia modelului multifond – motiv excelent
pentru a învăţa din nou din experienţa internaţională (din
statele cu sisteme de pensii private similare cu cel românesc).
ESTONIA şi-a lansat sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) în 2002, oferind încă de la început companiilor de pensii opţiunea de a administra mai multe fonduri
fiecare. Administratorii au ales trei tipuri de fonduri – dinamic, moderat şi conservator –, în prezent existând pe piaţă
6 administratori şi 19 fonduri de pensii – 6 conservatoare, 6
moderate şi 7 dinamice. Fondurile conservatoare investesc
numai în titluri de stat, obligaţiuni şi depozite bancare, cele
moderate investesc cel mult 25% în acţiuni şi cel puţin 50%
în titluri de stat, obligaţiuni şi depozite, iar cele dinamice
investesc cel mult 50% în acţiuni, fără alte restricţii privind
alocarea plasamentelor. Participanţii pot alege orice fond
doresc, dar pot contribui doar într-un singur fond la un moment dat.
La patru ani de la startul din 2002 al sistemului de
pensii private obligatorii, 75% dintre estonieni aleseseră
fondurile dinamice, de risc, 15% aleseseră fondurile moderate şi doar 10% fondurile conservatoare (prudente).
Opţiunea implicită o constituie fondurile conservatoare,
iar structura de opţiuni a participanţilor arată că alegerea a
fost de cele mai multe ori activă, din moment ce doar 10%
dintre participanţi contribuiau în 2006 la fondurile conservatoare. În acelaşi timp, opţiunile făcute reflectă structura
pe vârste a participanţilor, 70% din totalul clienţilor fondurilor de pensii obligatorii având în 2006 vârste sub 40 de ani.
Participanţii îşi pot schimba periodic tipul de fond ales.
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LETONIA şi-a lansat sistemul de pensii private
obligatorii (Pilonul II) în 2001, oferind opţiunea administrării mai multor fonduri la 18 luni de la startul sistemului,
adică în 2003. Administratorii pot astfel gestiona tot trei
tipuri de fonduri – dinamice, moderate şi conservatoare
–, în prezent existând pe piaţă 8 administratori şi 25 de
fonduri de pensii – 9 conservatoare, 4 moderate şi 12 dinamice. Fondurile conservatoare investesc numai în titluri
de stat, obligaţiuni şi depozite bancare, cele moderate investesc cel mult 15% în acţiuni şi cel puţin 50% în titluri de
stat, obligaţiuni şi depozite, iar cele dinamice investesc cel
mult 30% în acţiuni, fără alte restricţii privind alocarea plasamentelor. Participanţii pot alege orice fond doresc, dar
pot contribui doar într-un singur fond la un moment dat.
La finele lui 2004, circa 634.000 participanţi intraseră în sistem, dintre care 52% optaseră pentru fondurile dinamice,
3% pentru cele moderate şi 45% pentru cele conservatoare. În prezent, numărul de participanţi a depăşit un milion
de persoane. Participanţii îşi pot schimba periodic tipul de
fond ales.
LITUANIA şi-a lansat sistemul de pensii private de
Pilon II în 2004, fiind însă singura ţară din regiune cu un
Pilon II neobligatoriu. Lituania a oferit încă de la început
companiilor de pensii opţiunea de a administra mai multe
fonduri. Fiecare administrator este însă obligat să gestioneze un fond conservator, care să investească banii clienţilor

> Ţările Baltice şi Slovacia sunt, până acum, singurele
state din regiunea Europei Centrale şi de Est care
au aplicat modelul multifond. Tipurile de fonduri
disponibile ca opţiuni pentru clienţi sunt destul de
diferite, dar până acum clienţii au ales preponderent
fondurile dinamice (de risc ridicat), urmate de
fondurile conservatoare (prudente) şi apoi de cele
moderate. Ungaria, Bulgaria, Cehia, Polonia şi chiar
România studiază în acest moment oportunitatea
introducerii multifondurilor.
în totalitate în titluri de stat. În rest, fiecare administrator
poate oferi şi alte fonduri de pensii. În prezent, există pe
piaţă 10 administratori şi 28 de fonduri de pensii. Fondurile
conservatoare investesc numai în instrumente cu venit fix,
fondurile moderate au o expunere de până la 70% pe acţiuni, iar fondurile dinamice au o expunere între 70% şi 100%
pe acţiuni. De obicei, expunerea directă pe acţiuni este redusă, fondurile de pensii private preferând să investească
în fonduri mutuale care investesc la rândul lor în acţiuni.

Exemplu de model multifond sau „fonduri de lifestyle” în pensiile private:
1. CLIENT
cu vârsta
15-35 de ani

2. CLIENT
cu vârsta
35-50 de ani

3. CLIENT
cu vârsta
50-65 de ani

Caracter: activ,
dinamic, orientat
către câştig, apetit
ridicat pentru risc
investiţional
Cu prietenii...: iese în club, la petreceri,
merge la mare sau la munte, depinde de
sezon – sau doar la un meci de fotbal în
weekend
Fondul de pensii: profil de risc investiţional
ridicat (dinamic), investiţii preponderent în
acţiuni şi instrumente financiare cu venit
variabil
Investiţiile fondului: peste 50% în acţiuni
listate, investiţii în instrumente mai riscante,
dar cu potenţial major de câştiguri. Investiţii
minime în titluri de stat şi depozite bancare

Caracter: grijuliu,
apetit mai redus
pentru risc
investiţional, îşi
doreşte câştiguri
moderate, dar
sigure din fondul
său de pensii
Cu prietenii...: iese la restaurant, discută
despre serviciu şi carieră, dar şi despre
mersul economiei naţionale, schimbă sfaturi
despre educaţia copiilor
Fondul de pensii: profil de risc investiţional
mediu (moderat), investiţii echilibrate între
instrumentele cu venit fix şi cele cu venit
variabil
Investiţiile fondului: sub 30% în acţiuni
listate şi alte instrumente riscante, restul
plasamentelor fiind în titluri de stat,
obligaţiuni private şi depozite bancare

Caracter: conservator,
apetit zero pentru
riscuri investiţionale, se
pregăteşte să valorifice
contul său individual din
fondul de pensii private
la care a contribuit
întreaga viaţă
Cu prietenii...: se adună o dată pe
săptămână, seara, la o partidă de bridge sau
de table. Discută despre politică şi despre cât
de mult s-a schimbat lumea între timp
Fondul de pensii: profil de risc redus
(prudent), investiţii integrale în instrumente
cu venit fix, care conservă valoarea
investiţiilor fructificate anterior
Investiţiile fondului: 100% în titluri de stat
şi depozite bancare
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Experienţa modelului multifond în regiune
Ţara
Unde aplică/va aplica modelul
multifond
În ce an a lansat pilonul
pe care aplică multifond
Oferta de fonduri de
pensii private de pe piaţă
Libertate de alegere

Estonia
Pilonul II,
din 2002

Letonia
Pilonul II,
din 2003

Lituania
Pilonul II,
din 2004

Slovacia
Pilonul II,
din 2005

Ungaria
Pilonul II,
din 2009

Bulgaria
Pilonul III,
după 2009

2002

2001

2004

2005

1998

2002

6 administratori,
19 fonduri
Da

6 administratori, 20 administratori
18 fonduri
Da
Da

1994

9 administratori 10 administratori
Da

Da

580.000

1.012.000

900.000

1.600.000

2.852.000

605.000

4.135.000

Active nete: 779 mil. EUR
Sursa: OCDE, AZ GI, autorităţile de supraveghere

395 mil. EUR

492 mil. EUR

2,04 mld. EUR

8,3 mld. EUR

318 mil. EUR

7,4 mld. EUR

Mărimea pieţei
multifond

Participanţi:

8 administratori, 10 administratori,
25 de fonduri
28 de fonduri
Da
Da

Cehia
Pilonul III,
din 2010-2011

La sfârşitul anului 2006, 85% dintre participanţii la sistem
preferau fondurile moderate (58% în fondurile care investesc mai puţin de 30% în acţiuni şi 27% în fondurile care
investesc în acţiuni între 30% şi 70%), 13% aleseseră fondurile conservatoare şi 2% fondurile dinamice, cu expunere
foarte ridicată pe acţiuni (peste 70%).
SLOVACIA şi-a lansat sistemul de pensii private
obligatorii (Pilonul II) în 2002, modelul multifond fiind obligatoriu încă de la început. Fiecare administrator este obligat să administreze trei fonduri diferite: unul conservator,
unul moderat şi unul dinamic. În prezent, există pe piaţă
6 administratori şi 18 fonduri de pensii, câte 6 de fiecare
tip. Fondurile conservatoare investesc numai în titluri de
stat, obligaţiuni şi depozite bancare, fondurile moderate
investesc cel mult 50% în acţiuni listate şi cel puţin 50% în
instrumente financiare cu venit fix, iar fondurile dinamice
investesc până la 80% în acţiuni listate şi restul în alte instrumente. Participanţii pot alege orice fond doresc, dar
pot contribui doar într-un singur fond la un moment dat.
Libertatea de opţiune are însă două limitări: 1) dacă participantul are mai puţin de 15 ani până la pensionare, el nu
mai poate alege să contribuie la fondul dinamic şi 2) cu cel
puţin 7 ani înainte de pensionare, participantul trebuie să
aleagă fondul conservator sau va fi repartizat automat la
fondul conservator al aceluiaşi administrator. Opţiunea implicită, pentru cei care nu îşi aleg nici un fond, este fondul
conservator. La finalul campaniei iniţiale de aderare, 69%
dintre slovaci aleseseră fondurile dinamice, 30% aleseseră
fondurile moderate şi doar 1% fondurile conservatoare.
UNGARIA (prima reformatoare din regiune, care a
introdus sistemul de pensii private obligatorii în 1998) este
următoarea ţară din Europa Centrală şi de Est care va aplica
modelul multifond începând cu 1 ianuarie 2009, în sistemul
său de pensii private obligatorii. Fiecare companie de administrare va fi obligată începând cu această dată să ofere trei

> După ce, până acum, majoritatea statelor care
au introdus modelul multifond au făcut-o în cadrul
Pilonului II, de pensii private obligatorii, Cehia,
Bulgaria şi România ar putea aplica în curând
această măsură (şi) în cadrul Pilonului III, de pensii
private facultative, mergând pe filosofia că pensiile
facultative, având participare voluntară, ar trebui să
fie produse mai „liberalizate” de economisire decât
pensiile obligatorii.
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Polonia
Pilonul II,
proiect legislativ
1999

România
Pilonul II şi III,
intenţie lege 2009
2007

admin. Pilon II
15administratori 14
7 admin. Pilon III
Da
Da
3.780.000
+
13.735.000
125.000
41,1 mld. EUR
160 + 16 mil. EUR

fonduri de pensii cu profil diferit de risc – conservator, moderat şi dinamic. În perioada 2007-2008, oferirea celor trei
tipuri de fonduri de către fiecare companie a fost opţională,
pentru a asigura o etapă de tranziţie şi acomodare cu noul
sistem. Participanţii la sistemul de pensii obligatorii vor fi
distribuiţi în noile fonduri în funcţie de opţiunea personală
sau, în cazul absenţei acesteia, în funcţie de numărul de ani
rămaşi până la vârsta oficială de pensionare. Participanţii îşi
vor putea alege orice fond doresc, dar vor putea contribui
doar într-un singur fond la un moment dat. Singura excepţie de la liberatea de alegere este că participanţii care în
mod normal ar trebui să contribuie la fondul conservator
nu mai au voie să aleagă fondul dinamic, riscant.
În mod implicit, distribuirea participanţilor se va
face astfel: 1) participanţii care mai au cel puţin 15 ani până
la vârsta de pensionare vor intra în fondul dinamic, de risc
ridicat, care investeşte cel puţin 40% din active în acţiuni
şi pentru care sunt permise plafoane de investiţii de 5% în
contracte derivate şi 20% în proprietăţi imobiliare; 2) participanţii care mai au între 5 şi 15 ani până la vârsta de pensionare vor fi alocaţi în fondul moderat, intermediar, de risc
mediu, care investeşte în acţiuni listate între 10% şi 40%
din active; 3) participanţii care au mai puţin de 5 ani până
la vârsta de pensionare vor fi alocaţi în fondul conservator,
de risc minim, care investeşte în acţiuni mai puţin de 10%
din active, restul fiind alocat instrumentelor financiare cu
venit fix.
BULGARIA se află în prezent în mijlocul dezbaterilor pentru a introduce modelul multifond în cursul anului
2009 la sistemul său de pensii private facultative (Pilonul
III). Fiecare administrator va fi obligat să gestioneze un fond
moderat, considerat opţiunea implicită pentru acei participanţi care nu îşi vor alege în mod explicit un anumit tip
de fond. Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări,
fondurile de pensii private facultative existente vor fi asimilate, potrivit structurii lor de investiţii, uneia dintre cele trei
categorii de profiluri de risc – conservator, moderat şi dinamic. Participanţilor actuali li se va cere să opteze pentru
unul dintre cele trei profiluri de risc investiţional disponibile. În cazul în care un participant nu-şi va exprima opţiunea
până la sfârşitul anului 2009, activele sale vor rămâne în
administrarea actualului fond, indiferent de profilul de risc
căruia acesta îi va fi asimilat. Pentru a acorda deplină libertate de alegere participanţilor, primele două operaţiuni de
transfer de la un tip de fond la altul se vor efectua gratuit.
Fondurile dinamice, de risc ridicat, vor investi între 50% şi
80% din portofoliu în acţiuni listate şi alte instrumente financiare cu venit variabil, în timp ce limita impusă pentru
fondurile moderate va fi de 50%, iar pentru cele conservatoare, de numai 15%. Cel puţin deocamdată, dezbaterea
din Bulgaria nu a inclus şi Pilonul II pentru aplicarea modelului multifond, ci doar Pilonul III de pensii facultative.
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CEHIA (cea mai mare piaţă de pensii facultative din
regiune, care însă nu are un Pilon II de pensii private obligatorii) se pregăteşte şi ea să-şi reformeze profund sistemul de
pensii private facultative (Pilonul III), prin introducerea modelului multifond începând cu 2010 sau 2011. Autorităţile
pregătesc în această perioadă legea care va introduce
sistemul multifond, va face fondurile mai transparente în
privinţa costurilor de administrare şi va elimina obligativitatea garanţiei unui randament anual pozitiv, existentă în
legislaţia actuală. Guvernul va elabora proiectul de lege
pentru această reformă în cursul anului viitor, dar a adoptat
deja principiile de bază ale viitoarei legi. Noul sistem nu îl
va înlocui pe celălalt, ci doar îl va completa, lăsând participanţilor existenţi opţiunea de a se transfera sau nu din vechiul sistem în cel nou. Noile fonduri vor fi construite după
modelul multifond: fiecare administrator va gestiona nu
unul, ca în prezent, ci trei fonduri de pensii, cu profil de risc
şi strategii de investiţii diferite, în funcţie de vârsta participanţilor la sistem. Fondul dinamic se va adresa participanţilor tineri, cel moderat – pentru cei între două vârste, şi cel
conservator – celor aflaţi aproape de vârsta de pensionare.
Fondurile conservatoare vor investi numai în instrumente
financiare cu venit fix, cele moderate vor avea o expunere
medie pe acţiuni, iar cele dinamice vor avea cele mai mari
investiţii în acţiuni şi alte instrumente cu venit variabil.
POLONIA (cea mai mare piaţă de pensii private obligatorii din regiune) este şi ea în pregătiri pentru a
adopta modelul multifond în cadrul sistemului de pensii
private obligatorii (Pilonul II) – fiind în acest moment în faza
propunerilor legislative. Un proiect legislativ în acest sens
este deja în lucru la Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale

din Polonia – proiect care va permite administratorilor să
ofere mai multe fonduri, cu profiluri diferite de risc, pentru
participanţii la sistem.
ROMÂNIA se află şi ea pe lista ţărilor unde există
intenţii de reformare a sistemului de pensii private prin
aplicarea modelului multifond. Potrivit declaraţiilor lui
Mircea OANCEA, Preşedintele Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), instituţia sa va promova în cursul anului viitor un pachet legislativ de reformă
a sistemului, care va include printre altele şi următoarea
măsură: administratorii de fonduri de pensii vor avea posibilitatea (Pilonul II) sau vor fi obligate (Pilonul III) să administreze cel puţin 2, respectiv 3 fonduri de pensii, cu grad
de risc investiţional diferit, astfel încât participanţii să-şi
poată modifica opţiunile pe durata perioadei de acumulare a contribuţiilor, potrivit apetitului pentru risc şi duratei
perioadei de cotizare pe care o mai au de parcurs. Deja legislaţia privind investiţiile fondurilor de pensii se modifică
încă de anul acesta, prin adoptarea a două norme care liberalizează plaja de instrumente financiare în care pot investi
fondurile de pensii private.
În afara regiunii Europei Centrale şi de Est, şi alte
state cu sisteme de pensii private asemănătoare au adoptat deja modelul multifond: Chile (prima ţară care a aplicat
pensiile private după modelul Băncii Mondiale, în 1979) a
introdus modelul multifond în 2002, cu 5 fonduri la fiecare
administrator la Pilonul II, Mexic în 2004, cu 2 fonduri la fie
care administrator la Pilonul II (5 fonduri de administrator
începând cu 2007) şi Peru, în 2006, cu câte 3 fonduri de administrator la Pilonul II.

Buletinul tău de pensii private
TOP ŞTIRI I EXTERNE I ANGAJATORI I ANALIZĂ I COMPARĂ FONDURI I ÎNTREBAREA ZILEI I STATISTICĂ

În fiecare miercuri după-amiază
n

o imagine completă a pieţei româneşti de pensii private
n

cele mai relevante informaţii despre pieţele
internaţionale de pensii private
Fii la curent cu tot ce se întâmplă în domeniu!
Accsează www.pensiileprivate.ro
şi abonează-te gratuit la buletinele de pensii private
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ACTUALITATEA PIETEI DE PENSII PRIVATE, ÎN TIMP REAL
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> Cea de a 3-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Pensii Private (CNPP), cel mai important eveniment anual al pieţei
de specialitate, a pus faţă în faţă marii angajatori din Capitală cu profesioniştii din piaţa de pensii private, precum şi
cu reprezentanţii autorităţilor de reglementare şi supraveghere în domeniu.

Conferinţa Naţională de Pensii Private

Educaţie, motivaţie, fidelizare
Mariana CÂMPEANU,
Ministru, Ministerul
Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse,
şi Mircea OANCEA,
Preşedinte CSSPP

Informaţiile de ultimă oră cu privire la dezvoltarea
sistemului de pensii private şi oportunităţile oferite de
acesta angajatorilor pentru a-şi motiva şi fideliza forţa de
muncă au oferit o bază de pornire dialogului purtat de invitaţii speciali cu reprezentanţii marilor companii angajatoare şi ai principalelor federaţii sindicale din Bucureşti şi Ilfov
prezenţi la CNPP 2008. O primă veste bună a fost adusă de
Mariana CÂMPEANU, Ministru, Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse, care a confirmat decizia Guvernului de a
sprijini economisirea pentru pensie, prin mărirea deductibilităţii acordate contribuţiilor pentru pensiile facultative.

În contextul crizei financiare mondiale, ale cărei
urmări se fac resimţite şi în România, siguranţa sistemului de pensii a revenit în atenţia publicului. Ca răspuns,
Mircea OANCEA, Preşedintele Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private, a afirmat: Efectele crizei care
afectează sistemele financiare se vor face simţite, fără îndoială,
şi în România, dar siguranţa sistemului de pensii private nu va fi
pusă în dificultate, în niciun caz. În cea mai pesimistă ipoteză,
a explicat şeful autorităţii de supraveghere, efectele crizei se
vor reflecta, într-o măsură destul de redusă, în randamentele obţinute de fondurile de pensii în urma plasamentelor
financiare realizate. Fondurile de pensii au adoptat o atitudine
investiţională prudentă, plasamentele în instrumente financiare expuse deprecierii în această perioadă înregistrând un volum
foarte redus, a precizat Mircea OANCEA.
În acord cu oficialul CSSPP, Dr. Crinu ANDĂNUŢ,
Preşedinte APAPR (Asociaţia pentru Pensiile Administrate
Privat din România) şi CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private,
a accentuat: Traversăm o perioadă în care prudenţa este mai
importantă decât randamentul, ceea ce ne face să cântărim
cu şi mai multă atenţie deciziile de investiţii pe care le luăm.
În aceste condiţii, atât la nivelul pieţei de Pilon II, cât şi pe
Pilonul III, plasamentele în titluri de stat şi depozite bancare au atins o pondere de 80% din portofoliu, în timp ce
investiţiile în acţiuni nu au depăşit 3,5% pentru fondurile
de pensii obligatorii şi 6% pe segmentul facultativ.

Întrebări, opinii, răspunsuri, lămuriri ... un dialog animat care a pus în evidenţă cele mai importante aspecte ale funcţionării Pilonului III de pensii facultative
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Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO
ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private

Florina VIZINTEANU
Preşedinte Directorat
BCR Asigurări de Viaţă

Mihai COCA-COZMA
Director General,
AIG Fond de Pensii

Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat BCR Asi
gurări de Viaţă, a adus în atenţia publicului modul în care
măsurile de prudenţialitate impuse la nivelul pieţei trebuie
să se combine cu opţiunile personale modelate de apetenţa pentru risc individuală. În acest sens, fondurile de pensii
cu grad de risc investiţional scăzut pot reprezenta o opţiune
interesantă pentru a evita în cel mai înalt grad expunerea la
riscul investiţional indus de volatilitatea actuală a pieţelor de
capital. Însă, pentru ca o astfel de opţiune să se manifeste,
educarea financiară a publicului este o condiţie de neocolit,
angajatorilor revenindu-le o sarcină importantă în această
direcţie, a remarcat Mihai COCA-COZMA, Director General,
AIG Fond de Pensii.
Depăşind aspectele legate de siguranţa sistemului,
lucrările CNPP s-au concentrat asupra implicării angajatorilor în dezvoltarea sistemului de pensii facultative, în special
prin utilizarea pensiilor private de Pilon III ca beneficii salariale. Valoarea substanţial mărită a deductibilităţii, valabilă
din ianuarie 2009, reprezintă un argument puternic pentru stimularea preferinţei angajatorilor faţă de acest tip de
beneficii, cu atât mai mult cu cât, în condiţiile unei pieţe a
muncii deficitare, contribuţia la Pilonul III ar putea contribui
la optimizarea cheltuielilor salariale, aflate într-o creştere
continuă. Despre preferinţele angajaţilor, precum şi despre
evoluţia practicilor salariale în România, prezentările susţinute de Lăcrămioara Laura VOINEA, Managing Director,
MEDNET Marketing Research Center, şi Horaţiu COCHECI,
Manager, PriceWaterhouseCoopers, au adus informaţii valoroase, menite să faciliteze angajatorilor prezenţi creionarea politicii lor viitoare în domeniul resurselor umane.
Studii de caz, exemple de calcul, proiecţii financiare
pe termen lung au completat oferta informaţională a CNPP.
Cât despre o posibilă concluzie a dezbaterilor, aceasta ar
putea fi exprimată printr-un îndemn: „Educaţi-vă angajaţii!
Veţi fi primii beneficiari!”
Daniela GHEŢU

NOIEMBRIE 2008

Mihai ŞEITAN, Director
GUILD Broker

Romeo JANTEA, Asociat
GUILD Broker

Prof. Univ. Dan
CONSTANTINESCU

Prezentarea realizată de Revista PRIMM Asigurări&Pensii a demonstrat, cu exemple concrete,
necesitatea participării în sistemul de pensii private (în imagine, Daniela GHEŢU, Director Editorial)
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> În urmă cu un an, marea majoritate a companiilor de pensii private estimau că fondurile de pensii nu vor începe să investească pe pieţele financiare externe mai devreme de 2-3 ani. Totuşi, datele raportate pentru finele
lunii septembrie 2008 arată că deja 17% din banii fondurilor de pensii obligatorii (Pilonul II) şi 10% din cei ai
fondurilor facultative (Pilonul III) erau investiţi în instrumente financiare de peste graniţa României. Este mult,
este puţin? De ce au ieşit fondurile de pensii private peste graniţă atât de repede? În ce au investit ele în afara
României? Ce spun administratorii fondurilor despre această tendinţă? Care este practica regională (în Europa
Centrală şi de Est) privind investiţiile în străinătate ale fondurilor de pensii? Aflaţi în continuare...

Fondurile de pensii private testează

Mirajul pieţelor externe
Fondurile de pensii private din regiunea Europei
Centrale şi de Est (ECE) au investit până acum peste 4,5 miliarde euro în afara ţărilor din care provin, adică aproape
6,5% din volumul total de active nete administrate, potrivit
datelor analizate de Revista PRIMM Asigurări&Pensii. Datele
au luat în calcul fondurile de pensii din toate cele 11 state
din regiunea ECE care au aplicat sisteme de pensii private
după modelul multipilon al Băncii Mondiale, asemănător
celui din România. Cu alte cuvinte, ponderea investiţiilor
făcute în străinătate de fondurile de pensii din România se
situează peste media regională. La sfârşitul lunii septembrie, fondurile româneşti de pensii private aveau investiţii
de aproape 25 milioane euro (din activele nete totale de
150 milioane euro) în afara României.

Ce spun administratorii fondurilor?
De altfel, fondurile locale de pensii private au investit în afara ţării pentru că nu au avut încotro, spun majoritatea administratorilor. Piaţa financiară internă este încă prea

Cât investesc în străinătate fondurile de pensii din regiune? (% din activul net)
80%
74%

Bulgaria BG
România RO
Ungaria HU
Estonia EE

71%

60%

Letonia LV
Cehia CZ
Polonia PL
Croaţia HR

46%
40%

20%

0%

41%

17% 15%
13%

10% 10% 10% 9%

6%

4%

1%

EE III EE II LV III LV II RO II HU II BG III HU III BG II RO III CZ III HR II HR III PL II
NOTA: graficul se bazează pe datele cele mai recente publicate de autorităţile de supraveghere.
Menţiunea „II” sau „III” din dreptul unui stat reprezintă sistemul de pensii obligatorii (Pilonul II) sau cel de pensii
facultative (Pilonul III).
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puţin dezvoltată atât cantitativ (capitalizarea Bursei de la
Bucureşti este redusă, la fel ca şi numărul de emitenţi), cât
şi calitativ (pe piaţa românească lipsesc unele instrumente
foarte atractive pentru fondurile de pensii, cum ar fi obligaţiunile corporative, de exemplu), motiv pentru care fondurile de pensii private au început să caute şi să valorifice
oportunităţi de investiţii peste graniţă.
Care sunt comentariile administratorilor fondurilor? „Diversificare” şi „adăpostire” sunt cuvintele folosite cel
mai des, pentru a explica tendinţa fondurilor de pensii de a
investi în afara României.
Diversificarea riscului este motivul principal pentru
care fondurile de pensii investesc în afara ţării. Nu e vorba numai de riscul geografic, se poate vorbi şi despre o mai bună
diversificare sectorială decât permite piaţa locală. Evident,
toate investiţiile în afara ţării presupun nişte oportunităţi de
randament adecvate, nu se merge pe alte pieţe fără considerente de randament relativ, spune Dorin BOBOC, Director de
Investiţii al ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.
Există trei motive principale pentru a investi in străinătate, declară şi Emilia BUNEA, Director General al ING
Fond de Pensii: lichiditatea, reducerea riscurilor şi oferta
mai bogată de instrumente financiare din afara României.
În primul rând, este vorba de acces la pieţe cu lichiditate
mai mare decât cea a României. La capitolul reducerii riscurilor, situaţia este clară: o piaţă financiară mică, aşa cum
este cea românească, este mai volatilă şi deci mai riscantă
– aşa că investiţiile peste graniţă caută să minimizeze riscul
plasamentelor. În plus, pieţele externe oferă o varietate mai
mare de instrumente şi de companii emitente, ceea ce permite
o flexibilitate mai mare în elaborarea unei strategii de investiţie. Ca exemplu, unele sectoare nu sunt deloc reprezentate pe
piaţa românească, dar un manager de fond ar putea dori să
obţină expunere pe acestea – un exemplu ar fi industria auto,
spune BUNEA.
Anne-Marie MANCAŞ, Director Financiar al
GENERALI Fond de Pensii, completează: Nu trebuie să uităm
că fondurile de pensii au anumite limitări de risc impuse de
lege, şi anume au voie să investească până la 5% din activele
fondului pe un emitent şi 10% maxim pe un grup de emitenţi.
În condiţiile în care activele fondurilor de pensii cresc lunar,
necesitatea diversificării portofoliului reprezintă raţiunea
principală a căutării de noi oportunităţi investiţionale.
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Datele arată că până acum plasamentele făcute
în străinătate de fondurile româneşti de pensii au vizat în
principal obligaţiunile corporative, dar şi acţiunile. În cazul
primelor, este vorba de cele mai multe ori de obligaţiuni
emise în lei, dar care se tranzacţionează pe pieţe reglementate din afara României – de exemplu, în Luxemburg sau la
Londra. Astfel, deşi aceste investiţii nu presupun expunerea fondurilor de pensii la vreun risc valutar, ele sunt totuşi
considerate investiţii „străine”.
Nu există o metodă 100% corectă de clasificare a
investiţiilor străine făcute de fonduri. În cazul obligaţiunilor
descrise mai sus se poate susţine că ele nu sunt cu adevărat
străine, pentru că sunt emise în lei şi poartă cu ele riscul de
ţară prin monedă. Pentru a ilustra dilema, există obligaţiuni
BRD emise în lei şi listate la Luxemburg. Bănuiesc că şi astea
au fost clasificate ca investiţii în străinătate, deşi sunt investiţii 100% în România, afirmă Dorin BOBOC. De ce fondurile
au ales în primul rând obligaţiunile corporative ca ţintă a
plasamentelor peste hotare? Unele obligaţiuni corporatiste
oferă actualmente randamente atractive, datorită creşterii la
niveluri fără precedent a spread-urilor de risc de credit, explică Emilia BUNEA.
În schimb, Eugen VOICU, Director General al AVIVA
Pensii, spune că de fapt unele fonduri s-au grăbit să cumpere aceste instrumente pentru a-şi majora artificial performanţa investiţională obţinută. Ce s-a întâmplat acum este
copierea unui model care permite ca obligaţiunile corporative
cumpărate cu discount să fie „de ajutor” la randamente mari,
pe loc, prin includerea discount-ului în activ la data achiziţiei.
Presiunea creată în piaţă a făcut ca mai mulţi administratori
să copieze reţeta ca să ţină pasul. Este vorba de acele obligaţiuni corporative emise de bănci străine şi denominate în lei.
De aici rezultă trecerea graniţelor şi expunerea aşa de mare
în exterior, susţine VOICU. De altfel, această practică a fost
sesizată şi de către Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private, care a lansat o normă care să corecteze
distorsiunile din acest domeniu şi să readucă la normal
performanţele investiţionale ridicate artificial, prin metode
contabile.
În orice caz, fondurile de pensii private vor continua să investească în străinătate, deşi marea majoritate a
expunerii o vor avea în continuare faţă de piaţa financiară
internă, spun administratorii fondurilor. Ca şi până acum,
motivele ieşirii peste graniţă vor fi aceleaşi: căutarea de lichiditate, diversificare şi oportunităţi mai bune decât cele
de pe piaţa românească. În plus, nu este de neglijat că legislaţia nu limitează în nici un fel investirea banilor în străinătate de către fondurile de pensii.
Din acest punct de vedere, fondurile de pensii private din România sunt net avantajate faţă de cele din restul
regiunii, pentru că nu au piedici legislative în calea explorării oportunităţilor de investiţii din afara ţării. Legislaţia
românească tratează în acelaşi mod instrumentele financiare din România, statele Uniunii Europene şi ale Spaţiului
Economic European, permite investiţii în titluri de stat din
SUA, Japonia, Canada, în obligaţiuni private străine emise
de entităţi supranaţionale (Banca Mondială, FMI, BERD şi
alte instituţii asemănătoare) şi în instrumente financiare
emise de multe alte state.

> Pieţele externe oferă
o varietate mai mare de
instrumente şi de companii
emitente, permiţând o
flexibilitate mai mare în
investiţii. Ca exemplu,
unele sectoare nu sunt
deloc reprezentate pe piaţa
Emilia BUNEA
Director General, ING Fond de Pensii
românească, dar un manager
de fond ar putea dori să obţină expunere pe acestea.

Dorin BOBOC
Director de Investiţii, AZT Pensii Private

> Să nu uităm că fondurile
de pensii au limitări de risc
impuse de lege - până la 5%
din activele fondului pe un
emitent şi 10% pe un grup de
emitenţi. Pe fondul creşterii
lunare a activelor, necesitatea
diversificării portofoliului
Anne-Marie MANCAŞ
Director Financiar, GENERALI Pensii
reprezintă raţiunea
principală a căutării de noi oportunităţi.

Care este practica din regiune?
Investiţiile realizate în afara ţării de provenienţă reprezintă o practică destul de comună în regiunea Europei
Centrale şi de Est (ECE). Potrivit analizei realizate de revista PRIMM Asigurări&Pensii, fondurile de pensii private din
aceasta zonă au investit peste 4,5 miliarde euro în afara ţării
de origine, adică 6,5% din activele nete aflate în adminis-
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> Diversificarea riscului este
motivul principal pentru care
fondurile de pensii investesc
în afara ţării. Nu e vorba
numai de riscul geografic, ci
şi de diversificarea sectorială.
Evident, toate investiţiile în
afară presupun oportunităţi
de randament adecvate.

Eugen VOICU
Director General, AVIVA Pensii

> Ce s-a întâmplat este
copierea unui model care
permite ca obligaţiunile
corporative cumpărate cu
discount să fie „de ajutor”
la randamente mari, pe loc,
prin includerea discount-ului
în activ la data achiziţiei.
Mai mulţi administratori au
copiat reţeta.
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Investiţiile în străinătate ale fondurilor de pensii private
POLONIA: Investiţiile fondurilor de pensii obligatorii
Total active nete (mld. EUR)
din care, în străinatăte:
Plasamentele în străinătate:
Titluri de stat
Depozite bancare
Acţiuni listate
Obligaţiuni private

2004
15,1
2,2%

2005
22
1,7%

2006
30,3
1,3%

2007
39
1,0%

9 luni 2008
41,2
1,0%

0,8%
18,7%
43,1%
37,5%

0,0%
23,9%
39,2%
36,9%

6,0%
23,5%
63,9%
6,6%

2,7%
34,2%
63,1%
0%

12,0%
38,1%
49,9%
0%

2006
5,3
10,9%

2007
6,3
10,7%

6 luni 2008
7,4
9,4%

CEHIA: Investiţiile fondurilor de pensii facultative
Total active nete (mld. EUR)
din care, în străinătate:

2004
3,1
4,1%

2005
3,9
9,0%

CROAŢIA: Investiţiile fondurilor de pensii obligatorii
Total active nete (mld. EUR)
din care, în străinătate:
Plasamentele în străinătate:
Titluri de stat
Depozite bancare
Acţiuni listate
Obligaţiuni private

2004
1,03
7,2%

2005
1,59
11,0%

2006
2,17
9,1%

2007
2,87
4,3%

9 luni 2008
3,16
5,6%

7,0%
10,7%
9,9%
72,3%

15,8%
10,2%
4,0%
69,9%

16,0%
15,0%
12,6%
56,5%

0%
76,2%
4,7%
19,2%

0%
59,1%
16,3%
24,5%

CROAŢIA: Investiţiile fondurilor de pensii facultative
Total active nete (mld. EUR)
din care, în străinătate:
Plasamentele în străinătate:
Titluri de stat
Depozite bancare
Acţiuni listate
Obligaţiuni private

2004
12,5
6,9%

2005
28,0
5,7%

2006
54,1
5,5%

2007
94,6
4,0%

9 luni 2008
104,4
3,8%

0%
0%
0%
100%

0%
0%
0%
100%

0%
8,3%
0%
91,7%

2,5%
45,2%
0%
52,3%

1,5%
83,1%
0%
15,4%

2007
522,6
7,7%

6 luni 2007
660,9
10,2%

2006
213,7
1,0%

2007
253,2
10,1%

6 luni 2007
286,1
12,9%

2006
479,8
80,9%

2007
708,6
76,5%

6 luni 2008
785,4
70,5%

2006
50,9
73,5%

2007
70,9
71,4%

6 luni 2008
68,2
73,9%

BULGARIA: Investiţiile fondurilor de pensii obligatorii
Total active nete (mld. EUR)
din care, în străinătate:

2004
131,9
0%

2005
236,2
0,4%

2006
354,9
1,4%

BULGARIA: Investiţiile fondurilor de pensii facultative
Total active nete (mld. EUR)
din care, în străinătate:

2004
129,2
0%

2005
166,4
0,5%

ESTONIA: Investiţiile fondurilor de pensii obligatorii
Total active nete (mld. EUR)
din care, în străinătate:

2004
159,4
86,4%

2005
298,8
85,3%

ESTONIA: Investiţiile fondurilor de pensii facultative
Total active nete (mld. EUR)
din care, în străinătate:

2004
12,1
74,1%

2005
30,0
73,6%

Sursa: Autorităţile naţionale de supraveghere a pieţelor financiare
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trare. Peisajul regional al investiţiilor peste graniţă este însă
foarte eterogen, fiind influenţat de gradul de maturitate a
pieţei de pensii private („vârsta” acesteia, dar şi dimensiunea activelor acumulate), a pieţei financiare (adâncimea
pieţelor bursiere şi disponibilitatea instrumentelor atractive pentru fonduri), dar şi de limitările legislative privind
investiţiile fondurilor în afara ţării.
În termeni relativi, fondurile de pensii private care
investesc cel mai mult peste graniţă sunt cele din Statele
Baltice (Estonia, Letonia şi Lituania) – cele mai mici fonduri
de pensii din regiune, care provin şi din cele mai mici pieţe financiare. Din acest motiv, fondurile de pensii din Ţările
Baltice investesc aproximativ două treimi din active în afara
statului de origine, adică peste 1,3 miliarde euro din totalul de peste 2 miliarde euro, sume aflate în administrare.
Fondurile Baltice preferă plasamentele în Luxemburg şi
Franţa, ca şi în restul Vestului Europei.
În termeni absoluţi, fondurile din Ungaria au cele
mai mari investiţii în afara ţării: circa 1,5 miliarde euro (din
care mai mult de 1,1 miliarde euro la fondurile obligatorii), – profitând de legislaţia permisivă. Ungaria a introdus
sistemul de pensii private facultative în 1994 şi pe cel de
pensii obligatorii în 1998, fiind prima reformatoare dintre
ţările Europei Centrale şi de Est. De atunci, Ungaria şi-a reformat de mai multe ori legislaţia domeniului, inclusiv în
zona investiţiilor permise fondurilor de pensii, ajungând
astăzi una dintre cele mai liberale pieţe de pensii private
din regiune.
În Polonia, cea mai mare piaţă de pensii private din
regiune, cu active pe segmentul obligatoriu de peste 41
miliarde euro, investiţiile în străinătate sunt limitate prin
lege la maximum 5%, iar fondurile nu forţează această limită, fiind în prezent la 1% (peste 400 milioane euro). În
afara Poloniei, fondurile preferă acţiunile listate, depozitele
bancare şi titlurile de stat.
În Croaţia, o piaţă de dimensiune medie, fondurile de pensii private se înscriu în media regională, plasând
aproximativ 5%-6% din active în afara ţării. Fondurile obligatorii, care au active substanţial mai mari decât cele facultative, sunt mai înclinate spre investiţiile în străinătate
(circa 180 milioane euro), în timp ce fondurile facultative
plasează doar 5 milioane euro în afara Croaţiei. Pe pieţele
externe, fondurile croate de pensii adoptă un comportament investiţional agresiv, preferând acţiunile listate şi fondurile mutuale – acestea reprezentând între 84% şi 98% din
plasamentele străine ale acestor fonduri.
În acelaşi timp, în Cehia, cea mai mare piaţă de pensii facultative din regiune, investiţiile în străinătate ale fondurilor de pensii s-au stabilizat în ultima perioadă la circa
10%, adică aproape 700 milioane euro. În Bulgaria, ponderea investiţiilor peste graniţă a crescut odată cu majorarea
activelor fondurilor de pensii şi a explodat după ce limitările legislative au fost eliminate – fondurile din Bulgaria
având investiţii de peste 133 milioane euro în afara ţării.
Care este concluzia? Fondurile de pensii din Româ
nia s-au dovedit precoce la acest capitol şi au avut libertate
deplină de acţiune, investind încă din primele zile în afara
ţării, pentru a fugi de pe pieţele financiare locale, prea puţin adânci, şi pentru a valorifica oportunităţi investiţionale
de peste hotare. Cea mai mare parte a expunerii fondurilor
locale de pensii va continua însă să fie pe piaţa românească, componenta de investiţii în străinătate urmărind să asigure diversificarea necesară, precum şi o lichiditate sporită,
pe măsură ce fondurile de pensii vor creşte în anii viitori.
Mihai BOBOCEA
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> BULGARIA face parte din grupul celor trei state care au introdus în 1994, pentru prima dată în Europa Centrală
şi de Est, pensiile private facultative (Pilonul III), alături de Cehia şi Ungaria. Reforma sistemului de pensii a continuat în 2002, când Bulgaria a aplicat pensiile private obligatorii (Pilonul II), devenind una dintre cele mai mici
pieţe de profil din regiune, dar cu o creştere şi dezvoltare constante. Ameninţată în aceeaşi măsură de „bomba
demografică” la fel ca şi restul ţărilor europene, Bulgaria se află în faza de pregătire pentru noi reforme, care să
eficientizeze cei doi piloni de pensii private: modelul multifond la fondurile de pensii facultative şi liberalizarea
investiţiilor la fondurile de pensii obligatorii.

PROFIL DE ŢARĂ

Bulgaria
Arhitectura sistemului
La fel ca şi Ungaria, Bulgaria are ambele segmente
ale sistemului privat de pensii (şi Pilonul II de pensii obligatorii, şi Pilonul III de pensii facultative) destul de dezvoltate,
singurele două neajunsuri majore fiind dimensiunea redusă a populaţiei (şi deci a bazei de participanţi contributori)
şi nivelul mic al câştigurilor salariale, care se traduce prin
contribuţii de asemenea modeste. Sistemul de pensii private din Bulgaria este însă solid, Pilonul II având aproape
3 milioane de participanţi şi active de 904 milioane euro în
administrare, iar Pilonul III având peste 600.000 de participanţi şi active nete de 318 milioane euro (date valabile la
mijlocul anului 2008).
Pilonul II din Bulgaria are o particularitate interesantă, care deosebeşte sistemul de practica regională. Practic,
există două tipuri de fonduri: cele universale (disponibile
pentru întreaga populaţie care satisface criteriile de vârstă) şi cele profesionale – un tip de fonduri ocupaţionale,
cu participare rezervată doar categoriilor profesionale care
lucrează în condiţii dificile de muncă – participarea fiind închisă deci pentru restul populaţiei. Din cei trei milioane de
participanţi la Pilonul II, 93% contribuie la fondurile universale şi doar 7% la cele profesionale, ocupaţionale. O parte
din participanţii la fondurile profesionale contribuie şi la
cele universale.
În timp ce la fondurile universale contribuţia lunară
reprezintă o parte din contribuţiile de asigurări sociale de
stat (5% din venitul obţinut), la fel ca în toate celelalte siste-

> În perioada 2002-2007, fondurile universale
(Pilon II) au înregistrat câştiguri cumulate de 87%,
cele profesionale (Pilon II) de 76%, iar fondurile
facultative (Pilon III) de 80% - toate tipurile de
fonduri având performanţe mult superioare inflaţiei
cumulate din aceeaşi perioadă – 45%.
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me de pensii obligatorii din regiune, la fondurile profesionale contribuţia este plătită de angajator – de unde şi caracterul ocupaţional al acestor fonduri. La fondurile universale
participă şi lucrătorii pe cont propriu, care sunt obligaţi să
îşi plătească singuri contribuţia la fond. În Pilonul II, fiecare
companie de pensii private este obligată să administreze
un singur fond universal şi un singur fond profesional.
Participarea la Pilonul III de pensii facultative este
deschisă tuturor persoanelor cu o vârstă de peste 16 ani
şi care obţin o sursă de venit. La fel ca şi la Pilonul II, fiecare companie de pensii poate administra un singur fond de
pensii facultative. Contribuţiile nu pot depăşi 10% din venituri, ele fiind deductibile de la calculul şi plata impozitului
pe venit. Angajatorii pot şi ei contribui în beneficiul salariaţilor proprii la fondurile facultative, aplicându-se acelaşi
tratament fiscal.

Structura pieţei
Pe piaţa de pensii private obligatorii (Pilonul II) din
Bulgaria activează în prezent nouă administratori de fonduri de pensii, fiecare oferind, potrivit legii, câte un fond
universal şi unul profesional. Piaţa Pilonului II este dominată autoritar de jucători locali, liderul de piaţă fiind DOVERIE,
cu aproape 1,1 milioane de clienţi (cotă de piaţă de aproape 37%) şi active nete de 341 milioane euro în administrare
(38% din totalul pieţei), la mijlocul acestui an.
Pe locul doi se situează ALLIANZ Bulgaria, cu
564.000 de participanţi (19%) şi active nete de 196 milioane euro (22%), iar podiumul este completat de SAGLASIE,
un alt administrator local, cu peste 383.000 de participanţi
(13%) şi 121 milioane euro în administrare (13%). Împreună,
fondurile gestionate de primii trei administratori concentrează 69% din numărul total de participanţi şi 73% din totalul activelor aflate în administrare pe Pilonul II de pensii
private obligatorii.
Valoarea medie a contului la nivelul întregii pieţe
este de numai 307 euro pe participant. Din perspectiva
calităţii portofoliului, ALLIANZ este compania cu cea mai
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Numărul de participanţi la fondurile de pensii obligatorii a crescut constant,
de la 1,78 milioane la finele anului 2002 la 2,94 milioane la mijlocul lui 2008.
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Graficul totalizează activele fondurilor obligatorii universale şi ale fondurilor obligatorii profesionale

Piaţa de pensii private obligatorii (Pilonul II) la 30 iunie 2008
de pensii Număr de Cota de piaţă Active nete Cota de piaţă Valoarea medie Diferenţe între
Loc Fondul
obligatorii
participanţi
(mil. EUR)
a contului (EUR) cotele de piaţă
1 DOVERIE
1082337
36,8%
341
37,7%
315
0,9%
2 ALLIANZ
564810
19,2%
196
21,7%
347
2,5%
3 SAGLASIE
383464
13,0%
121
13,4%
317
0,4%
4 ING
260010
8,8%
80
8,8%
306
0,0%
5 DSK - RODINA
283667
9,7%
69
7,6%
243
-2,0%
6 LUKOIL GARANT
123225
4,2%
44
4,8%
355
0,6%
7 CCB - SILA
151108
5,1%
34
3,8%
224
-1,4%
8 FUTURE
71623
2,4%
12
1,3%
170
-1,1%
9 TOPLINA
18636
0,6%
7
0,8%
367
0,1%
TOTAL PIAŢĂ
2938880
100%
904
100%
307
Situaţia cuprinde atât fondurile universale, cât şi pe cele profesionale, ambele aparţinând Pilonului II

Investiţiile fondurilor de pensii private obligatorii la 30 iunie 2008
Fondul
Titluri de stat Obligaţiuni Obligaţiuni Obligaţiuni Conturi Acţiuni listate
de pensii
şi certificate municipale corporative ipotecare
şi fonduri
bancare
obligatorii
de depozit
mutuale
DOVERIE
11,0%
4,4%
25,3%
1,3%
25,6%
27,9%
ALLIANZ
30,0%
0,0%
14,3%
4,1%
20,6%
30,1%
SAGLASIE
24,3%
1,9%
23,4%
1,2%
18,2%
28,2%
ING
49,5%
0,0%
14,2%
4,9%
8,5%
22,8%
DSK - RODINA
21,4%
2,1%
25,4%
3,2%
24,9%
23,0%
LUKOIL GARANT
20,8%
2,4%
21,7%
2,6%
21,7%
30,9%
CCB - SILA
31,9%
1,4%
21,4%
0,0%
21,9%
21,6%
FUTURE
20,7%
0,0%
23,7%
0,0%
20,5%
35,1%
TOPLINA
37,8%
0,0%
13,3%
0,0%
23,1%
25,8%
TOTAL
22,9%
2,2%
21,2%
2,4%
21,5%
27,6%
Situaţia cuprinde atât fondurile universale, cât şi pe cele profesionale, ambele aparţinând Pilonului II

4,4%
0,9%
2,8%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
0,0%
0,0%
2,3%

12%
8%

2003

2004

7,40%
8,50%

Fonduri universale
Fonduri profesionale

2005

2006

15,40%
15,60%

16%

4%

Real
estate

Randamentele fondurilor de pensii private obligatorii

7,60%
8,30%

20%

11,20%
11,00%

Legislaţia privind investiţiile fondurilor de pensii
private este în prezent în curs de modificare, dar principiile de bază sunt aceleaşi cu cele din sistemul românesc.
Legislaţia obligă la respectarea unor plafoane pe clase de
active, iar fondurile trebuie să îndeplinească şi anumite
condiţii privind un randament minim garantat relativ la
condiţiile de piaţă (market relative guarantee). Fondurilor
le este permis să investească doar cel mult 15% din active
în afara Bulgariei. Pe Pilonul III, regulile privind investiţiile
sunt mult mai liberale şi relaxate, situaţie care se va menţine probabil şi după modificările aflate acum în dezbatere şi
care privesc investiţiile fondurilor de pensii obligatorii.
Pe Pilonul II, fondurile de pensii au un comportament investiţional destul de prudent, caracter impus şi de
condiţiile dificile ale crizei financiare actuale. 70% din active sunt investite în instrumente cu venit fix şi restul de
30% în acţiuni listate, fonduri mutuale şi proprietăţi. Dintre
instrumentele cu venit fix, fondurile de pensii par să prefere în măsuri egale titlurile de stat, obligaţiunile corporative
şi depozitele bancare, în timp ce ponderea obligaţiunilor
municipale şi a celor ipotecare este, cumulat, de numai 5%.
Între fonduri însă comportamentul investiţional mai diferă
uşor, în unele cazuri.
Pe Pilonul III, investiţiile fondurilor de pensii sunt
mai „curajoase”, raportul dintre instrumente cu venit fix şi
variabil fiind de 58% - 42%, faţă de 70% - 30% la fondurile
obligatorii. La fel însă se observă preferinţe egale pentru
titlurile de stat, obligaţiunile corporative şi depozitele bancare. Plasamentele în acţiuni şi fonduri mutuale sunt de
35%, iar cele în proprietăţi de 7%.
Însă, în pofida investiţiilor mai îndrăzneţe ale fondurilor facultative, în ultimii şase ani (perioada 2002-2007),
cele trei tipuri de fonduri – universale, profesionale şi facultative – au obţinut randamente cumulate asemănătoare. Fondurile universale au performat cel mai bine, având
un randament cumulat de 87% în şase ani, fiind urmate de

Activele fondurilor de pensii obligatorii (mil. EUR)

11,00%
9,70%

Investiţiile şi randamentele fondurilor

1000

14,10%
6,50%

bună poziţie, având o cotă de piaţă după active cu două
procente şi jumătate mai mare decât cota de piaţă după
participanţi.
Numărul participanţilor la sistemul de pensii obligatorii a crescut constant după startul din 2002: de la 1,78
milioane de participanţi la finele anului 2002, numărul
acestora a ajuns la 3 milioane în prezent. În acelaşi mod,
activele sistemului s-au majorat de la numai 70 milioane
euro în 2002 la 355 milioane euro în 2005 şi la 904 milioane
euro la mijlocul acestui an.
Pe Pilonul III activează tot nouă administratori, însă
liderul detaşat al pieţei este fondul gestionat de ALLIANZ
Bulgaria, cu aproape 265.000 din cei 605.000 de participanţi (cotă de piaţă de 44%), activele fiind de 167 milioane
euro (53%). Pe locul doi se clasează DOVERIE (27% din numărul de clienţi şi 16% din activele nete ale pieţei), iar pe
trei ING, cu 6% din participanţi şi 10% din activele totale
ale pieţei. Nivelul de acumulare reflectă „vârsta” mai mare
a pilonului facultativ, unde contul mediu are o valoare de
526 euro (faţă de 307 euro la pensiile obligatorii).
Participarea la fondurile facultative de pensii ale
ţării a crescut într-un ritm continuu din 1994 şi până în
prezent, numărul clienţilor fiind de 452.000 în 2001 şi de
605.000 astăzi. Activele nete ale pieţei au evoluat însă mai
spectaculos abia în ultimii ani, ajungând la 69,2 milioane
euro în 2001 şi 318 milioane euro azi, în scădere faţă de
finele anului 2007, pe fondul efectelor crizei financiare internaţionale.
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Randamentele anuale sunt calculate ca medie ponderată, anualizată, pentru ultimele opt trimestre.
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Piaţa de pensii private facultative (Pilonul III) la 30 iunie 2008
Fondul
Număr de
Active nete
Valoarea medie Diferenţe între
Loc de pensii
participanţi Cota de piaţă (mil. EUR) Cota de piaţă a contului (EUR) cotele de piaţă
facultative
1 ALLIANZ
264191
43,7%
167
52,5%
633
8,8%
2 DOVERIE
163289
27,0%
51
16,1%
314
-10,9%
3 ING
35345
5,8%
31
9,7%
877
3,9%
4 DSK - RODINA
39238
6,5%
26
8,3%
673
1,8%
5 LUKOIL GARANT
33714
5,6%
21
6,5%
614
0,9%
6 SAGLASIE
35827
5,9%
12
3,7%
325
-2,3%
7 CCB - SILA
20989
3,5%
6
1,8%
270
-1,7%
8 BUDESHTE
5454
0,9%
4
1,2%
704
0,3%
9 TOPLINA
6910
1,1%
1
0,2%
106
-0,9%
TOTAL PIAŢĂ
604957
100%
318
100%
526
-

Investiţiile fondurilor de pensii private obligatorii la 30 iunie 2008
Fondul
Titluri de stat Obligaţiuni Obligaţiuni Obligaţiuni
de pensii
şi certificate municipale corporative ipotecare
obligatorii
de depozit
ALLIANZ
21,4%
0,2%
15,0%
3,6%
DOVERIE
4,2%
5,1%
21,8%
0,0%
ING
42,2%
0,0%
18,0%
6,3%
DSK - RODINA
11,0%
1,1%
25,0%
2,8%
LUKOIL GARANT
16,5%
0,6%
22,2%
2,2%
SAGLASIE
12,3%
2,7%
18,9%
1,0%
CCB - SILA
26,0%
1,8%
20,8%
0,0%
BUDESHTE
0,0%
0,0%
19,7%
0,0%
TOPLINA
33,7%
0,0%
18,4%
0,0%
TOTAL
19,1%
1,2%
18,0%
2,9%

Conturi
bancare
16,3%
20,5%
5,0%
29,9%
14,7%
16,3%
6,1%
17,3%
15,8%
16,7%

Acţiuni listate Real
şi fonduri
estate
mutuale
33,4%
10,2%
36,8%
11,5%
28,6%
0,0%
30,2%
0,0%
43,7%
0,0%
42,4%
6,5%
42,8%
2,6%
62,9%
0,0%
32,2%
0,0%
34,7%
7,5%

fondurile facultative (80%) şi de cele profesionale (76%). În
aceeaşi perioadă (2002-2007), inflaţia cumulată din Bulgaria
a fost de 45%, ceea ce înseamnă că toate tipurile de fonduri
au înregistrat randamente solide peste nivelul inflaţiei, fondurile universale înregistrând de fapt randamente cumulate de aproape două ori mai mari decât inflaţia.
Diferenţele din politica investiţională s-au simţit
însă în cealaltă direcţie, de îndată ce criza financiară a început să-şi manifeste efectele pe Bursa de la Sofia. La mijlocul
acestui an, randamentul anualizat era de 5,62% la fondurile
universale, 4,86% la fondurile profesionale şi 4,55% la fondurile facultative. Faţă de valoarea de la începutul anului
însă, fondurile de pensii facultative au început să piardă,
din cauza expunerii mult mai semnificative la căderile bursiere.

Consolidarea pieţei
Din perspectiva procesului de consolidare a pieţei
de pensii private, Bulgaria face notă discordantă faţă de
restul statelor din regiunea Europei Centrale şi de Est. Mai
precis, în timp ce în toate celelalte pieţe din regiune numărul administratorilor şi al fondurilor a scăzut prin procese
de fuziuni şi achiziţii pe măsură ce piaţa s-a maturizat, în
Bulgaria a avut loc o creştere a numărului de fonduri de
pensii private.
Astfel, după ce la startul din 2002 se aliniaseră opt
companii de administrare a fondurilor de pensii private,
în prezent numărul acestora este de nouă, existând şansa
ca, în curând, piaţa să fie martoră a unei noi intrări. Piaţa
este însă concentrată, primele trei companii de pe Pilonul
II şi primele două companii de pe Pilonul III concentrând
aproximativ două treimi din activele nete administrate din
piaţă.

Teme în dezbatere şi perspective
Bulgaria se află în plin proces de reformare a legislaţiei privind investiţiile fondurilor de pensii pe Pilonul II, iar
pentru anul viitor se întrevede o lege pentru a aplica modelul multifond la Pilonul III de pensii facultative.
De asemenea, Bulgaria se numără printre puţinele
state din Europa Centrală şi de Est care a introdus un adevărat „Pilon IV” – fonduri de pensii private ocupaţionale,
după modelul răspândit în toată Europa Vestică. Deja primul astfel de fond a început să colecteze contribuţii, iar alţi
administratori de fonduri se pregătesc să primească licenţa
pentru a intra şi pe acest segment de piaţă.

Randamentele fondurilor de pensii private facultative
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Sursa pentru toate datele utilizate este autoritatea de supraveghere a pieţelor
financiare, FSC.
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Programul “Unde Mă Asigur?”, realizat şi coordonat de către Media XPRIMM, este cel mai important program de anvergură
naţională destinat cunoaşterii, analizării şi promovării pieţei de asigurări din teritoriu.

Bucureşti

Piaţa locală a asigurărilor în anul 2006
(Bucureşti+Ilfov):
> Număr de unităţi locale : 171 (2005)
> Prime brute subscrise: 3,06 miliarde lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 5.080
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 183,10 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 1.389,33 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/434

PRAHOVA
Piaţa locală a asigurărilor (2006):
> Număr de unităţi locale: 36 (2005)
> Prime brute subscrise: 131,33 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 343
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 6,92 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 157,74 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.427

Judeţ vizitat
Judeţ în prezentare

Despre Programul “Unde Mă Asigur?” vă puteți informa și pe www.1asig.ro

Parteneri Oficiali
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> Capitala ţării este totodată şi capitala pieţei asigurărilor din România. Din motive „istorice”, Bucureşti concentrează o mare parte a activelor industriale, sediile centrale ale celor mai importante firme şi ceva mai bine de 10% din
populaţia ţării. Ca urmare, dincolo de caracteristicile specifice pieţei româneşti de asigurări, în ansamblul său, piaţa
bucureşteană are propiile ei atuuri şi/sau dificultăţi. Dimensiunile pieţei bucureştene au reprezentat o provocare şi
pentru echipele Programului „Unde Mă Asigur?”, care au realizat până la data publicării acestor pagini mai bine
de 80 de vizite şi interviuri în unităţile teritoriale ale asigurătorilor şi brokerilor din toate sectoarele Capitalei… şi
programul continuă. Iată de ce materialul de sinteză dedicat Bucureştilor vă va fi prezentat în mai multe numere ale
revistei. În cele ce urmează, iată primul „episod” …
> Suprafaţa: 228 km2
> Populaţia: 1.943.981 locuitori (2008)
> Număr salariaţi: 958.226 (august 2008)
> Rata şomajului: 1,8% (august 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 2.374 lei/persoană (august 2008)

Piaţa locală a asigurărilor în anul 2006
(Bucureşti+Ilfov):
> Număr de unităţi locale : 171 (2005)
> Prime brute subscrise: 3,06 miliarde lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 5.080
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 183,10 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 1.389,33 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/434

O piaţă în piaţă
Concentrarea afacerilor din toate domeniile de activitate,
inclusiv din industria asigurărilor a făcut ca municipiul Bucureşti să
fie privit de asigurătorii din Capitală ca o piaţă unitară şi diferită de
restul ţării: Municipiul Bucureşti reprezintă cea mai mare concentrare
economică a ţării, aspect care împreună cu importanţa sa de centru
politic şi cultural, în contextul unei aglomerări a populaţiei caracteristică marilor metropole, îi conferă evident un loc aparte care, implicit,
influenţează şi piaţa asigurărilor. Loc al marilor tranzacţii şi investiţii,
se bucură de o atenţie sporită din partea asigurătorilor care alocă o importanţă deosebită luptei pentru clienţi, sintetizată prin cota de piaţă.
În acest context, asigurătorii trebuie să dovedească un profesionalism
deosebit, flexibilitate şi promptitudine dublate de o cunoaştere perfectă a condiţiilor pieţei, toate concurând la un plus de valoare adăugată
pentru clienţi şi, bineînţeles, pentru toţi cei implicaţi - asigurători (salariaţi şi acţionari ) şi, nu în ultimul rând, pentru beneficiarii uneori indirecţi
ai serviciilor noastre, în cazul răspunderilor civile, a menţionat Adriana
MITRACHE, Director, Sucursala Arcul de Triumf, ASIBAN.
Industria asigurărilor împrumută în Bucureşti ceva din aglomeraţia şi ritmul de creştere caracteristice Capitalei, prin marea concentrare şi dinamică a pieţei de asigurări, a declarat Cristina STAMATOIU,
Director, Sucursala Timpuri Noi, ASIBAN.
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În pofida pierderii unei importante cote de piaţă în favoarea
provinciei, piaţa asigurărilor din Capitală oferă în continuare un potenţial de creştere: Piaţa bucureşteană nu este o piaţă „saturată”, atâta
vreme cât asigurarea obligatorie RCA nu este realizată în proporţie de
100%, asigurarea locuinţelor se situează în jurul a 10% din numărul locuinţelor, iar asigurările de viaţă au o pondere nesemnificativă în totalul subscrierilor, a declarat Gabriel Dan MIHUŢ, Director, Sucursala 13
Septembrie, ASIROM.
Capitala nu este o piaţă saturată, şi nici nu va fi vreodată, pentru că marile business-uri se dezvoltă aici. Oferă o piaţă în care se va
simţi întotdeauna nevoia de asigurare mai mult decât în provincie.
Astfel, câştigători vor fi cei care oferă servicii de calitate şi pe partea de
daune, cei care vor fi bine pregătiţi şi cinstiţi faţă de client, este de părere Cosmin ANGHELUŢĂ, Director, Sucursala Municipiului Bucureşti,
UNITA.
Opinia că piaţa asigurărilor din Bucureşti oferă potenţial de
creştere în continuare, în pofida pierderii unei importante cote de
piaţă în favoarea provinciei, este împărtăşită şi de Cătălin CIRIPAN,
Branch Manager, Sucursala Nova, ASTRA-UNIQA. Pentru menţinerea
poziţiei de lider în cadrul companiei, această sucursală urmăreşte
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Sucursala Bucur-Obor
Adresa: Şos. Ştefan cel Mare nr. 33,
bl. 30, parter
Bucureşti
Tel.: 021.211.10.21
Fax: 021.210.73.99
Director Sucursală:
Valentina MARIN

Sucursala Arcul de Triumf
Adresa: Bd. Mărăşti nr. 2
Bucureşti
Tel.: 021.222.95.60
Fax: 021.260.04.38;
021.260.04.37
Director Sucursală:
Adriana MITRACHE

Sucursala Unirii
Adresa: Splaiul Unirii nr. 86, parter
Bucureşti
Tel.: 021.330.10.57
Fax: 021.330.10.53
Director Sucursală:
Bogdan MIHĂILESCU

Sucursala Băneasa
Adresa: Str. Nicolae Caramfil nr. 32,
bl. 1B, parter
Bucureşti
Tel.: 021.232.91.11
Fax: 021.233.42.47
Director Sucursală:
Magdalena DOBRE

Sucursala Decebal
Adresa: Bd. Unirii nr. 73, bl. G3,
tronson 3
Bucureşti
Tel.: 021.323.00.54
Fax: 021.323.85.70
Director Sucursală:
Viorel FLOREA
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Sucursala Timpuri Noi
Adresa: Str. Nerva Traian nr. 16,
Ansamblul Mărăşeşti, bl. M35
Bucureşti
Tel.: 021.326.36.81; 0372.703.874;
0372.722.838
Fax: 021.326.36.82
Director Sucursală:
Cristina STAMATOIU
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diversificarea şi creşterea portofoliului non-auto. Ne-am dezvoltat
foarte mult pe clasele non-auto, în special pe property. Pentru segmentul asigurărilor de viaţă beneficiem de sprijinul unei echipe tinere şi motivate cu ajutorul căreia intenţionăm să ne consolidăm poziţia în piaţă,
a precizat Cătălin CIRIPAN.
Astfel, putem afirma că municipiul Bucureşti deţine toate
premisele unei pieţe în creştere, majoritatea agenţiilor şi sucursalelor vizitate realizând şi chiar depăşind planul stabilit la începutul
anului: În Bucureşti, ca de altfel în toată ţara, trendul pieţei asigurărilor este unul crescător. Capitala României se bucură de cel mai mare
potenţial de evoluţie a pieţei, datorită mediului economic în continuă
expansiune, ca urmare a investiţiilor masive realizate în toate domeniile. Astfel, potenţialul de valorificat este şi va rămâne mare, a precizat
Gabriel ILIESCU, Director Dezvoltare, Reprezentanţa Bucureşti şi Sud,
BT Asigurări.

Sucursala Ion Ghica
Adresa: Str. Ion Ghica nr. 7
Bucureşti
Tel.: 021.312.87.45
Fax: 021.312.87.46
Director Sucursală:
Petre COTRUŢA

Segmentul property - profitabil?
Conform tendinţelor de stagnare a pieţei imobiliare, asigurătorii bucureşteni se văd confruntaţi cu o scădere a ritmului
de creştere pe segmentul property şi pe cel de asigurări destinate
constructorilor. Bogdan MIHĂILESCU, Director, Sucursala Unirea,
ASIBAN, a declarat că încetinirea dezvoltării segmentului imobiliar se
poate resimţi şi în sectorul asigurărilor. Criza internaţională are influenţe vizibile, generând diverse efecte în industriile adiacente acestui segment. Incertitudinea înregistrată de segmentul imobiliar rezidenţial,
situaţie care a dus la scăderea apetitului cumpărătorilor pentru apartamente, schimbă strategiile companiilor care vizau acest domeniu
de activitate, respectiv atât investitorii specializaţi, precum şi cei de
ocazie: o serie de investitori s-au retras, au anulat sau şi-au amânat
proiectele.
Cu toate că în acest an s-a produs o diminuare considerabilă a preţurilor, acestea nu au atins deocamdată nivelul de acum
un an. Scăderea preţurilor este însoţită de un număr de tranzacţii
redus, reprezentanţii de pe piaţa imobiliară afirmând că normele de
creditare şi criza internaţională au blocat efervescenţa pieţei. Totuşi,
potenţialul de creştere cel mai mare îl au asigurările property, în perspectiva adoptării legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, şi
răspunderile civile profesionale, solicitate din ce în ce mai mult pentru
autorizarea practicării unor anumite meserii sau activităţi, a adăugat
Cristina STAMATOIU.
Unul dintre cele mai „sensibile” subiecte ale momentului,
cel al asigurării obligatorii a locuinţelor, a fost abordat de echipele Programului „Unde Mă Asigur?”, în dialogul cu asigurătorii
din Capitală. Dan BARBU, Director Adjunct, Sucursala Dorobanţi,
ASIROM, este de părere că, în cazul promulgării legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor - care va acoperi trei riscuri de bază specifice României: cutremur, inundaţii şi alunecări de teren -, punerea
acesteia în aplicare va deschide drumul asigurărilor facultative mai
complexe, care să acopere mai multe riscuri, întrucât, în prezent, românul îşi încheie o astfel de poliţă doar când a înregistrat anterior o daună
majoră sau când este obligat de o societate de leasing. Totodată, una
dintre principalele probleme pe care le va aduce punerea în aplicare a prevederilor legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor a
fost identificată de Mariana ROTARU, Director, Agenţia Bucureşti 1
- Barbu Văcărescu, GENERALI: Multe companii de asigurare nu dispun
de o forţă de vânzare suficientă pentru a face faţă unui astfel de program naţional. În plus, primele pentru poliţele standard, care acoperă
numai riscurile catastrofale, sunt destul de mici, consideră Mariana
ROTARU.

Sucursala Dorobanţi
Adresa: Calea Dorobanţi
nr. 240
Bucureşti
Tel.: 021.203.80.62
Fax: 021.203.80.59
Director Sucursală:
Gheorghe NĂSĂRĂU

Sucursala Mihai Bravu
Adresa: Bd. Ferdinand I nr. 146
Bucureşti
Tel.: 021.253.17.98
Fax: 021.253.16.15
Director Sucursală:
Simona TĂNASE

Criza forţei de muncă, o problemă şi în Bucureşti
Echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au constatat că
una dintre problemele principale cu care se confruntă asigurătorii
din Capitală este lipsa personalului, deficitul de resurse umane din
industria asigurărilor din Bucureşti fiind alimentat şi de rata scăzută
a şomajului. Problema cea mai importantă este forţa de muncă. Dacă
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în Bucureştii anilor ‘90 era uşor pentru o companie de asigurări să îşi
asigure necesarul de forţă de muncă, în anul 2008 acest lucru a devenit extrem de dificil. Procesul de recrutare s-a îngreunat, în primul rând
pentru că în Capitală rata şomajului se apropie de 0%, a menţionat
Viorel BRĂTAN, Director, Agenţia Bucureşti 4, GENERALI.
Pentru remedierea acestei situaţii, Agenţia Bucureşti 4 a
companiei GENERALI Asigurări desfăşoară o amplă campanie de recrutare de tineri agenţi: Ne orientăm în special către persoane tinere
care nu au mai lucrat în domeniul asigurărilor, întrucât au o mai mare
răbdare, sunt receptivi în ceea ce priveşte informaţiile şi beneficiază de
avantajul unei pieţe virgine. Bucureştii oferă un mare avantaj pentru un
potenţial agent: este un oraş cosmopolit, se poate vinde absolut orice.
De altfel, este singurul oraş din ţară unde poţi să vinzi pe „piaţa rece”,
fără relaţii. Astfel, în Capitală, faţă de alte oraşe din provincie, în calitate
de agent poţi obţine câştiguri financiare substanţiale, dacă munceşti, a
adăugat Viorel BRĂTAN.
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Procesul de recrutare a personalului se realizează cu multă
dificultate, principalul motiv pentru care dezvoltarea este limitată
îl reprezintă dezinteresul tinerilor absolvenţi de a lucra în industria
asigurărilor. Recrutarea este continuă, însă dificilă. Cei care vor să ni
se alăture au, de regulă, un nivel scăzut de pregătire în activitatea de
vânzări şi, uneori, pretenţii exagerate în raport cu ceea ce oferă. În acest
moment avem, în cadrul Sucursalei, un colectiv stabil, motivat de atmosfera de lucru, facilităţile oferite şi oportunitatea de a lucra într-o
companie de top, a menţionat Cristina STAMATOIU.
Pentru a avea succes în acest domeniu, o persoană trebuie să
posede foarte bune calităţi de organizare şi negociere, cât şi să prezinte
o flexibilitate sporită, încât să vină în întâmpinarea oricăror cerinţe ale
clienţilor. Totuşi, nu trebuie omis criteriul de profitabilitate pe care compania îl urmăreşte şi, de aceea, analiza potenţialilor clienţi trebuie făcută cu mare atenţie. Respectul între parteneri este un element esenţial în
buna desfăşurare a afacerilor, consideră Dan DUMITRESCU, Director
Agenţia Bucureşti, Corporate, BT Asigurări.

Sucursala 13 Septembrie
Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 63
Bucureşti
Tel.: 021.411.39.66
Fax: 021.411.38.51
Director Sucursală:
Gabriel Dan MIHUŢ

Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: Str. Slătineanu nr. 12
Bucureşti
Tel.: 021.212.32.74
Fax: 021.211.03.33
Director Sucursală:
Vicenţiu DRAGOMIRESCU

Sucursala Olteniţei
Adresa: Str. Împăratul Traian nr. 32
Bucureşti
Tel.: 021.332.37.36
Fax: 021.332.19.15
Director Sucursală:
Gheorghiţa VÎLCU

Sucursala Victoria
Adresa: Str. Ion Câmpineanu nr. 16
Bucureşti
Tel: 021.312.51.51
Fax: 021.311.27.66
Şef Serviciu Asigurări:
Victor IONESCU
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Brokerii, o soluţie profitabilă
Deşi ponderea asigurărilor din Bucureşti se află pe un trend
descendent, an de an pierzând teren în favoarea provinciei, nu acelaşi lucru se poate spune despre parteneriatul la nivel local dintre
asigurători şi brokerii de asigurare. Astfel, ponderea intermedierilor
este ridicată, peste media naţională a pieţei. Acest lucru este încurajat de numărul mare de societăţi de brokeraj (inclusiv cele captive), de gradul ridicat de conştientizare a populaţiei privind nevoia
de asigurare, de parcul auto impresionant pe care îl deţine Capitala
României ş.a.
Ponderea primelor brute subscrise prin intermediul brokerilor
este de aproximativ 60%, preponderent poliţele încheiate prin acest canal alternativ de vânzare fiind auto sau de tip property, a precizat Victor
IONESCU, Şef Serviciu Asigurări, Sucursala Victoria, ASTRA-UNIQA.
La nivelul Agenţiei, ponderea primelor brute intermediate
de brokeri este de 80% în totalul subscrierilor, a menţionat Cătălin
PETRE, Director, Agenţia Bucureşti 7, GENERALI Asigurări. Din totalul
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primelor brute subscrise, 20% sunt realizate prin intermediul brokerilor. Agenţia noastră este orientată în primul rând spre profitabilitate
şi de aceea cel mai mult vindem prin agenţii proprii, a precizat Viorel
BRĂTAN.
Sucursala Decebal a ASIBAN se situează în poziţia de lider
pe segmentul asigurărilor Cargo şi de răspundere civilă. Sucursala
noastră este una orientată spre profitabilitate. Pentru obţinerea acestui
deziderat, încercăm să îmbunătăţim relaţia cu societăţile de brokeraj,
în vederea echilibrării portofoliului. Astfel, urmărim reducerea ponderii claselor auto şi majorarea, în special a părţii de construcţii-montaj,
răspunderi civile. Totodată, am introdus franşiza şi, pentru câştigarea
de noi clienţi, utilizăm „teoria saturaţiei” şi „piaţa recomandărilor”, a
explicat Viorel FLOREA.
Totuşi, drumul spre maturizarea pieţei de intermediere în asigurări este unul încă lung. Aceasta poate fi influenţată, într-o mare
măsură, de segmentul asigurărilor auto. În acelaşi timp, orientarea
spre alte clase nu poate să conducă decât la creşterea competitivităţii

Sucursala Nova
Adresa: Piaţa Unirii nr. 1, Magazinul
Unirea, Aripa Călăraşi, etaj 5
Bucureşti
Tel: 021.303.03.16
Fax: 021.303.03.12
Director Sucursală:
Cătălin CIRIPAN

Reprezentanţa Bucureşti SUD
Adresa: Str. Dr. Lister nr. 23
Bucureşti
Tel.: 021.411.92.30; 021.411.92.31
Fax: 021.411.92.32
Director:
Gabriel ILIESCU

Sucursala Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 260, ap. 1
Bucureşti
Tel: 021.403.82.05
Fax: 021.403.82.19
Director Sucursală:
Cornel AFTODIE

Agenţia Bucureşti 1 Timpuri Noi
Adresa: Str. V. V. Stanciu nr. 9, bl.
69A, parter
Bucureşti
Tel.: 021.330.55.10; 021.330.55.25
Fax: 021.330.55.10; 021.330.55.25
Director Agenţie:
Georgiana SOGOR
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Agenţia Bucureşti 3 Floreasca
Adresa: Str. Glinka M. Ivanovici nr. 7
Bucureşti
Tel.: 021.233.80.42; 021.233.80.43
Fax: 021.233.80.43
Director Agenţie:
Alexandru NEFEROIU

Agenţia Bucureşti Corporate
Adresa: Str. George Călinescu nr. 8
Bucureşti
Tel.: 021.230.20.39
Fax: 021.230.20.41
Director Agenţie:
Dan DUMITRESCU

Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr. 11
Bucureşti
Tel.: 021.211.34.39
Fax: 021.211.02.43
Director Agenţie:
Mariana ROTARU

Agenţia Bucureşti 4
Adresa: Str. Pache Protopopescu
nr. 5
Bucureşti
Tel.: 021.209.49.33
Fax: 021.252.88.50
Director Agenţie:
Viorel BRĂTAN

Agenţia Bucureşti 5
Adresa: Bd. Unirii nr. 27, sc. 1, et. 4,
ap. 12
Bucureşti
Tel.: 021.335.20.59
Fax: 021.301.98.76
Director Agenţie: Lucian
GAVRILĂ

Agenţia Bucureşti 7
Adresa: Str. Marinarilor nr. 29
Bucureşti
Tel.: 021.231.41.41
Fax: 021.231.41.42
Director Agenţie:
Cătălin PETRE
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şi a profitabilităţii companiilor de profil şi la satisfacerea intereselor
clientului. Însă, acest obiectiv poate fi atins doar prin colaborarea cât
mai fructuoasă a tuturor părţilor implicate.
Piaţa asigurărilor din Bucureşti diferă faţă de cea din provincie,
în special datorită brokerilor, care sunt mult mai activi. În ţară există numeroase judeţe în care nu este înregistrată nici o societate de intermediere. În schimb, la nivelul Sucursalei noastre, ponderea primelor brute
subscrise prin intermediul brokerilor s-a cifrat la circa 75% din total.
De altfel, considerăm că pentru obţinerea de profit, un asigurător trebuie să vândă pe toate canalele, a declarat Cornel AFTODIE, Director,
Sucursala Moşilor, ASTRA-UNIQA.

Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: Bd. Unirii nr. 59, tronson 1,
bl. F2
Bucureşti
Tel.: 021.320.56.63
Fax: 021.320.76.82
Director Sucursală:
Cosmin ANGHELUŢĂ

Rebranding la nivel înalt
ASIROM, „compania tradiţională” a românilor, activează pe
piaţa naţională a asigurărilor de mai bine de 17 ani. Tradiţia şi reţeaua de distribuţie sunt principalele atuuri ale ASIROM, a menţionat
Gheorghiţa VÂLCU, Director, Sucursala Olteniţei, ASIROM. Anul 2007
s-a dovedit a fi un an de schimbări majore, care au adus beneficii de
imagine pentru ASIROM, marcând momentul istoric în care compania de asigurări s-a alăturat familiei VIENNA Insurance Group.
Putem afirma că unul dintre cele mai importante atuuri
ASIROM este brandul cu rădăcini româneşti care oferă clienţilor siguranţă şi confort. Răspândirea sa teritorială este un alt avantaj şi, nu în
ultimul rând, experienţa celei mai puternice societăţi de asigurări din
Austria, respectiv VIENNA Insurance Group, care deţine peste 180 ani de
tradiţie în business-ul siguranţei, a precizat Petre COTRUŢA, Director,
Sucursala Ion Ghica. Faţă de anul precedent, activitatea Sucursalei s-a
îmbunătăţit mai ales datorită rebranding-ului, este de părere Simona
TĂNASE, Director, Sucursala Mihai Bravu.
O altă tranzacţie de răsunet a fost preluarea BT Asigurări
în anul 2007 de grupul francez GROUPAMA, companie puternică în Franţa şi pe plan internaţional, prezentă în Europa şi Asia.
GROUPAMA devine astfel acţionarul unic al societăţii, prin achiziţia

întregului pachet de acţiuni deţinut până la acea dată de către Banca
TRANSILVANIA. Datorită acestei tranzacţii, vom avea acces la produse
noi menite să contribuie la dezvoltarea portofoliului. Totodată, datorită fuziunii şi procesului de rebranding, vom deveni un jucător mult mai
important în piaţa de profil, a declarat Alexandru NEFEROIU, Director,
Agenţia Bucureşti 3, BT Asigurări Floreasca. De asemenea, pentru a
profita de cererea de pe piaţă, BT Asigurări va demara campania de
rebranding şi va aborda o nouă strategie. Printre obiectivele acesteia
se numără implementarea unui sistem informatic mai eficient, pregătirea profesională a personalului, introducerea pe piaţă a unor noi
tipuri de poliţe, printre care şi cele agricole, precum şi lansarea unui
nou sistem de lucru, BT Asist.
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Agenţia 116
Adresa: Bd. Nicolae Titulescu nr. 56
Bucureşti
Tel.: 021.222.22.45
Fax: 021.222.22.49
Agency Manager:
Adriana PIRŞOAGĂ

Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Str. Atanasie Simu nr. 1, et. 2
Bucureşti
Tel.: 021.313.89.00
Fax: 021.313.89.79
Director Agenţie:
Mihaela LUNGU

Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Calea Plevnei nr. 92, bl. 10F,
parter, Bucureşti
Tel.: 021.637.22.15
Fax: 021.637.22.41
Director Agenţie:
Ana-Maria ŞTEFĂNESCU
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Agenţii, un rol esenţial în
dezvoltarea asigurărilor de viaţă
Dezvoltarea pieţei asigurărilor de viaţă din Capitală este determinată în primul rând de gradul de educaţie financiară, care este
mult mai ridicat comparativ cu restul ţării. Gradul de dezvoltare al pieţei de profil din Capitală este influenţat de faptul că majoritatea companiilor au sediile centrale aici. Totodată, clienţii sunt mult mai receptivi în
privinţa fenomenului asigurărilor, a declarat Ana Maria ŞTEFĂNESCU,
Director, Agenţia 1, BCR Asigurări de Viaţă.
De asemenea, Municipiul Bucureşti are cea mai mare densitate
a populaţiei, aici există cea mai mare competiţie, dar în acelaşi timp şi
potenţialul de business este cel mai mare. În plus, gradul de informare
al clienţilor este ridicat. Pe de altă parte, în Bucureşti protecţia împotriva
accidentelor are un rol mai important decât în alte zone ale ţării, este
de părere Adriana PÎRŞOAGĂ, Agency Manager, Agenţia 116, AIG
Life Asigurări.
Bucureştii se remarcă prin nivelul primei medii pe contract,
superior judeţelor limitrofe, însă şi prin numărul ridicat de poliţe mai
complexe, gen unit-linked, a opinat Călin PETRUŢ, Agency Manager,
Agenţia Bucureşti 3, ING Asigurări de Viaţă.
O altă condiţie esenţială a dezvoltării pieţei de asigurări de tip
„life” este existenţa unei forţe de vânzări performante. De altfel, rolul
consultantului este deosebit de important, acesta reprezentând garantul că angajamentul asigurătorului va fi îndeplinit. Asigurările de
viaţă reprezintă un serviciu financiar intangibil, consultantul oferind,
de fapt, o promisiune a respectării unui angajament, a declarat Călin
PETRUŢ.
În plus, consultanţii de asigurări de viaţă ar trebui să aibă o
foarte bună capacitate de planificare, spirit antreprenorial şi să nu
fie demoralizaţi de refuzuri, pentru că, deseori, aceştia se confruntă
cu scepticismul clienţilor cu privire la acest tip de servicii. De asemenea, pentru ca un bun consultant să aibă succes trebuie să fie perseverent, un bun profesionist şi, pentru a căpăta încrederea clienţilor,
să aibă un aspect plăcut, a precizat Elena ANGHEL, Director, Agenţia
Libertăţii, OMNIASIG Asigurări de Viaţă. Din experienţa mea, cei mai
de succes consultanţi sunt cei cu vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani,
pentru că aceştia prezintă un grad mare de credibilitate în faţa clienţilor, apreciază Elena ANGHEL.
Consultantul trebuie să analizeze „gradul de toleranţă la risc”
al clienţilor şi să le poată oferi acestora produsele sau pachetele de
produse potrivite. În primul rând, consultantul trebuie să fie orientat
către client, comunicativ şi sociabil, a opinat Mihaela LUNGU, Branch
Manager, Agenţia Bucureşti 1, AVIVA. Recrutarea cea mai eficientă
este prin recomandări. În general, consultanţii buni, fiind mulţumiţi de
câştiguri şi de mediul în care lucrează, aduc la rândul lor persoane care
să li se alăture în echipă. O altă sursă pe care noi o folosim este portofoliul de clienţi, a adăugat Mihaela LUNGU.
Potenţialul semnificativ de creştere a industriei naţionale de
profil se loveşte de multe ori de capacitatea redusă a companiilor
de asigurări de a menţine sau de a atrage o forţă de vânzare proprie
care să ţină pasul cu dezvoltarea continuă a pieţei de profil. Statistic
vorbind, în ceea ce priveşte numărul de persoane angajate cu contract de muncă, la nivel naţional, în evidenţele societăţilor de asigurare vizitate figurau, în anul 2006 (n. red.: conform datelor furnizate
de INSSE) un număr total de 15.194 persoane, ceea ce reprezintă o
creştere faţă de anul 2005 când erau angajate 13.788 de persoane.
Aceasta se poate datora, pe de o parte, atât autorizării de noi societăţi de asigurare, cât şi dezvoltării activităţii desfăşurate de societăţile care existau deja, iar cifrele oficiale aferente următorilor ani ne vor
oferi cu siguranţă un răspuns cu privire la criza resurselor umane.
Construirea unei echipe profesioniste este unul dintre obiectivele cele mai importante ale directorului de agenţie. Suntem foarte atenţi
în a recruta oameni integri şi ambiţioşi care să adere pe termen lung la
Anul X - Numărul 11/2008 66

Unde mă Asigur?

Agenţia Bucureşti 3
Adresa: Str. Dr. Iacob Felix nr. 49
Bucureşti
Tel.: 031.406.19.31
Fax: 031.406.19.33
Agency Manager:
Călin PETRUŢ

Agenţia Libertăţii
Adresa: Bd. Unirii nr. 7, bl. 1C, sc. 2,
et. 3, ap. 28
Bucureşti
Tel/Fax: 021.337.00.09
Director Agenţie:
Elena ANGHEL

Agenţia Bucureşti 4
Adresa: Şos. Viilor nr. 65A
Bucureşti
Tel.: 021.335.24.04
Fax: 021.335.24.02
Agency Manager:
Gabriel GRIGORESCU

valorile organizaţiei. Prin reputaţia companiei şi atmosfera de lucru în
echipă, atragem oamenii cu spirit antreprenorial care au cele mai mari
şanse de succes în carieră. Colegii mei din Agenţie, consultanţi experimentaţi, ne recomandă în permanenţă viitori consultanţi, a menţionat
Adriana PÎRŞOAGĂ.
Fidelizarea forţei de vânzări se face prin programe de training
adaptate pe trepte de carieră, premii bianuale. (...) De asemenea, există
un program de fidelizare, care a demarat acum patru ani, pentru consultanţi, unit-manageri şi directori de agenţie dedicaţi şi care constă în
acordarea unei pensii AVIVA şi a unei asigurări de viaţă, a menţionat
Mihaela LUNGU.
Nivelul stimulativ al comisioanelor şi bonusurilor la care au ac-

ces consultanţii noştri, cursurile de specialitate, excursiile bonus organizate la nivel de companie şi agenţie etc. reprezintă motive în plus pentru
a-ţi dori să fii un consultant de succes, a declarat Cătălin PETRUŢ.
Cu toate acestea, criza de forţă de muncă - caracterizată prin
lipsa personalului calificat, precum şi prin dificultatea recrutării forţei de muncă - reprezintă o reală problemă la nivel naţional (n.red.:
potrivit unui studiu realizat de firma de recrutare şi leasing de personal MANPOWER, în România peste 73% dintre companii declară că
nu găsesc personal calificat pentru poziţiile scoase la concurs), mai
mult decât atât, companiile întâmpinând şi dificultăţi în a-şi menţine
angajaţii valoroşi.
În acest sens, majoritatea companiilor de asigurări de viaţă
din Capitală vizitate în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?”
vizează printre principalele obiective, pentru următoarea perioadă,
consolidarea echipei: Pe termen scurt, dezvoltarea forţei de vânzări
este unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus, iar ca obiectiv permanent, apropierea de client – să reuşim să identificăm adevăratele
nevoi financiare ale clienţilor noştri, astfel încât asigurarea de viaţă să
devină o consecinţă a soluţiilor noastre pentru obiectivele pe care fiecare doreşte să şi le realizeze, a precizat Mihaela LUNGU. Obiectivele
noastre sunt dezvoltarea continuă, atât din punct de vedere al echipei,
cât şi al producţiei, a completat Ana Maria ŞTEFĂNESCU.
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un produs Media XPRIMM
Buletinul „Unde Mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de specialişti, completată de
o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp instrumentul electronic de comunicare al
Programului „Unde Mă Asigur?”.
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Capitala dă „ora exactă” în asigurări
Nu doar capitala României poate reprezenta un imens potenţial asigurabil pentru companiile de brokeraj, ci şi restul judeţelor, în
opinia lui Cristian ANGHEL, General Manager, CAPITAL & ALLIANCE
Insurance Broker: Nu văd existenţa a două pieţe de asigurare distincte:
Bucureşti şi teritoriu. În Capitală există doar o concentrare la nivel decizional şi a sharing-ului de piaţă, contractele importante, business-ul care
ar trebui negociat la nivel local realizându-se în Bucureşti. De asemenea,
Capitala dă, ca şi în domeniul bancar, „ora exactă”, acest lucru fiind privit momentan ca o normalitate. Nici din punctul de vedere al clientelei
nu mai există diferenţe importante între capitală şi restul ţării, în zilele
noastre nu mai contează dacă un client important are sediul companiei
în afara Bucureştilor. Cu ajutorul tehnologiei poţi fi oriunde, oricând, poziţionarea teritorială începând să conteze din ce în ce mai puţin.
Capitala este ea însăşi o „piaţă în piaţă”, având în vedere că
46% din totalul subscrierilor sunt realizate aici. Municipiul Bucureşti
este diferit faţă de oraşele din restul ţării în ceea ce priveşte business-ul
cu asigurări. Vorbim de un oraş mare, cu o populaţie considerabilă şi cu
altă putere de cumpărare. În plus, piaţa este mai educată iar oamenii
sunt conştienţi de importanţa asigurărilor, a declarat Victor SRAER,
Director General, TOTAL ADVISOR.
Capitala este o piaţă mai prolifică pentru brokerii de asigurare decât în provincie. În viitorul apropiat intenţionăm să ne dezvoltăm reţeaua
teritorială cu trei puncte de lucru, în oraşele Cluj, Timişoara şi Constanţa,
a menţionat Florin SAVA, General Manager, ACTIV Asigurări.
Deopotrivă, Capitala iese în evidenţă printr-un volum al vânzărilor impresionant, realizat prin intermediul brokerilor (conform
asigurătorilor, 60-70% din subscrierile la nivelul Bucureştilor). Prin
urmare, brokerii sunt principalul canal de vânzare. Explicaţia: majoritatea companiilor de brokeraj din România au sediul în Bucureşti şi,
deopotrivă, înţelegerea mai bună a conceptului de brokeraj de către
asigurători şi clienţi.
Piaţa asigurărilor din Capitală este cea mai dezvoltată din ţară
din punct de vedere al volumului de subscrieri, majoritatea companiilor
având reprezentanţele/sediile în Bucureşti. Totodată, în Capitală, piaţa
este mai sofisticată, cei care achiziţionează servicii de asigurări de aici
pe lângă faptul că au mai multe cunoştinţe în domeniu - ştiu ce să ceară
-, au acces şi la companiile de brokeraj mari, a declarat Karina ROŞU,
CEO, AON România.
Ceea ce este specific pieţei asigurărilor la nivelul municipiului
Bucureşti este potenţialul foarte mare pe care îl are acesta, precum şi
concentrarea locală a celor mai multe sedii, sucursale şi agenţii aparţinând companiilor de top în asigurări şi brokeraj. Aici, piaţa de asigurări
s-a dezvoltat în ultimii ani mai mult decât în provincie, cei care au nevoie de produse de asigurare sunt informaţi, ştiu ce să ceară şi au acces
la un număr mare de companii de brokeraj, a declarat Ruxandra Laura
CHEŞA, Director General, VBL Broker de Asigurare.

D&O şi E&O, noile vedete din piaţă
În ultimul timp, în România, sectorul serviciilor a cunoscut
un ritm de dezvoltare din ce în ce mai dinamic, mai ales la nivelul
pieţei financiare şi al celei imobiliare. Acest context, alături de conştientizarea nevoii de acoperire a prejudiciilor cauzate de administratorii companiilor care operează în aceste domenii, sau de impunerea
încheierii unei astfel de poliţe de către terţi, conturează cel mai mare
potenţial pentru piaţa asigurărilor: răspunderile profesionale.
Segmentul asigurărilor de răspundere profesională a înregistrat
o creştere vizibilă în ultimele 12 luni şi va continua, probabil, pe acelaşi
trend ascendent. Legislaţia sau regulamentele profesiei impun obligativitatea unor astfel de produse, asigurând şi creşterea acestei clase. Spre
exemplu, pentru medici, notari, avocaţi, acest tip de asigurare este impus prin lege. Totuşi, există şi factori din piaţă care au generat o creştere
pe acest segment, iar exemplul este piaţa imobiliară a cărei dezvoltare
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Adresa: Splaiul Unirii nr. 231-233,
parter,
Bucureşti
Tel: 021.346.52.77
Fax: 021.346.67.87
General Manager: Florin SAVA

Adresa: Str. Henri Coandă nr. 15
Bucureşti
Tel.: 021.212.58.17
Fax: 021.315.57.58
Chief Executive Officer:
Karina ROŞU

Adresa: Calea Dorobanţi nr. 189,
et. 2, ap. 6
Bucureşti
Tel: 021.231.04.32
Fax: 021.231.04.30
General Manager:
Cristian ANGHEL

FINANCE BROKER DE ASIGURARE
Adresa: Bd. Timişoara nr. 26 Z,
Anchor Plaza, bl. C, et. 7
Bucureşti
Tel: 021.308.56.30
Fax: 021.308.56.31
General Manager:
Cristina OŢET

GLOBAL RISK SERVICESINSURANCE BROKER
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 8A, et.1,
Complex Comercial
Bucureşti
Tel: 021.224.45.39
Fax: 021.224.45.15
Director General:
Carmen SIBIŞAN
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FAST BROKERS
Adresa: Bd. Unirii nr. 2, Bl.8A, Sc.1,
et.4, ap.19-20
Bucureşti
Tel.: 021.337.41.65/66/67
Fax: 021.336.67.34
Director General: Ionel DIMA

Adresa: Str. Matei
Basarab nr. 64, bl.
L110, sc. 2, ap. 23, parter
Bucureşti
Tel: 021.322.84.80
Fax: 021.321.73.02
Director General:
Mihai IORGOVEANU

Adresa: Str. Mircea Vulcănescu
nr. 80, Sector 1
Bucureşti
Tel: 021.317.15.65
Fax: 021.317.15.64
Director General:
Iulian Valentin GHEORGHIU

FUNK INTERNATIONAL România
Adresa: Bd. Barbu Văcărescu
nr. 157B, Office nr. 8
Bucureşti
Tel: 021.231.00.41
Fax: 021.231.01.98
General Manager:
Marius Viorel ROŞCA

FILAS BROKER DE ASIGURARE
Adresa: Str. Turda nr. 118, bl. 37,
sc. A, et. 4, ap. 17
Bucureşti
Tel.: 021.224.06.70
Fax: 021.665.49.30
Director General:
Cristian FILIP
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Adresa: Calea Dorobanţilor
nr. 61
Bucureşti
Tel: 021.212.06.40
Fax: 021.350.00.37
Director General:
Sebastian MATIŞAN
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a atras şi creşterea numărului de poliţe încheiate de arhitecţi, ingineri,
constructori, consultanţi, a declarat Cristian FUGACIU, CEO, MARSH
România.
De asemenea, în paralel cu creşterea numărului de cereri pentru asigurările de răspunderi profesionale, se majorează şi valoarea
limitelor pentru care se încheie aceste poliţe. Această evoluţie se datorează atât creşterii gradului de conştientizare a nevoii de asigurare, cât
şi faptului că existenţa unei astfel de poliţe este solicitată de clienţi, a
precizat Karina ROŞU.

Cum au crescut companiile de brokeraj
Un aspect demn de evidenţiat este faptul că firmele de brokeraj în asigurări din Bucureşti încep să îşi dezvolte propriile sisteme
informatice, în scopul unei mai bune gestionări a portofoliului de
clienţi. Aceasta a apărut datorită necesităţii, din ce în ce mai evidente,
de a deţine date, în timp real, atât despre portofoliul deja existent,
cât şi despre poliţele nou-încheiate. Daniel PENA, Administrator, PSG
Insurance Broker, a declarat că vizează implementarea unui sistem
de acest tip pentru a putea monitoriza situaţia poliţelor nou-încheiate şi
pentru a pune la dispoziţia clienţilor un modul on-line pentru a-şi vizualiza starea curentă a poliţei, precum şi datele de scadenţă pentru rate.
O metodă similară a adoptat şi FAST Brokers, o companie
care trebuie să gestioneze nu numai activitatea din Bucureşti, ci şi
pe cea a punctelor de lucru pe care le-a deschis în mai multe oraşe
din România. Iulian GHEORGHIU, Director General al FAST Brokers,
consideră că este vital ca această metodă să fie implementată într-un
timp cât mai scurt, acţiune care s-ar traduce într-un avantaj competitiv
faţă de concurenţă. Aceste sisteme par să constituie o soluţie adecvată
pentru gestionarea cât mai eficientă a portofoliilor de clienţi, astfel putând fi stocate toate informaţiile legate de contractele de asigurare; de
asemenea, implementarea acestora contribuie la o soluţionare cât mai
rapidă a dosarelor de daună.
De asemenea, în cazul SRBA Broker de Asigurare, cauzele
care au determinat evoluţia crescătoare a companiei sunt reprezentate
de continua dezvoltare teritorială a societăţii, precum şi de orientarea
noastră permanentă către nevoile reale de protecţie ale clienţilor, a declarat Gheorghe GRAD, Director General, SRBA Broker de Asigurare.
În cazul INK Consultanţă, atuul care a pus bazele creşterii rapide a companiei a fost orientarea pentru piaţa de retail şi comerţul
electronic. Astfel, în condiţiile în care clienţii corporate se regăsesc
într-un număr relativ mic, orientarea către persoane fizice reprezintă
principalul motor de creştere al pieţei de profil. Această orientare a
determinat compania noastră să abordeze cu mai multă atenţie segmentul de persoane fizice, unde includem şi IMM-urile. De asemenea,
credem foarte mult în comerţul electronic şi în confortul pe care acesta
îl oferă clientului. Prin site-ul nostru, 10% din numărul zilnic de vizitatori
concretizează cererile de asigurare încheind poliţe. Considerăm că este
doar primul pas în această direcţie şi demonstrează că există mari posibilităţi de dezvoltare al noului canal de distribuţie, a declarat Sebastian
MATIŞAN, Director General, INK Consultanţă - Broker de Asigurare.
Rezultatele obţinute în anul 2007 de EURO ARC Insurance
Broker au poziţionat societatea, în clasamentul realizat de Revista de
Specialitate INSURANCE Profile, în funcţie de volumul de intermiedieri, pe poziţia a 25-a. Suntem un brand ascendent, ca de altfel întreaga
industrie de asigurări din ţara noastră. Portofoliul EURO ARC Insurance
Broker este atribuit în cea mai mare măsură asigurărilor auto - 65%,
şi segmentului property, a declarat Mihai IORGOVEANU, Director
General, EURO ARC Insurance Broker.
În încercarea de a pune la dispoziţia clienţilor o gamă cât mai
largă de servicii, INTERCAM Broker d'Assurance a decis să înfiinţeze
un punct propriu de constatare a daunelor. Astfel, cu ajutorul unui
inspector de daune cu o vastă experienţă în domeniu şi o foarte bună
reputaţie în rândul companiilor de asigurare, INTERCAM Broker are
abilitatea de a face constatări de daune în limita unei anumite sume
agreate de asigurător, rămânând ca pagubele de valoare mai mare
să fie evaluate la centrele de daune ale companiei respective. Clienţii
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Adresa: Str. Verii nr.10, et.1,
Sector 2
Bucureşti
Tel: 021.210.67.10
Fax: 021.210.67.88
Director General:
Cătălin PANAITE

Adresa: Şos. Nordului nr. 24-26, et. 1
Bucureşti
Tel: 021.232.18.78
Fax: 021.232.21.02
Country Manager:
Cristian FUGACIU

Adresa: Splaiul Unirii
nr. 74, et. 2
Bucureşti
Tel: 021.330.30.15
Fax: 021.330.37.85
Director General:
Camelia ISACHE
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TOTAL ADVISOR
INSURANCE BROKER
Adresa: Bd. Unirii nr. 69
Bucureşti
Tel: 021.312.98.10
Fax: 021.314.50.75
Director General:
Victor SRAER

VBL BROKER DE ASIGURARE
Adresa: Şos. Bucureşti - Ploieşti nr.
17 - 21, et. 2, camera 118
Bucuresti
Tel: 021.204.44.44
Fax: 021.204.44.24
General Manager:
Laura CHEŞA

PSG INSURANCE BROKER
Adresa: Str. Avalanşei nr. 14-16,
bl. 3, sc. B, ap. 27, et. 1
Bucureşti
Tel: 021.331.31.17
Fax: 021.331.31.77
Administrator:
Daniel PENA

Adresa: Bd. I. C. Brătianu
nr. 6, et.2, ap. 10
Bucureşti
Tel.: 021.313.83.93
Fax: 021.310.84.58
Director General:
Gheorghe GRAD
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au început să compare serviciile oferite de broker, pe de o parte, şi de
asigurător, în mod direct, pe de altă parte. Clienţii persoane fizice apreciază din ce în ce mai mult calitatea şi complexitatea serviciilor ce vin
odată cu semnarea poliţei, incluzând aici administrarea poliţei şi serviciile în caz de daună, a precizat Cătălin PANAITE, Director General,
INTERCAM Broker d'Assurance.
Deşi a crescut semnificativ pe clasa asigurărilor generale,
compania MILLENIUM Insurance Broker îşi îndreaptă atenţia către
segmentul asigurărilor de viaţă. În opinia Cameliei ISACHE, Director
General al companiei, asigurările de viaţă sunt încă într-o fază emergentă pe piaţa din România şi, de aceea, vom încerca să valorificăm
în întregime potenţialul pe care acestea îl oferă atât companiilor de
asigurări, cât şi partenerilor noştri - asiguraţii, care ne onorează cu
încrederea în serviciile pe care le punem la dispoziţie, acoperind astfel
toată gama de protecţie. Ţara noastră promite şi ea din ce în ce mai
mult pe această clasă, asigurările de viaţă depăşind cu mai mult de
30 de puncte procentuale evoluţia pieţei globale de profil în 2007,
de 5,4%, potrivit studiului SIGMA al SWISS Re. Totodată, MILLENIUM
Insurance Broker este primul broker de asigurare din România care a
decis să-şi dezvolte reţeaua teritorială în sistem franciză cu respectarea legislaţiei româneşti şi europene în domeniu.
De asemenea, pentru majoritatea companiilor de brokeraj în
asigurări, motorul creşterii au constituit-o poliţele de asigurare pentru autovehicule (n.red.: potrivit Revistei de Specialitate INSURANCE
Profile, în primul semestru al anului 2008, din totalul primelor intermediate la nivelul pieţei, circa 84 de puncte procentuale au reprezentat-o asigurările auto). Creşterea vânzărilor de autovehicule se
află în strânsă legătură cu trendul ascendent al claselor de asigurări
auto, clasă care este, potrivit tuturor brokerilor vizitaţi, reprezentativă pentru Capitală. La creşterea acestei clase de asigurări au mai
contribuit şi mărirea volumului de vânzări al companiilor financiarbancare care îşi desfăşoară activitatea, în principal, prin intermediul
sucursalelor amplasate în Bucureşti, cât şi sporirii gradului de conştientizare la nivelul populaţiei în ceea ce priveşte necesitatea încheierii unei
asigurări auto, pe de o parte datorită costurilor implicate de reparaţia
unui autoturism şi, pe de altă parte, ca urmare a produselor şi serviciilor
avantajoase oferite de principalele companii de asigurare, a menţionat
Cristina OŢET, General Manager, FINANCE Broker de Asigurare.
Principalul potenţial de creştere al pieţei îl reprezintă asigurările
CASCO, în principal datorită importurilor de maşini second-hand; de asemenea, la nivelul pieţei se poate sesiza o creştere importantă a asigurărilor de răspundere civilă generală şi profesională, a menţionat Carmen
SIBIŞAN, Director General, GLOBAL RISK SERVICES Insurance Broker.
La fel, pentru o promovare mai eficientă a celor mai bune
produse de asigurare şi constituirea unui mediu cât mai profesionist în industria de profil un număr de opt companii de intermediere în asigurări, dintre care cinci din capitală (CAPITAL&ALLIANCE,
FILAS Broker, DECAGON Broker, TEMPO Asig, SENIOR Broker) şi trei
din provincie (ASIDAC - Buzău, CB & CO - Constanţa şi MAKLER Sig
- Odorheiul Secuiesc) au înfiinţat, la finele anului 2007, ROMANIAN
INSURANCE NETWORK (R.I.N.). Companiile membre sunt compatibile,
nu aparţin nici unui grup financiar şi nu există concurenţă. De asemenea, nevoia de a ne împărtăşi experienţele financiare, precum şi necesitatea de a ne ajuta în negocierea de produse cu asigurătorii au condus
la crearea acestei asociaţii, a menţionat Cristian ANGHEL.
Brokerii cunosc cel mai bine piaţa asigurărilor, prin prisma faptului că intră în contact cu toate societăţile de profil, astfel încât opinia
acestora asupra produselor este cea mai avizată. Acest parteneriat este
încheiat de societăţi de brokeraj care au concepţii apropiate, constituind un grup de elită pe care intenţionăm pe viitor să îl dezvoltăm, a adăugat Cristian FILIP, Director General, FILAS Broker.
Obiectivele principale ale R.I.N. pentru semestrul al doilea
din 2008 sunt, pe lângă dezvoltarea unor parteneriate viabile cu
toate companiile de asigurări, şi soluţionarea problemelor existente
în piaţă, crearea şi promovarea de noi produse de asigurare.
Vlad BOLDIJAR
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> Societăţile de asigurare din Regiunea Sud-Muntenia au realizat, în anul 2007, 15,5% din totalul subscrierilor
la nivel naţional. Plecând de la premisa că densitatea asigurărilor în judeţul Prahova a atins cifra de 157,74 lei/
locuitor, iar raportul angajaţilor în asigurări la total locuitori fiind de 1/2.427, la Ploieşti, liderii companiilor locale de profil au dezbătut pozitia şi perspectivele de dezvoltare ale acestui sector în cadrul ZILEI ASIGURĂRILOR
din judeţul Prahova.

Prahova se menţine în Top
În anul 2007, Regiunea Sud-Muntenia deţinea o
pondere de 15,54% din totalul subscrierilor la nivel naţional (excluzând Bucureşti şi Ilfov), ceea ce, în cifre absolute,
corespundea unui volum de prime de peste 180 milioane
euro. Ritmul de creştere al subscrierilor în perioada de referinţă a fost mult peste media pieţei, astfel că Regiunea
Sud-Muntenia a marcat o creştere de 64,5% în 2007, faţă de
media naţională de 32,2%.
Judeţul Prahova a avut o contribuţie considerabilă la această evoluţie, fiind liderul zonei cu o pondere de
33,97% (61,1 milioane euro) din total subscrieri. În acelaşi
timp, în 2006, densitatea asigurărilor în Prahova a fost de
45 euro pe cap de locuitor (superioară mediei regionale,
de 39 euro), iar unui angajat în asigurări îi reveneau aproximativ 2.427 de locuitori (media la nivel naţional fiind de
1/1.430).
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Aceste informaţii au constituit punctul de plecare
pentru dezbaterile ZILEI ASIGURĂRILOR de la Ploieşti, în
contextul în care cifra de afaceri realizată de asigurători în
judeţele ţării începe să aibă tot mai multă importantă în raport cu realizările din Capitală.
În opinia Directorului ALLIANZ-ŢIRIAC, Roxana
MOŞNEANU, segmentarea regională şi ratele de creştere
sunt parţial neconcludente pentru determinarea ritmului
real de dezvoltare, deoarece, pentru multe companii de asigurare, portofoliile generate de companiile de leasing sunt
gestionate în Capitală, ceea ce produce distorsiuni importante ale datelor statistice. Totuşi, situaţia ASIROM, liderul
pieţei locale, este diferită, aşa cum a punctat şi Directorul
Sucursalei Prahova, Stelian BRATU: În statisticile la nivel
naţional ale companiei, Capitala deţine 25% din pondere. În
ceea ce priveşte Sucursala noastră, clienţii locali reprezintă
90% din cifra de afaceri.
Un exemplu similar este consemnat şi de Sucursala
locală UNITA: primele brute subscrise la nivelul Sucursalei beneficiază şi de aportul partenerilor noştri, care sunt prezenţi şi
în alte judeţe, inclusiv în Bucureşti şi, din acest motiv, nu putem estima cu exactitate dinamica din Prahova, a menţionat
Directorul Sucursalei, Adrian MOCANU.
Din punct de vedere al structurilor de portofoliu,
majoritatea companiilor au încheiat cu preponderenţă
poliţe pe segmentul auto, urmate de property şi răspunderi civile. Poliţele de răspundere au început să aibă o popularitate tot mai mare, deţinând o cotă de 25% din portofoliu, a declarat Eugen CĂLĂRAŞU, Director al Sucursalei
EUROINS.
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Aceeaşi idee a fost susţinută şi de către reprezentanta BT Asigurări Corporate, Ioana MICALE, care a declarat
că, în totalul subscrierilor, poliţele de răspundere profesională
şi prestări servicii pentru persoane juridice au atins 35%.
Discuţiile au continuat cu analiza daunalităţii pe
segmentul asigurărilor auto şi cu modalităţile de reducere
a acesteia.
Asigurările auto reprezintă motorul de creştere al industriei şi furnizează resursele de care companiile au nevoie
pentru a obţine profit pe alte linii de business, precizează
Roxana MOŞNEANU, Director, ALLIANZ-ŢIRIAC Prahova.
Pentru moment, mediul economic nu ne permite să diversificăm portofoliile aşa cum ne-am dori, iar noi subscriem ceea
ce ne solicită piaţă, consideră Daniela VRĂBIUŢĂ, Director,
ASIBAN Prahova.
Strâns legat de acest subiect, a fost dezbătută şi introducerea, de către unele companii, a franşizei obligatorii
pentru asigurarea CASCO. Nu putem afirma că am înregistrat
o scădere a vânzărilor din cauza franşizei, iar produsele personalizate au fost bine primite de clienţi, a declarat Mariana
PEPELEA, Director, GENERALI Prahova. Ideea a fost împărtăşită şi de Titus PETCU, Director, BCR Asigurări Prahova, care
a afirmat că din partea clienţilor a început să dispară franşiza
ca şi prioritate.
Pe de altă parte, reprezentanţii ARDAF consideră
că lipsa franşizei este un avantaj, aceasta fiind totuşi benefică
pentru ambele părţi dacă vânzarea este făcută corespunzător. Din punctul de vedere al brokerilor de asigurare, Sergiu
CRISTEA, Representative Manager, EUROBROKERS, consideră că: Rămâne importantă pentru client facilitatea de a putea
exclude franşiza din poliţa de asigurare, chiar şi contra cost.
Spre deosebire de alte judeţe, Prahova se bucură de
prezenţa unui număr important de brokeri, astfel că relaţia
asigurător-broker este mult mai bine conturată.
Nu consider că există probleme specifice la nivel local în
colaborarea cu asigurătorii. Neînţelegerile existente se rezolvă
printr-o comunicare eficientă, a punctat Alexandru APOSTOL,
Director General al MAXYGO Broker de Asigurare.
De asemenea, Romeo BOCĂNESCU, Director General
al DESTINE Broker, consideră că lozul câştigător va fi tras de
societăţile care îşi dezvoltă colaborarea cu intermediarii.
Întreaga activitate a societăţii pe care o conduc se reflectă în portofoliile asigurătorilor din Prahova şi mizăm pe o
relaţie corectă şi reciproc avantajoasă, argumentează Dorel
DUŢĂ, Director General, HOBBIT Broker de Asigurare.
Un alt subiect de interes dezbătut a fost şi perspectiva dezvoltării asigurărilor de viaţă, luând în considerare
şi efectele crizei economice mondiale. În condiţii de criză,
dezvoltarea şi stabilitatea sunt asigurate de segmentul de retail, a punctat Ştefan PRIGOREANU, MILLENIUM Insurance
Broker. De remarcat, chiar şi în condiţii de piaţă mai puţin
favorabile, că experienţa asigurătorilor prahoveni este una
pozitivă, interesul publicului pentru asigurările de viaţă
menţinându-se. În acest context, putem spune că a existat
o reacţie corespunzătoare din partea pieţei, iar produsele pe
care le avem ne ajută să ne adresăm tuturor categoriilor de
persoane, consideră Carmen TĂNASE, Unit Manager pentru
ING Asigurări de Viaţă. Iar dacă, aşa cum remarca Cristina
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NICOLESCU, Director, Agenţia OMNIASIG Asigurări de Viaţă,
datorită creşterii nivelului de trai, clienţii sunt din ce în ce mai
receptivi faţă de necesitatea de a economisi şi a dispune şi de
o componentă de protecţie, Georgeta MILITARU, Director,
Agenţia BCR Asigurări de Viaţă, a punctat, Cele mai de succes
produse în această perioadă au fost cele de economisire, de tip
tradiţional, precum şi cele destinate burselor de studii pentru
copii.
La finalul Conferinţei, s-a conturat o imagine de ansamblu asupra volumului pieţei de profil din judeţ. Pentru
anul în curs, estimările liderilor locali se îndreaptă către un
volum total de 163,6 milioane lei. În acelaşi timp, societăţile
de brokeraj au previzionat o valoare a primelor intermediate de 48,3 milioane lei.
Mihai CRĂCEA

Premii şi premianţi

Alături de premiile pline de
savoare acordate de PERONI,
brand premium care sprijină
evenimentele regionale în
2008, participanţii au primit,
în urma tragerii la sorţi,
„Dicţionarul de Asigurări”
realizat sub egida UNSAR.
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> Ploieşti, supranumit şi„Oraşul aurului negru” datorită zăcămintelor de petrol din regiune, a fost la finele lunii octombrie a.c. gazda Programului „Unde Mă Asigur?”, ocazionând o întâlnire între echipele redacţionale ale Media
Xprimm şi elita specialiştilor în asigurări şi brokeraj din judeţ.

> Reşedinţa de judeţ: Ploieşti
> Suprafaţa: 4.716 km2
> Populaţia: 832.558 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 194.050 (august 2008)
> Rata şomajului: 3,3% (august 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.612 lei/persoană (august 2008)

Piaţa locală a asigurărilor (2006):
> Număr de unităţi locale: 36 (2005)
> Prime brute subscrise: 131,33 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 343
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 6,92 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 157,74 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.427

„Magnet” al investiţiilor străine
Dezvoltarea administrativă şi economică a judeţului a fost,
de-a lungul timpului, determinată atât de poziţia geografică, regiunea fiind situată la intersecţia drumurilor principale care fac legătura
dintre Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, cât şi de bogăţia
subsolului şi de diversitatea şi frumuseţea reliefului. În zilele noastre, Prahova este cel mai important judeţ al României în ceea ce
priveşte densitatea populaţiei, cât şi dimensiunea dezvoltării economice. Relieful variat, sub forma de amfiteatru, cuprinde în proporţii
egale munţi, dealuri şi câmpii. Reşedinţa administrativă a judeţului
este municipiul Ploieşti, cu aproximativ 300.000 locuitori, situat la
60 km Nord depărtare de Bucureşti şi la 40 km de Aeroportul „Henri
Coandă”, Otopeni. Beneficiind de statutul de târg domnesc, municipiul Ploieşti a cunoscut o dezvoltare continuă, în strânsă legătură
cu racordarea sa, ca reper principal, la marile drumuri comerciale, în
zilele noastre Prahova constituind un important nod de şosele şi căi
ferate care îl racordează de principalele oraşe ale ţării.
Evenimentele care au marcat istoria judeţului Prahova
sunt dezvoltarea comerţului şi prelucrarea resurselor naturale. În
1857, aici s-a dat în exploatare prima rafinărie din lume – Rafinăria
Mehedinţianu, România devenind prima ţară din lume care, la acea
dată, a avut o producţie de 275 tone de petrol, după cum consem-
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Sucursala Prahova
Adresa: Str. Gh. Doja,
nr.33, bl.34B, sc.A
Ploieşti
Tel.: 0244.592.007
Fax: 0244.518.307
Director Sucursală:
Daniela VRĂBIUŢĂ
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Sucursala Prahova
Adresa: Str. Văleni nr. 42, et. 2
Ploieşti
Tel.: 0244.542.687
Fax: 0244.542.655
Director Sucursală:
Titus PETCU

Sucursala Ploieşti
Adresa: Bd. Republicii,
bl.31D, parter
Ploieşti
Tel./Fax: 0244.543.681
Director Sucursală:
Eugen CĂLĂRAŞU

nează Enciclopedia Britanică a Petrolului din 1938. Începând din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, au luat o mare amploare prelucrarea petrolului şi, mai apoi, în secolul XX, industriile metalurgică,
de rulmenţi, constructoare de maşini, utilaj petrolier, chimic, petrochimic şi minier, uşoară, alimentară, a materialelor şi utilajelor pentru construcţii. Ploieştiul este un puternic centru cultural, ştiinţific
şi de învăţământ, centru universitar (Universitatea de Petrol Gaze),
având numeroase muzee, instituţii artistice şi monumente. Judeţul
este cel mai urbanizat din ţară, având două municipii şi 12 oraşe, cu
un grad mare de industrializare şi diversificare a activităţii. Pe lângă
industria petrolieră (cercetare geologică, foraj, extracţie, rafinare) şi
utilaj petrolier, în judeţ funcţionează întreprinderi de mecanică fină,
chimice, anvelope şi produse din cauciuc, tehnică militară, turism
(Valea Prahovei), industrie alimentară, industrie uşoară şi agricultură. Turismul este activitatea principală a locuitorilor din această zonă:
Valea Prahovei, cu vestitele sale staţiuni - Sinaia, Azuga, Buşteni,

Breaza -, Valea Teleajenului, Valea Slănicului - Vălenii de Munte,
Cheia, Slănic - completează potenţialul turistic al acestui judeţ.

Investiţii masive
Prahova ocupă o poziţie fruntaşă în topul judeţelor din punct
de vedere al volumului de prime brute subscrise, potrivit datelor
furnizate de Institutul Naţional de Statistică. Astfel, cu subscrieri de
131,33 milioane lei, Prahova ocupă treapta a patra în clasamentul la
nivel naţional, în urma Sibiului, Clujului, respectiv Timişului. Potrivit
asigurătorilor vizitaţi în cadrul Programului „Unde Mă Asigur?”,
„vinovate” de poziţionarea bună în clasament sunt puternica industrializare a judeţului, numărul mare de investitori străini, precum şi
faptul că judeţul Prahova a fost, în anul 2008, judeţul cu cel mai mare
buget alocat de Guvern, a declarat Roxana Mihaela MOŞNEANU,
Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC.

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE ASIGURĂRI DIN JUDEŢUL PRAHOVA
Prime Brute Subscrise
Compania

3T/2008
mii RON

mii EUR

3T/2007
mii RON

mii EUR

Prime Brute Subscrise

Evoluţie
reală în
RON

Evoluţie
nominală
în EUR

Cota de
piaţă
pentru
3T/2008

16,57

20,37

-

-

-

-

2007
mii RON

2006

mii EUR

mii RON

mii EUR

Evoluţie
reală în
RON

1 ASIROM

28.294,00

7.773,93

22.004,00

6.668,89

19,84

2 ALLIANZ-ŢIRIAC

26.563,47

7.298,46

24.972,63

7.568,61

-0,87

-3,57

19,13

31.610,11

9.471,76

33.210,64

9.422,79

-9,21

3

14.847,00

4.079,29

15.065,00

4.565,84

-8,15

-10,66

10,69

19.760,00

5.920,95

6.698,00

1.900,41

181,39

4 ASIBAN

12.449,00

3.420,43

11.541,00

3.497,80

0,53

-2,21

8,96

16.705,00

5.005,54

10.916,00

3.097,18

45,97

5 UNITA*

12.431,20

3.415,54

12.543,63

3.801,68

-7,64

-10,16

8,95

19.036,11

5.704,05

-

-

-

6 OMNIASIG**

12.204,00

3.353,12

13.293,00

4.028,79

-14,44

-16,77

8,79

17.911,00

5.366,91

11.525,00

3.269,97

48,24

7 ARDAF

BCR Asigurări

-

11.722,74

3.220,89

3.050,69

924,59

258,12

248,36

8,44

4.346,02

1.302,26

6.610,37

1.875,55

-37,29

8 ASTRA-UNIQA

5.823,87

1.600,14

5.039,00

1.527,20

7,71

4,78

4,19

6.287,93

1.884,14

4.423,06

1.254,95

35,60

9 ING Asig. de Viaţă

5.127,00

1.408,67

4.364,29

1.322,71

9,48

6,50

3,69

6.300,00

1.887,75

3.915,69

1.110,99

53,46

10 BT Asigurări

4.786,69

1.315,17

3.390,63

1.027,62

31,57

27,98

3,45

4.923,37

1.475,26

5.179,32

1.469,52

-9,33

11 GENERALI

2.628,58

722,22

2.177,95

660,09

12,48

9,41

1,89

2.856,79

856,02

1.738,23

493,18

56,76

12 EUROINS

2.005,00

550,88

1.005,00

304,59

85,93

80,86

1,44

1.827,00

547,45

1.686,00

478,37

3,36

TOTAL COMPANII VIZITATE

138.882,55

38.158,74 118.446,82

35.898,42

9,28

6,30

100,00 131.563,33

39.422,09

85.902,30

24.372,91

46,08

* Pentru UNITA, cifrele sunt aferente perioadei Ianuarie 2008 - August 2008, respectiv Ianuarie - August 2007
** Pentru OMNIASIG, primele brute subscrise, respectiv valoarea daunelor plătite, din coloana 3T/2008 sunt aferente perioadei Ianuarie 2008 - Iunie 2008
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Sucursala Ploieşti
Adresa: Str. Piaţa Mihai Viteazu nr. 3,
bl. 10G1-G2
Ploieşti
Tel.: 0244.408.500
Fax: 0244.408.508
Director Sucursală:
Roxana-Mihaela MOŞNEANU

Totodată, foarte multe firme cu capital străin, precum COCACOLA, BRITISH Tobacco, EFES, YAZAKI, UNILEVER, PETROM, ROMPETROL,
TIMBARK, precum şi P&G - care va construi cea mai mare fabrică la
Urlaţi -, şi nu în ultimul rând parcul industrial care se ridică la marginea
oraşului au contribuit din plin la bunăstarea prahovenilor, a adăugat
Roxana Mihaela MOŞNEANU.
Prahova fiind un judeţ destul de dezvoltat economic, şi piaţa
asigurărilor este una dezvoltată. Investiţiile făcute în judeţ au dus la o
creştere constantă a pieţei, a comentat Dorel DUŢĂ, Director General,
HOBBIT Broker.
Astfel, investitorii străini, au adus în Prahova, pe lângă fonduri,
tehnologie şi locuri de muncă, şi ideea de necesitate a asigurărilor: În
ultimii ani se poate remarca o creştere a nivelului de educare al oamenilor în domeniul asigurărilor, este de părere Mariana PEPELEA, Director,
Agenţia GENERALI. Foarte mulţi dintre clienţii noştri sunt cunoscători ai
domeniului nostru şi au luat deja contact cu fenomenul asigurărilor, a

Daune plătite în perioada (mii RON):

Evoluţie
nominală în
EUR

3T/2008

3T/2007

2007

2006

-

14.586,00

12.358,00

-

-

0,52

15.557,06

16.231,21

20.134,50

21.641,62

211,56

11.375,00

5.356,00

8.558,00

2.773,00

61,62

6.611,00

4.345,00

6.226,00

4.431,00

-

9.066,86

4.881,26

10.540,08

-

64,13

7.687,00

4.921,00

7.374,00

6.693,00

-30,57

7.297,17

2.546,69

3.099,66

3.885,64

50,14

2.233,26

1.464,05

2.049,82

1.929,57

69,92

256,00

280,00

346,00

287,00

0,39

-

-

-

-

73,57

834,50

2.714,39

3.356,83

-

14,44

-

-

-

-

61,75

75.503,86

55.097,61

61.684,88

41.640,83
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Sucursala Ploieşti
Adresa: Str. Republicii nr. 16,
bl. 33A2, parter
Ploieşti
Tel.: 0244 517.563
Fax: 0244.529.655
Director Sucursală: Cristina JIPA

completat Romeo BOCĂNESCU, Director General, DESTINE Broker.
Astfel, una dintre cele mai importante investiţii în Prahova
va fi realizată de PROCTER&GAMBLE care va construi, în localitatea
Urlaţi, o nouă fabrică pentru produse de îngrijire personală, valoarea
totală a investiţiei în noul centru de producţie ridicându-se la 100
milioane USD, creându-se astfel, într-o primă fază, peste 300 de noi
locuri de muncă, începutul producţiei fiind planificat pentru prima
jumătate a anului 2010. Fabrica de la Urlaţi va aproviziona pieţele
europene cu produse care vor integra ultimele noutăţi în materie
de principii de dezvoltare durabilă şi design. Investiţia face parte din
programul de extindere a Parcului Industrial Ploieşti şi în alte zone
ale judeţului, după ce suprafaţa totală a parcului, de aproximativ 160
de hectare, a fost ocupată în proporţie de 100 %. În Prahova, există
patru parcuri industriale la Ploieşti, Vălenii de Munte, Plopeni şi Brazi,
în care au fost create peste 10.000 de locuri de muncă.
Totodată, cel mai mare competitor al P&G, compania
UNILEVER, şi-a reorganizat recent activităţile locale de producţie
prin mutarea a două fabrici de produse alimentare pe platforma industrială de la Ploieşti, municipiul devenind astfel singura locaţie de
producţie a UNILEVER în România.
WESTHILL Development Ltd, o companie de investiţii şi dezvoltare imobiliară prezentă pe piaţa locală din anul 2006, a lansat cel
de-al doilea proiect al său în România (după Crizantema Plaza, situat
în Târgovişte), Centrul Comercial Zenith, la o distanţă de zece minute
de centrul municipiului, cu investiţii totale de 140 milioane euro.
De asemenea, grupul francez de investitori FLASH Consult
va inaugura la Ploieşti, în 2009, un mall, reşedinţa de judeţ transformându-se astfel într-un „magnet” pentru investitorii străini (grupul
francez FLASH Consult a alocat un buget record pentru comerţul
ploieştean: 75 milioane euro). O altă investiţie prahoveană demnă
de menţionat este cea a grupului MICHELIN, prezent în localitatea
Floreşti din anul 2001, specializat în producţia de anvelope.
Realizările economiei locale au fost recunoscute, la finele
anului 2007, de Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR)
prin poziţionarea pe primele 12 locuri, în Topul Naţional al Firmelor,
a 79 de firme prahovene.
Dintre acestea, un număr de şapte companii s-au clasat
pe prima poziţie a clasamentului realizat de CCIR. Astfel, la secţiunea „Întreprinderi mari”, în fruntea clasamentului s-au aflat un număr de trei companii: producătorul de carne de pasăre AGRISOL
Internaţional, „texanii” de la CAMERON România - unul dintre cei
mai mari furnizori mondiali de echipamente şi servicii pentru industria petrolieră şi a gazelor -, respectiv compania membră a grupului
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Sucursala Prahova
Adresa: Str. Ghe. Gr. Cantacuzino
nr. 192, bl. 1A, Ploieşti
Tel.: 0244.526.334
Fax: 0244.596.248
Director Sucursală:
Stelian BRATU

Sucursala Prahova
Adresa: Str. Romană nr.13, sc.B, et.1
Ploieşti
Tel.: 0244.594.491
Fax: 0244.594.500
Director Sucursală: Ioan ISTRĂTESCU

Ploieşti şi Câmpina dau tonul asigurărilor prahovene

Rompetrol NV, ROMPETROL WELL SERVICES - specializată în servicii de sondă pentru extracţia ţiţeiului şi gazelor naturale. În fruntea
„Întreprinderilor mijlocii” s-au poziţionat companiile AMROMCO
ENERGY, companie care se ocupă cu prestarea de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, şi LEMET SRL, companie înfiinţată în anul 2003 la Câmpina, care are ca principal obiect de activitate producerea de mobilier. Totodată, KATERIN Company (Servicii
profesionale prestate în principal întreprinderilor) şi TINO Mob, firma
cu capital integral românesc, producătoare de mobilier personalizat,
s-au clasat pe prima poziţie la secţiunea „Microîntreprinderi”.

Urmare vizitelor efectuate, echipele Programului „Unde Mă
Asigur?” au concluzionat că în judeţul Prahova există o dispersie a
subscrierilor, Câmpina şi reşedinţa de judeţ, municipiul Ploieşti, aducând cel mai mare volum al subscrierilor în portofoliile asigurătorilor. Pe lângă investiţiile masive realizate pe întreg teritoriul judeţului,
existenţa în componenţa judeţului a Văii Prahovei, implicit a zonelor
rezidenţiale dezvoltate în ultimii ani, a contribuit din plin la profiturile companiilor: În ultimii ani, activitatea noastră s-a dezvoltat foarte
mult la Câmpina datorită multiplelor linii de business care au apărut în
oraş, a menţionat Daniela VRĂBIUŢĂ, Director, Sucursala ASIBAN.

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL PRAHOVA
Asigurări de
viaţă:

Clasa de asigurări

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

Alte
asigurări de
Asigurări de
DAUNE LA
Asigurări
incendiu şi
Alte clase de
PROPRIETĂŢI de credite şi
calamităţi
asigurări
(Asigurări
garanţii
naturale
AGRICOLE
incluse)

TOTAL

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

13.430,06

125.452,48

57.182,85

40.818,11

16.997,42

1.060,36

3.080,84

6.312,90

138.882,55

3.689,98

34.468,75

15.711,30

11.215,00

4.670,13

291,34

846,48

1.734,50

38.158,74

10.532,59

107.914,23

48.666,16

38.353,29

11.134,23

572,17

4.726,68

4.461,71

118.446,82

3.192,18

32.706,24

14.749,56

11.623,97

3.374,52

173,41

1.432,54

1.352,24

35.898,42

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru anul 3T/2008
mii RON
2007
mii EUR
Prime Brute Subscrise
mii RON
2006
mii EUR
Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 2007

18,83

8,34

9,51

-0,81

42,27

72,71

-39,25

31,86

9,28

3T/2008

Prime Brute Subscrise
3T/2007

Daune plătite în
perioada (mii RON):

15,59

5,39

6,52

-3,52

38,39

68,00

-40,91

28,27

6,30

9,67

90,33

41,17

29,39

12,24

0,76

2,22

4,55

100,00

11.996,85

119.566,48

55.270,91

39.624,41

12.491,73

264,65

6.285,18

5.629,60

131.563,33

3.594,78

35.827,31

16.561,56

11.873,19

3.743,07

79,30

1.883,31

1.686,87

39.422,09

7.314,39

78.587,91

39.954,69

19.825,44

8.756,34

389,35

3.719,48

5.942,60

85.902,30

2.075,30

22.297,61

11.336,27

5.625,04

2.484,42

110,47

1.055,32

1.686,08

24.372,91

56,45

45,12

31,95

90,64

36,07

-35,17

61,18

-9,64

46,08

73,22

60,68

46,09

111,08

50,66

-28,22

78,46

0,05

61,75

9,12

90,88

42,01

30,12

9,49

0,20

4,78

4,28

100,00

3T/2008

1.687,65

73.816,21

28.463,60

25.643,76

699,31

126,28

3.064,00

262,20

75.503,86

3T/2007

1.323,00

53.774,61

18.947,92

13.105,11

775,11

155,12

2.191,00

2.369,14

55.097,61

2007

637,10

61.047,78

18.006,00

16.827,92

784,71

83,74

3.069,00

2.141,91

61.684,88

2006

457,49

41.183,35

7.571,17

7.495,63

1.055,31

449,01

3.255,00

115,60

41.640,83

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate
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Agenţia judeţeană
Adresa: Str. Ion Maiorescu, bl. 33,
sc. S1
Ploieşti
Tel./Fax: 0244.595.197
Director Agenţie Judeţeană:
Victoria RADU

Agenţia Prahova
Adresa: Str. Văleni nr. 42
Ploieşti
Tel./Fax: 0244.518.109
Director Agenţie:
Georgeta MILITARU

STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - 3T/2008
4,55%

Agenţia Ploieşti
Adresa: Str. Văleni, bl.331K, sc.1, et.1,
ap.1, Ploieşti
Tel.: 0244.194.829
Fax: 0244.194.964
Director Agenţie:
Mariana PEPELEA

Alte clase de asigurări
2,22%

Asigurări de credite şi garanţii
0,76%

Alte asigurări de daune la proprietăţi
12,24%

Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

29,39%
RCA

Aproximativ 60% din totalul subscrierilor le realizăm în Ploieşti.
Contribuţii foarte importante au reprezentanţele noastre din Câmpina,
unde obţinem circa 20 de puncte procentuale din totalul subscrierilor,
respectiv cele din Văleni şi din Mizil, a opinat Stelian BRATU, Director,
Sucursala ASIROM.
75% din subscrieri le realizăm în Ploieşti şi 25% le-au obţinut
Agenţia Câmpina şi Agenţia Vălenii de Munte. Este de menţionat faptul că Agenţia Câmpina este cea mai mare agenţie din ALLIANZ-ŢIRIAC
după volumul primelor brute subscrise pe asigurări generale, a declarat
Roxana Mihaela MOŞNEANU.

Bucureştii contribuie la dezvoltarea asigurărilor în
Prahova

De asemenea, distanţa relativ redusă faţă de Bucureşti şi-a
pus amprenta asupra pieţei asigurărilor din judeţul Prahova, având o
contribuţie decisivă la dezvoltarea acesteia, potrivit declaraţiilor făcute de liderii companiilor de profil. Datorită costurilor de administrare mai scăzute, cât şi apropierii faţă de viitoarea autostradă BucureştiBraşov, un număr semnificativ de companii din Capitală, printre care
PETROM şi KAUFLAND, şi-au relocat activitatea în Ploieşti, a declarat
Adrian MOCANU, Director, Sucursala UNITA.

NOIEMBRIE 2008

9,67%
Asigurări de viaţă

41,17%
CASCO

În partea de Nord a oraşului se conturează o nouă zonă industrială, locaţie unde se află în derulare multiple proiecte de construcţie a unor noi centre comerciale, ceea ce reprezintă viitoare
obiective pentru asigurătorii locali. Totuşi, putem afirma că, în acest
moment, jumătate din subscrierile realizate de Sucursala noastră provin din afara judeţului, a precizat Adrian MOCANU.
În ceea ce priveşte platformele de prelucrare a petrolului din
zonă, contractele de asigurare sunt negociate la nivel central, cu reprezentanţele din Bucureşti ale companiilor de profil, subscrierile neregăsindu-se astfel în portofoliile sucursalelor şi agenţiilor din Prahova.
Totuşi, potenţialul ridicat al întreprinderilor mici şi mijlocii de
la nivel local încă nu a fost valorificat integral, a declarat Titus PETCU,
Director, Sucursala BCR Asigurări.
Datorită unei campanii intense de promovare a poliţelor de răspundere civilă, suntem una dintre sucursalele care au reuşit să încheie
poliţe pentru clienţi din Bucureşti şi din alte zone ale ţării. De asemenea,
împreună cu societăţile de brokeraj în asigurări, am dezvoltat portofoliul companiei, aducând şi clienţi din afara judeţului, a afirmat Eugen
CĂLĂRAŞU, Director, Sucursala EUROINS. De asemenea, în acest moment, între 30 şi 40% din totalul subscrierilor sunt aduse de intermediari,
a continuat acesta.
83

Unde mă Asigur?

Agenţia Ploieşti
Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 4
Ploieşti
Tel.: 0244.516.733
Fax: 0244.516.126
Agency Manager:
Gabriela GHEORGHIŢĂ

Sucursala Ploieşti
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 10, bl. C1b
Ploieşti
Tel.: 0244.543.078
Fax: 0244.590.138
Director Sucursală:
Adrian MOCANU

Agenţia Prahova
Adresa: Str. Buna Vestire nr. 6
Ploieşti
Tel.: 0244.519.485
Fax: 0244.519.485
Director Agenţie:
Cristina NICOLESCU

Făcând referire la riscurile specifice judeţului, liderii companiilor de asigurări au evidenţiat că s-au înregistrat cazuri de alunecări
de teren în zona Breaza, cât şi inundaţii pe văile râurilor. De asemenea, apropierea faţă de zona Vrancei sporeşte riscul de cutremur.
Astfel, legea asigurării obligatorii a locuinţelor este apreciată ca fiind
singura cale de a aduce la cunoştinţa populaţiei riscurile la care sunt
expuse bunurile mobile şi imobile. Deşi primele şi sumele asigurate nu
reflectă valoarea reală a locuinţelor, viitoarea campanie va fi benefică
atât pentru societăţile de asigurare, cât şi pentru clienţi, ajutându-i pe
aceştia să conştientizeze nevoia reală de acoperire a riscurilor catastrofice, a evidenţiat Adrian MOCANU.
De aceeaşi părere este şi Eugen CĂLĂRAŞU, care menţionează că populaţia nu a avut termen de comparaţie în ceea ce priveşte daunele pe segmentul property, deşi s-a simţit o creştere a cererii pe această
clasă de asigurări.

O piaţă de elită
Piaţa asigurărilor din Prahova este în creştere de la an la
an, la acest lucru contribuind atât investiţiile realizate în judeţ, cât
şi populaţia, care este mai deschisă decât în alte regiuni ale ţării

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 3T/2008
Compania

1 ALLIANZ-ŢIRIAC

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

Alte asigurări
de DAUNE LA
Asigurări de
PROPRIETĂŢI
credite şi garanţii
(Asigurări
AGRICOLE incluse)

Alte clase
de asigurări

11,68

88,32

52,85

10,91

18,53

-

0,44

5,60

2 ARDAF

-

100,00

13,71

77,92

3,74

3,00

0,17

1,46

3 ASIBAN

25,18

74,82

44,98

5,49

6,57

1,66

15,26

0,86

4 ASIROM

4,38

95,62

43,63

35,35

11,07

1,26

0,18

4,14

5 ASTRA-UNIQA

3,97

96,03

32,98

43,52

9,41

0,04

0,04

10,04

6 BCR Asigurări

-

100,00

45,31

36,47

14,62

-

-

3,60

7 BT Asigurări

0,62

99,38

43,07

35,28

15,74

-

-

5,30

8 EUROINS

-

100,00

20,70

50,62

5,49

0,50

-

22,69

9 GENERALI

21,52

78,48

46,44

6,06

3,20

1,17

-

21,61

10 OMNIASIG**

-

100,00

43,81

31,14

12,45

0,84

8,13

3,63

11 UNITA*

-

100,00

47,46

28,07

20,14

-

-

4,33

* Pentru UNITA, cifrele sunt aferente perioadei Ianuarie 2008 - August 2008
** Pentru OMNIASIG, cifrele sunt aferente perioadei Ianuarie 2008 - Iunie 2008
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Sucursala Prahova
Adresa: Bd. Republicii nr. 163, bl.
27F
Ploieşti
Tel.: 0244.514.903
Fax: 0244.514.493
Director Sucursală: Nicolae TOMA

Adresa: Str. Zidari nr.16, bl.13B, ap.3
Ploieşti
Tel.: 0244.567.055
Fax: 0244.567.964
Director General:
Alexandru APOSTOL

Structura personalului şi distribuţia primelor brute subscrise
Reprezentanţa Ploieşti
Adresa: Bd.Republicii nr.143, bl.
31B2, et.1, sediul Confecţia
Ploieşti
Tel./Fax: 0244.510.100
Director reprezentanţă:
Sergiu CRISTEA

Compania

Angajaţi/
colaboratori

Angajaţi
cu carte de
muncă

Total

42
35
18
70
42
31
30
7
17

200
149
50
735
34
233
98
124
76

ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
BT Asigurări
EUROINS
ING
UNITA
Sursa: companiile

Din care
activi
120
35
250
347
27
157
77
124
50

Subscrieri pe
persoană (%)
Fizică
73
50
32
90
30

Subscrise în (%)

Restul
Juridică Reşedinţa
de judeţ judeţului
75
25
27
94
6
50
55
45
68
55,25
44,75
90
10
90
10
10
35
65
70
85
15

Dauna anului

spre nevoia de asigurare. Lucru demonstrat de altfel şi de poziţiile
pe care le ocupă agenţiile/sucursalele asigurătorilor prahoveni în
clasamentele interne ale companiilor: Sucursala Allianz-Ţiriac este
cea mai mare din regiunea Centru şi se situează pe locul trei pe ţară
ca nivel de prime subscrise pe segmentul non-life, după Buzău şi Cluj,
şi pe locul întâi pe ţară pe segmentul life, a declarat Roxana Mihaela
MOŞNEANU.
La finele anului 2007, Sucursala BCR Asigurări Prahova s-a situat
pe locul întâi în clasamentul sucursalelor realizat în funcţie de volumul
primelor brute subscrise (exclusiv unităţile BCR Asigurări din Bucureşti).
După primele şase luni ale anului 2008, Sucursala se situează pe acelaşi
loc, în acelaşi clasament, a comentat Titus PETCU.
De asemenea sunt demne de remarcat şi rezultatele obţinute de Sucursala prahoveană a ASIBAN (locul trei în clasamentul companiei), ASIROM (poziţia cinci) şi EUROINS (locul opt) şi, nu în ultimul
rând, ING Asigurări de Viaţă (primul loc pe ţară în clasamentul intern
al companiei din punctul de vedere al productivităţii).
Piaţa prahoveană a asigurărilor a înregistrat în primele nouă
luni ale anului în curs un volum de prime brute subscrise de 138 milioane lei, consemnând o evoluţie crescătoare în euro de circa 6,30%,
faţă de perioada similară a anului anterior. Totodată, valoarea indemnizaţiilor brute plătite de asigurători s-a cifrat în perioada analizată la
75,50 milioane lei, dintre care mai mult de 71% aferente asigurărilor
auto (RCA, Carte Verde şi CASCO, însumate).
Rata daunalităţii este foarte mare în judeţul Prahova, din cauza tranzitului. În acest sens, plata daunelor este cea mai bună reclamă
pentru un asigurător, a opinat Victoria RADU, Director, Agenţia BT
Asigurări.
Datele furnizate de companiile de asigurări prahovene arată
că în ordinea volumului de prime brute subscrise, în perioada ianuarie-septembrie 2008, primele trei companii de profil au realizat peste 51% din totalul pieţei judeţene. De asemenea, datele centralizate
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Compania
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
EUROINS
UNITA
Sursa: companiile

Valoare (lei)
120.000
184.525
69.152
473.148

Descriere daună
CASCO
daună totală

ne oferă o situaţie strânsă la vârful clasamentului, diferenţa dintre
primele două companii de asigurare fiind foarte mică, de circa 1,73
milioane lei.
Astfel, ASIROM Vienna Insurance Group, „compania tradiţională a românilor”, locul al treilea în ierarhia existentă la nivel naţional, se află după primele nouă luni ale anului 2008, cu prime brute
subscrise de circa 7,8 milioane euro, în fruntea asigurătorilor din
Prahova. Principalele forme de asigurare din portofoliul Sucursalei sunt
asigurările auto CASCO şi RCA, asigurările de locuinţe, asigurările de
patrimoniu persoane juridice. Structura portofoliului dominat de asigurările auto reflectă interesul românilor pentru autovehicule. Creşterile
consemnate de asigurările de locuinţe şi patrimoniu, precum şi interesul manifestat pentru alte forme de asigurare arată că românii au început să înţeleagă importanţa protecţiei oferite de asigurare, a declarat
Stelian BRATU.
Ierarhia judeţeană consemnează pe a doua poziţie compania ALLIANZ-ŢIRIAC, numărul unu la nivel naţional. Sucursala prahoveană a realizat în primele trei trimestre ale anului un volum de
subscrieri de 7,3 milioane euro, dintre care 11,68% aferente clasei
de asigurări de viaţă. În structura portofoliului Sucursalei predomină
asigurările CASCO deoarece primele sunt mult mai mari decât la bunuri,
cât şi datorită modului de gândire al clienţilor (aceştia îşi asigură în primul rând maşina, obligaţi de companiile de leasing sau de bănci, şi apoi
casa şi bunurile), a explicat Roxana Mihaela MOŞNEANU.
De asemenea, piaţa locală a asigurărilor consemnează şi
prezenţa unor importante companii de intermediere în asigurări
aferente pe poziţii fruntaşe în clasamentul realizat la nivel naţional
după primul semestru al anului în curs de Revista de Specialitate
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Brokerii - un rol esenţial

Intermedieri prin brokeri
Valoare
Compania

procentuală
%
70
65
15
15
1
53
10
35
65

ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
BT Asigurări
EUROINS
UNITA
Sursa: companiile

numerică
mii lei
18.594
7.620
1.867
4.244
58
7.869
479
702
8.080

Prime brute subscrise din asigurări de viaţă în judeţul Prahova
în 3t/2008
Prime Brute Subscrise
Compania

1
2
3
4
5
6
7

ING Asigurări
de Viaţă

3T/2008
mii RON
mii EUR

3T/2007
mii RON
mii EUR

5.127,00

4.364,29

1.408,67

1.322,71

Evoluţie
reală în
RON
9,48

Evoluţie
nominală
în EUR
6,50

ASIBAN

3.135,00

861,36

2.371,00

718,59

23,23

19,87

ALLIANZ-ŢIRIAC

3.101,41

852,13

2.077,26

629,57

39,15

35,35

ASIROM

1.240,00

340,70

1.158,00

350,96

-0,20

-2,92

GENERALI

565,73

155,44

525,16

159,16

0,40

-2,34

ASTRA-UNIQA

231,20

63,52

22,38

6,78

862,93

836,68

BT Asigurări

29,72

8,17

14,50

4,40

90,99

85,79

3.689,98 10.532,59

3.192,18

18,83

15,59

TOTAL COMPANII

13.430,06

Prime brute subscrise din asigurări non-viaţă
în judeţul Prahova în 3T/2008
Prime Brute Subscrise
Compania

3T/2008
mii RON

mii EUR

3T/2007
mii RON

mii EUR

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

1 ASIROM
27.054,00 7.433,23 20.846,00 6.317,93 20,95
17,65
2 ALLIANZ-ŢIRIAC 23.462,06 6.446,33 22.895,37 6.939,04 -4,50
-7,10
3 BCR Asigurări
14.847,00 4.079,29 15.065,00 4.565,84 -8,15 -10,66
4 UNITA*
12.431,20 3.415,54 12.543,63 3.801,68 -7,64 -10,16
5 OMNIASIG**
12.204,00 3.353,12 13.293,00 4.028,79 -14,44 -16,77
6 ARDAF
11.722,74 3.220,89
3.050,69
924,59 258,12 248,36
7 ASIBAN
9.314,00 2.559,07
9.170,00 2.779,21 -5,34
-7,92
8 ASTRA-UNIQA
5.592,67 1.536,62
5.016,62 1.520,42
3,90
1,07
9 BT Asigurări
4.756,95 1.307,00
3.376,13 1.023,22 31,31
27,73
10 GENERALI
2.062,86
566,78
1.652,79
500,92 16,32
13,15
11 EUROINS
2.005,00
550,88
1.005,00
304,59 85,93
80,86
TOTAL COMPANII
125.452,48 34.468,75 107.914,23 32.706,24
8,34
5,39
* Pentru UNITA, cifrele sunt aferente perioadei Ianuarie 2008 - August 2008,
respectiv Ianuarie - August 2007
** Pentru OMNIASIG, cifrele din coloana 3T/2008 sunt aferente perioadei Ianuarie 2008 - Iunie 2008

INSURANCE Profile, dintre care putem enumera societăţile MAXYGO
Broker de Asigurare (locul 18), DESTINE Broker (locul 23), precum şi
Agenţia prahoveană a EUROBROKERS Group, lider naţional al pieţei
de intermediere în asigurări pe segmentul asigurărilor de viaţă.
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Spre deosebire de alte judeţe ale ţării, în Prahova, numărul
companiilor locale de intermediere în asigurări este numeros, acest
lucru influenţând într-o bună măsură şi volumul de subscrieri al asigurătorilor.
În acest moment, 60% din totalul subscrierilor companiei sunt
aduse de intermediari. Mai mult decât atât, 50% din primele de asigurare provin din partea clienţilor din afara judeţului, fapt care nu ar fi fost
posibil fără ajutorul brokerilor, a declarat Adrian MOCANU.
65% este ponderea subscrierilor prin intermediul brokerilor de
asigurare. Această cifră va creşte în semestrul doi al anului în curs, deoarece tendinţa potenţialilor clienţi este de a fi consiliaţi pentru a obţine o ofertă cât mai avantajoasă. Brokerii prahoveni au reţele foarte
dezvoltate de agenţi, care pot veni oricând în întâmpinarea clienţilor, a
menţionat Cristina JIPA, Director, Sucursala ARDAF.
Contractele de intermediere sunt negociate cu sediile centrale
ale companiilor şi, de aceea, colaborarea cu sucursalele locale este foarte bună, a declarat Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO
Broker de Asigurare. Totuşi, mai există unele aspecte procedurale între
cele două părţi care necesită îmbunătăţiri, astfel încât activitatea de
subscriere să fie cât mai eficientă, a continuat Alexandru APOSTOL.
Totodată, datorită numărului mare de societăţi de brokeraj
care îşi desfăşoară activitatea în judeţ, precum şi faptului că piaţa
prahoveană a asigurărilor este printre primele din ţară unde aceştia
au pătruns, societăţile de asigurări sunt foarte receptive la solicitările
noastre. Cred că am putea defini relaţia bilaterală asigurător-broker
ca fiind înainte de toate o relaţie corectă de afaceri, a declarat Romeo
BOCĂNESCU.
În acelaşi timp, reprezentanţii companiilor de brokeraj văd
apropierea de Bucureşti ca un punct forte în desfăşurarea activităţii
lor la nivelul judeţului Prahova. Unul dintre avantajele distanţei reduse
faţă de Capitală este faptul că forţa noastră de vânzare are un acces mai
mare la training-urile organizate de companiile de asigurări, consideră
Sergiu CRISTEA, Director, Reprezentanţa EUROBROKERS Group.
La nivel local, piaţa este încă în formare şi nu ne-am intersectat des cu alte companii de brokeraj din Prahova sau din Bucureşti. Am
putea spune că Bucureştii constituie chiar o oportunitate de dezvoltare
pentru noi, apreciază Sergiu CRISTEA.
În ceea ce priveşte relaţia cu intermediarii şi potenţialul acesteia de dezvoltare, Directorul EUROINS Prahova, Eugen CĂLĂRAŞU,
a declarat: Dimensiunea apreciabilă şi dispersia teritorială a forţei de
vânzări a brokerilor va constitui un factor esenţial în momentul în care
va începe campania pentru asigurările obligatorii de locuinţe.

Mediu propice pentru asigurările de viaţă
Numărul mare de companii de asigurări de viaţă care au intrat pe piaţa judeţeană de profil odată cu marile investiţii realizate în
regiune, vechimea şi renumele acestora în piaţa naţională, numărul
de agenţi specializaţi pe acest tip de produse în continuă creştere
şi nu în ultimul rând campania de aderare la Pilonul II, precum şi a
pensiilor facultative de Pilon III au făcut din asigurările de viaţă un
produs cunoscut prahovenilor (n.red.: circa 3,54 milioane euro a reprezentat valoarea primelor brute subscrise din asigurări de viaţă în
perioada ianuarie-septembrie 2008, reprezentând 9,44 din totalul
subscrierilor realizate pe raza judeţului Prahova).
Totodată, dezvoltarea accelerată a mediului economic la nivelul judeţului, favorizată şi de puternica industrializare şi sporirea numărului investitorilor străini au contribuit la creşterea nivelului de trai
al populaţiei şi la o mai bună deschidere a acestora faţă de asigurările de viaţă, a precizat Gabriela GHEORGHIŢĂ, Agency Manager, ING
Asigurări de Viaţă.
Orientarea principală a liderilor locali rămâne în continuare
segmentul de retail, nefiind neglijat nici segmentul de corporate,
având în vedere că aceste produse reprezintă un instrument deosebit de eficient în atragerea şi fidelizarea personalului.
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Hobbit
Broker
Adresa: Str. Vasile Lupu nr.36
Ploieşti
Tel.: 0344.801.880
Fax: 0344.801.881
Director General:
Romeo BOCĂNESCU

Punct de lucru Ploieşti
Adresa: Str. George Coşbuc nr. 5A
Ploieşti
Tel./Fax: 021.230.78.27
Director General: Dorel DUŢĂ

Principalii indicatori ai companiilor de brokeraj din judeţul Prahova
Compania
1
2
3

DESTINE
EUROBROKERS Group
MAXYGO

Prime Intermediate Prime Intermediate
STRUCTURA PORTOFOLIULUI - 3T/2008
Structura personalului
Evoluţie Evoluţie
3T/2008
3T/2007
reală în nominală
Asigurări
auto
Asigurări
Alte
clase
de
Angajaţi
cu carte Angajaţi/
RON
în EUR Asigurări de viaţă
mii RON mii EUR mii RON mii EUR
(CASCO+RCA)
property
asigurări
de muncă
colaboratori
3.349
920
5,17
88,05
4,66
2,12
2
500
2.909
799
4.255
1.290
-36,29
-38,03
3,87
76,18
19,95
3
147
6.426
1.766
4.599
1.394
30,22
26,67
6,50
72,88
4,81
15,81
12
1000

Unul dintre principalele obiective ale noastre este creşterea portofoliului pe segmentul corporate; în acest sens, OMNIASIG Asigurări de
Viaţă comercializează produse de asigurare de sănătate şi de protecţie,
foarte atractive, a comentat Cristina NICOLESCU, Director, Agenţia
OMNIASIG Asigurări de Viaţă.
Este mai puţin costisitor să fidelizezi un angajat decât să recrutezi unul nou, iar numărul cererilor venite din partea angajatorilor
pentru încheierea unei asigurări de viaţă şi pensii pentru salariaţi este
în creştere, menţionează Gabriela GHEORGHIŢĂ.
Produsele care s-au bucurat de o mare atenţie din partea
prahovenilor au fost, după cum ne-au relatat liderii locali, asigurările
tradiţionale, rentele de studii şi pensiile private facultative. Vânzarea
pensiilor private de Pilon III s-a bucurat de un real succes, aceasta fiind
ajutată şi de imaginea solidă a brandului pe care compania noastră şi
l-a construit pe piaţă (n.red.: judeţul ocupă poziţia a patra în topul la
nivel naţional, după numărul de clienţi atraşi în sistemul de pensii facultative, la finele lunii mai), subliniază Georgeta MILITARU, Director,
Agenţia BCR Asigurări de Viaţă.
Printre principalele obiective stabilite de managerii reprezentanţelor prahovene de profil se regăseşte, în primul rând, menţinerea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi, mai ales într-un context
economic internaţional care atrage atenţia asupra acestui tip de servicii financiare.

de autorităţi (cum ar fi dezvoltarea infrastructurii sau a sectorului de
prestări-servicii) sunt pe cale de a se fi rezolvat, rezultatul muncii depuse în ultimii ani de prahoveni dovedind că este posibilă trecerea
de la posibilitate la realitate.

Vlad BOLDIJAR

Mulţumim

pentru sprijinul acordat Programului

De la posibilitate la realitate
Una dintre principalele concluzii desprinse în cadrul vizitelor echipelor Programului „Unde Mă Asigur?” în Prahova a fost că
investiţiile realizate în ultimul deceniu în regiune au influenţat puternic trendul evolutiv al pieţei asigurărilor. Deopotrivă, problemele
întâlnite în industria de profil (precum lipsa specializată a forţei de
muncă, relaţia tensionată dintre asigurători şi service-uri din cauza
preţurilor practicate de aceştia, relaţia de colaborare asigurător-broker, frauda, concurenţa neloială, daunalitatea) sau aspectele care ţin
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Eveniment

Evenimente
AUDATEX Services, de 3 ani în România
2 octombrie 2008
AUDATEX România,
furnizorul unuia dintre cele
mai utilizate softuri în domeniul lichidării daunelor din ţara
noastră, a sărbătorit, în data de
2 octombrie a.c., trei ani de la
înfiinţarea pe piaţa locală.
Am reuşit să punem
bazele unei adevărate comunităţi, ai cărei membri reprezintă
companii de asigurare, unităţi
de reparaţii auto, dar şi dealeri
şi importatori de maşini, a declarat Gheorghe AXINTE, CEO
al AUDATEX Services România,
cu ocazia evenimentului.
România este un
exemplu de succes pentru noi,
lucrurile merg excelent şi sunt
încântat de faptul că avem în
România una dintre cele mai bune echipe manageriale din întreaga reţea AUDATEX, a declarat, în exclusivitate pentru publicaţiile XPRIMM,
Richard NATSCHLAGER, Vice-President şi Director Central Europe al
companiei.

ASTRA-UNIQA intră pe piaţa asigurărilor de sănătate
8 octombrie 2008

Compania de asigurări ASTRA-UNIQA şi-a făcut intrarea pe
piaţa asigurărilor de sănătate, odată cu lansarea planurilor de asigurare de grup ASTRAMEDICA, linie care a devenit operaţională în cursul
lunii octombrie.
Compania şi-a propus un target de cel puţin 3.000 de clienţi
pentru ASTRAMEDICA, pentru anul viitor. De asemenea, la începutul
anului 2009 urmează să lanseze şi produse de asigurări voluntare de
sănătate individuale, precum şi planuri de sănătate pentru familie şi
copii.
Ne propunem să devenim unul dintre jucătorii importanţi şi pe
segmentul asigurărilor voluntare de sănătate din România, a declarat
Cornelia SCĂRLĂTESCU, Director al Direcţiei Asigurări de Viaţă din cadrul ASTRA-UNIQA, dezvoltatorul liniei ASTRAMEDICA.

SIGNAL Iduna - Lansarea oficială în România
27 octombrie 2008

În cadrul unei conferinţe de presă, SIGNAL Iduna şi-a anunţat
lansarea oficială a activităţii în România, având drept obiectiv ocuparea poziţiei de lider pe piaţa asigurărilor de sănătate până în 2012.
Dorim să transferăm în România experienţa şi competenţa noastră în domeniul asigurărilor şi să contribuim la educarea românilor în
privinţa nevoii de a-şi proteja nu doar maşina şi casa, ci şi sănătatea, a
declarat Dr. Klaus STICKER, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere
al SIGNAL Iduna.
Pentru atingerea obiectivului, compania ţinteşte, în principal,
clienţi individuali cu venituri medii şi ridicate, precum şi angajatorii
care doresc să atragă, să reţină şi să îşi motiveze personalul prin pachete salariale adecvate.

Ziua de 27 octombrie a fost momentul ales de SIGNAL
Iduna pentru lansarea oficială a activităţii pe piaţa asigurărilor din
România, în cadrul unui cocktail organizat de companie.
Obiectivul societăţii este ca până la sfârşitul anului 2012 să
câştige poziţia de lider pe segmentul asigurărilor de sănătate, cu o
cotă de piaţă de 20-25%. Tot peste cinci ani, compania îşi propune
să obţină profit, însă această estimare se va dovedi mai optimistă
sau mai pesimistă în momentul în care va începe efectiv vânzarea de
produse, a declarat Sînziana MAIOREANU, CEO al SIGNAL Iduna. Ne
asumăm educarea populaţiei în ceea ce priveşte utilitatea, semnificaţia, precum şi modul de funcţionare a unei asigurări de sănătate, a
adăugat Sînziana MAIOREANU.
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Inaugurarea Reprezentanţei din Timişoara a CSA

Workshop – CSA

23 octombrie 2008, Timişoara

29 octombrie 2008, Cluj-Napoca

În data de 23 octombrie a.c., a avut loc deschiderea oficială
a Reprezentanţei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) la
Timişoara.
Deschiderea oficială a fost precedată de seminarul „Dialog
cu piaţa regională de asigurări”, pe care Consiliul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor l-a găzduit în Timişoara, în aceeaşi zi.
Reprezentanţa CSA la Timişoara va exercita competenţele autorităţii de reglementare şi supraveghere, prin controlul direct al societăţilor şi intermediarilor de asigurare, prin pregătirea profesională
a acestora, precum şi prin preluarea şi soluţionarea reclamaţiilor, la
nivelul regiunilor Vest şi Sud-Vest.
Cu această ocazie, Preşedintele CSA,
Angela TONCESCU, a
declarat: Prin deschiderea acestei Repre
zentanţe, CSA devine o
prezenţă permanentă
în cinci oraşe importante din România, şi
anume Bucureşti, ClujNapoca, Iaşi, Constanţa
şi Timişoara, fiind acoperit practic întreg teritoriul ţării.

În data de 29
octombrie a.c., municipiul Cluj-Napoca a
găzduit un workshop
organizat de Comisia
de Supraveghere a
Asigurărilor
(CSA),
având drept temă
„Reglementări de actualitate în domeniul
asigurărilor. Mod de
implementare”.
Lucrările,
la
care au participat numeroşi reprezentanţi
ai pieţei de asigurări
din regiunea NordVest, au fost prezidate
de Aurelia CRISTEA, Membru al Consiliului CSA.
Scopul acestui workshop este acela de informare a reprezentanţilor pieţei de asigurări cu privire la noile reglementări legislative în domeniu. CSA are un dialog permanent cu piaţa în scopul identificării principalelor aspecte care pot crea dificultăţi în desfăşurarea corespunzătoare
a activităţii şi găsirea celor mai bune soluţii legislative care să contribuie
la maturitatea pieţei de asigurări, a declarat Aurelia CRISTEA.

Seminar regional − CSA
29 – 31 octombrie 2008
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Asociaţia
Internaţională a Supraveghetorilor din Asigurări (IAIS) au organizat, în perioada 29-31 octombrie a.c., la Bucureşti, un seminar regional dedicat noului regim de solvabilitate (Solvency II).
Evenimentul a avut loc în contextul în care propunerea de
implementare a Solvency II a fost adoptată în iulie 2007, acest sistem incluzând principiile fundamentale pentru crearea unui mecanism prudenţial de supraveghere a asigurărilor în cadrul Uniunii
Europene.
Subiectele pe care s-au axat discuţiile se referă la aspecte
precum managementul riscului, rezultatele studiului QIS4 şi utilizarea modelelor interne.
Seminarul organizat de CSA la Bucureşti a reprezentat o bună ocazie pentru reunirea eforturilor tuturor părţilor interesate de proiec
tul Solvency II, personalităţi marcante din domeniu răspunzând invitaţiei autorităţii de supraveghere.

PORSCHE Asigurări − Lansare în România
29 octombrie 2008
SOFITEL

Pornind de la experienţa de peste 25 de ani a companiei-mamă, PORSCHE
Versicherungs, compania PORSCHE Asigurări s-a lansat, la Bucureşti, ca parte din grupul
financiar PORSCHE Finance Group.
Noua companie îşi proiectează succesul în jurul unor elemente-cheie cum ar fi produse fiabile, puternice, o platformă IT inovatoare, o reţea naţională de inspectori de daune
independenţi şi – cel mai important aspect – o strânsă colaborare cu reţeaua de dealeri a
holdingului, a declarat Kurt Leitner, CEO al Porsche Finance Group.
Pentru început, PORSCHE Asigurări oferă asigurare full-CASCO pentru maşinile
noi, achiziţionate prin contracte de leasing, iar în viitorul apropiat compania îşi va extinde serviciile pentru maşinile cumpărate prin credite auto, pentru maşinile second-hand,
precum şi pentru maşinile achiziţionate cu plata în numerar.
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RAI Asigurări – Acordarea premiilor campaniei „Vinzi
mai multe asigurări, te premiem!”
4 noiembrie 2008

Conferinţa „Flexible Benefits” – MARSH & MERCER
4 noiembrie 2008

În cadrul Conferinţei „Flexible Benefits”, organizată de companiile MARSH şi MERCER în Bucureşti, a fost prezentat “Pan European
Health Benefits Survey - 2008”.
Acest studiu include, în premieră, şi rezultate de pe piaţa românească de beneficii şi relevă faptul că probleme precum îmbătrânirea populaţiei şi lipsa forţei de muncă bine calificată sunt mai stringente decât
creşterea susţinută a costurilor şi nevoia de a limita bugetele de resort, a
declarat Steve CLEMENTS, Director în cadrul MERCER.
Specialiştii MERCER, cel mai important consultant pe probleme de resurse umane din lume, au prezentat managerilor de HR
prezenţi la eveniment soluţia flexibilă pentru a gestiona această situaţie.
Beneficiile flexibile maximizează impactul programului de beneficii asupra angajaţilor şi pot conduce la economii importante pe
termen lung, a precizat Monica SANTIAGO, COO, MERCER Health
Benefits.

În cadrul unui
eveniment organizat
în data de 4 noiembrie,
la Hotel CONFORT, RAI
Asigurări a premiat
agenţiile de turism partenere care au contribuit la vânzarea de poliţe de tip TURIST PLUS
PREMIUM şi TURIST CAR
ASSIST pe durata celei
de a II-a ediţii a campaniei “Vinzi mai multe
asigurări, te premiem!”.
Este un drum
lung de la lansarea unui
produs complex de asigurare şi până când piaţa conştientizează necesitatea lui. În această etapă dificilă, sprijinul partenerilor noştri este cel mai important, a declarat
Iuliana HAMPU, Director General, RAI Asigurări, cu această ocazie.
Agenţiile de turism partenere au fost recompensate cu notebook-uri, sisteme Home Cinema, telefoane mobile şi aparate de fotografiat.
Alături de reprezentanţii companiei, invitat special al întâlnirii a fost Dragoş ANASTASIU, Preşedintele Asociaţiei Naţionale a
Agenţiilor de Turism (ANAT).

EUROHOLD sprijină bashetul
5 noiembrie 2008

UNIQA a preluat UNITA

EUROHOLD a anunţat că este sponsorul Ligii Balcanice de
Baschet organizată de „Balkan Sport & Travel” împreună cu Federaţiile
de Baschet ale Bulgariei, Macedoniei, României şi Serbiei, în strânsă
colaborare cu Federaţia Internaţională de Baschet a Europei.
Un turneu ca acesta va avea cu siguranţă succes, iar promovarea
în Balcani este de interes pentru noi. Cred cu adevărat în viitorul acestei
competiţii, mai ales că nu o facem pentru o zi sau două. Baschetul este un
joc cu perspective largi în această regiune, a declarat Assen CHRISTOV,
Preşedintele Consiliului de Administraţie al EUROHOLD Bulgaria.
Sperăm ca mai multe companii din România să urmeze exemplul
grupului EUROHOLD şi să susţină financiar echipe de baschet, pentru că
avem cu adevărat nevoie, a declarat Carmen TOCALĂ, Preşedintele
Federaţiei de Baschet a României, în cadrul Conferinţei.

5 noiembrie 2008

Cu ocazia unei conferinţe de presă, grupul austriac UNIQA
a anunţat preluarea a 100% din compania de asigurări UNITA de la
VIENNA Insurance Group. Aceasta este o decizie strategică, menită să ducă la îndeplinire obiectivele pe care compania austriacă le
are pe piaţa din România. După finalizarea procesului de rebranding, în primul trimestru din 2009, UNITA va primi numele UNIQA
România. Totodată, reprezentanţii UNIQA au precizat că nu vor
mai face nici o achiziţie în ţara noastră.
Toate eforturile noastre pe piaţa românească, toată atenţia se
vor îndrepta spre UNITA şi spre dezvoltarea locală a acestei companii.
Preluarea este o ocazie pentru noi să ne îndeplinim obiectivele ambiţioase de a creşte pe piaţa din România, o piaţă foarte importantă pentru strategia UNIQA în regiune, a declarat Andreas BRANDSTETTER,
Member of the Board UNIQA Group Austria.

NOIEMBRIE 2008
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Chivas Regal 25 Years Old

30 octombrie 2008
Muzeul Naţional de Artă al României
Pernod Ricard România a lansat joi, 30 octombrie,
Chivas Regal 25 Years Old, în cadrul unui eveniment fastuos
organizat la Muzeul Naţional de Artă. După lansări spectaculoase în New York, Londra şi Dubai, cea mai prestigioasă
marcă de scotch whisky din lume a ajuns în România. Colin
Scott, Master Blenderul Casei Chivas Brothers, a oferit personal invitaţilor creaţia sa, scotch whisky-ul care a încântat
hight class-ul american.
Lansarea Chivas Regal 25 Years Old a fost găzduită
de doi oameni importanţi în cardul grupului Pernod Ricard,
deţinătorul mărcii Chivas Regal, Francesco TADDONIO,
Director General al Pernod Ricard pentru Europa Centrală,
şi Tudor FURIR, Director General al Pernod Ricard România.
Tudor FURIR a afirmat: Evenimentul de lansare al
brandului Chivas Regal 25 Years Old a fost un prilej de bucurie pentru noi şi am vrut să avem în jurul nostru prieteni
adevăraţi care apreciază un brand de calitate. Mă bucur că
am putut fi gazda unor personalităţi ca Virgil IANŢU, Lucian
MĂNDRUŢĂ, scriitorul George ARION, Tania şi Ionuţ BUDI,
Giosue CASTELLANO, Mircea CRIVEANU, Adina BUZATU şi
John MORAHAN, Ambasadorul agreat al Irlandei în România,
precum şi a tuturor celor care au participat.
Pentru a celebra această creaţie strălucitoare s-au
reunit cele mai importante personalităţi ale business-ului
românesc, VIP-uri din politică şi din media. Peste 250 de
invitaţi au degustat sofisticatul scotch whisky, simbol al excelenţei individuale.
În cadrul evenimentului au fost reunite tradiţia scoţiană, fastul new-yorkez al anilor 1909 şi exuberanţa românească. În Muzeul Naţional de Artă a răsunat glasul dulce al
cimpoiului, sunet care a dat startul sărbătorii. Cei doi cimpoieri, emblemă a tradiţiei Chivas Brothers, au venit direct
din Scoţia. Atmosfera vibrantă a New York-ului anului 1909,
anul în care s-a născut Chivas Regal 25 Years Old, a fost recreată cu ajutorul orchestrei de jazz Club de Belugas.
Produs numai în cantităţi strict limitate, Chivas
Regal 25 Years Old este un amestec unic al celor mai rafinate whisky-uri, maturate timp de cel puţin 25 de ani în
butoaie de stejar. Fiecare sticlă, numerotată individual, reflectă astfel calitatea şi moştenirea fără egal a licorii aurite
din interior. Noul amestec este un omagiu adus primului
Chivas Regal, un blended whisky maturat timp de 25 de
ani în butoaie de stejar care, în 1909, a fost transportat din
Aberdeen la New York pentru a satisface gusturile sofisticate ale high class-lui american.

Cimpoaie, kilt-uri, căciuli de urs … Garda Scoţiană, emblemă a tradiţiei
Chivas Brothers, a contribuit la reuşita unei seri memorabile
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La Muzeul Naţional de Artă a reînviat, pentru o seară, New York-ul anului 1909, anul de naştere al Chivas
Regal 25 Years Old.

Colin SCOTT, Master Blenderul Casei Chivas Brothers, a oferit personal invitaţilor creaţia sa, în spiritul
tradiţiei scoţiene

John MORAHAN, Ambasadorul agreat al Irlandei în România (centru), în faţa panoului Chivas Regal
Anul X - Numărul 11/2008 67

