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Mulţi specialiştii anticipează un impact direct al crizei mondiale asupra economiei româneşti în
cel de-al doilea trimestru al anului 2009. Până în prezent, criza ne-a afectat doar la nivel psihologic, prin încetinirea consumului. Aşadar, prima întrebare ar fi:
Cât va afecta criza mondială piaţa românească a asigurărilor?
După primele trei trimestre ale anului 2008, diferenţa dintre primele două companii din piaţă s-a
redus la mai puţin de 0,6% cotă de piaţă. Aşadar, apare întrebarea:
Vom avea şi în 2009 acelaşi lider al pieţei?
În ipoteza menţinerii aceluiaşi ritm mediu de creştere din 2008 ne întrebăm dacă:
Va depăşi în 2009 piaţa asigurărilor 3 miliarde EUR?
În termeni apropiaţi de realitate, o întrebare justificată ar fi:
Va scădea pierderea totală a pieţei în 2009?
După achiziţia UNITA, austriecii de la UNIQA au solicitat ASTRA să renunţe la utilizarea denumirii
grupului, în acelaşi timp trebuind să facă faţă suspendării, în plin sezon de vârf, a dreptului de a
vinde asigurări RCA. Întrebare:
Va reuşi strategia aplicată de UNIQA în 2009 în România?
O altă întrebare: Va egala cota GROUPAMA suma cotelor de piață a celor 3 companii
achiziționate în România? Prin reuşită trebuie înţeles un succes concret, dovedit prin evoluţia în
piaţă, nu doar pe hârtie.
În final putem adauga şi alte întrebări acestei scurte liste:
Ce impact direct va avea implementarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor
asupra pieţei asigurărilor?
Cum va reacţiona piaţa, concret, la limitarea la 15% a comisionului acordat brokerilor pe
segmentul RCA?
Îşi vor accentua asigurările de viaţă creşterea superioară mediei generale?
Vom cunoaşte, cu siguranţă, toate răspunsurile la întrebările de mai sus, doar la finalul anului viitor.
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BANCASSURANCE: Viitorul
vânzărilor în asigurări?
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dreaptă pieţele de asigurări şi cele de capital
spre o convergenţă sau urmează un curs care
poate conduce la conflict? Vor începe asigu
rătorii să vândă produse bancare aşa cum, în
prezent, băncile vând produse de asigurare?
De implicarea cui mai este nevoie pentru
creşterea potenţialului de vânzare pe seg
mentul bancassurance?
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Piaţa asigurărilor

> Ce ne rezervă viitorul în asigurări? Se îndreaptă pieţele de asigurări şi cele de capital spre o convergenţă sau
urmează un curs care poate conduce la conflict? Vor începe asigurătorii să vândă produse bancare aşa cum, în
prezent, băncile vând produse de asigurare? De implicarea cui mai este nevoie pentru creşterea potenţialului
de vânzare pe segmentul bancassurance? Următoarele pagini vor răspunde acestor întrebări, propunânduşi să traseze, totodată, coordonatele celor mai bune practici de îmbunătăţire a performanţei în domeniul
bancassurance.

BANCASSURANCE:
VIITORUL VÂNZĂRILOR
ÎN ASIGURĂRI?
Andreea IONETE
Editor

4

Conceptul de bancassurance a marcat o schimba
re de curs în cadrul sectorului financiar şi are, la momen
tul actual, o poziţie foarte bine delimitată în industria de
asigurări. Astfel, serviciile de bancassurance, termen folosit
pentru procesul de vânzare a produselor de asigurări prin
intermediul reţelelor teritoriale ale băncilor de retail, au de
venit un instrument din ce în ce mai utilizat în distribuţia
protecţiei financiare prin asigurare.
Cu toate acestea, atât cadrul de reglementare şi
complexitatea produselor de asigurare, cât şi o serie de fac
tori de natură socială şi culturală joacă un rol semnificativ
în determinarea succesului pe care l-ar avea introducerea
serviciilor de bancassurance pe o anumită piaţă. În timp ce
dezvoltarea pieţelor individuale de asigurări va continua să
depindă în mod hotărâtor de mediul de afaceri şi de cadrul
legislativ al fiecărei ţări, furnizorii de bancassurance vor
profita, cu siguranţă, de tendinţa structurilor guvernamen
tale de a trece serviciile medicale şi sistemele de pensii în
sfera privată.

În viitor, nu vor mai exista companii de asigurări sau
bănci, ci doar unităţi complexe care să se ocupe de vânzarea
tuturor produselor financiare de care are nevoie un client.
O etapă pentru întărirea relaţiilor dintre cele două entităţi
este bancassurance-ul care constituie una dintre cele mai
eficiente soluţii de atragere şi fidelizare a clienţilor, acesta a
fost punctul de la care a pornit Conferinţa “The Future of
Bancassurance, Assurbanking & the Affinity Business”, des
făşurată în luna septembrie la Praga.
Parteneriatele bancassurance din Europa s-au
dezvoltat în două direcţii de abordare principale, sinteti
zate de compania de consultanţă în asigurări şi actuariat
MILLIMAN:
· modelul integrat, caracteristic pieţelor din Europa de Sud,
presupune atât conceperea produselor, cât şi distribuţia
acestora, dese similitudini între produsele de asigurări de
viaţă şi cele bancare, precum şi distribuţia asigurărilor de
viaţă preponderent de către agenţii din bănci;
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· modelul neintegrat, specific ţărilor din Europa de Nord,
implică, de obicei, distribuţia produselor şi foarte rar con
ceperea lor integrată, diferenţe mai mari între asigurările
de viaţă şi cele bancare, dar şi distribuţia asigurărilor de
viaţă de către consultanţi financiari specializaţi.
În ceea ce priveşte produsele de asigurări vândute
prin intermediul băncilor sub parteneriatele bancassurance,
acestea s-au dezvoltat treptat, în trei etape principale, potri
vit lui Paul ERNEST, Senior Consultant, MILLIMAN.
În prima etapă, prin bancassurance se vindeau pro
duse de bază, standardizate şi concepute pentru marea
parte a clienţilor băncii, fie direct legate de produsele ban
care, fie produse simple de economisire, acolo unde regle
mentările fiscale existau. Odată cu reducerea sau chiar cu
dispariţia acestora, s-au dezvoltat noi produse, mai com
plexe, prin adaptarea sau extinderea ofertei de produse de
economisire cu elemente care să acopere cerinţele clienţi
lor privind garanţiile, sau chiar prin conceperea de produ
se customizate pentru clienţii cu venituri peste medie. Al
treilea stadiu a adus în atenţia acordurilor de bancassuran
ce noi linii de produse care acoperă riscuri din afara ariei
de acoperire a produselor bancare, precum asigurările de
locuinţe, de răspundere, deseori asigurări auto şi, nu în ul
timul rând, planuri de pensii concepute să beneficieze de
oportunităţile fiscale nou apărute.
În opinia lui Mark BIENSTMAN, Director, KPMG
Belgium, există şase elemente care, abordate corespunzător, pot evita ca o iniţiativă bună în domeniul parteneriatelor
bancassurance să degenereze într-o implementare eşuată,
acestea fiind: produsul sau mixul de produse (life sau nonlife), preţul, mixul de distribuţie, promovarea, segmentul
de clientelă şi persoanele direct responsabile de vânzarea
produselor şi, nu în ultimul rând, procesele de Customer
Relations Management şi de managementul daunelor.

Avantajele bancassurance
Avantajele unui parteneriat de bancassurance pentru
o bancă sunt numeroase. În primul rând, entitatea financiară
devine astfel un „one stop access point” pentru clienţi, care
pot beneficia de preţuri mai reduse. În al doilea rând, banca
obţine astfel venituri adiţionale din comision, precum şi o diversificare a profiturilor, devenind, în acelaşi timp, mult mai
atractivă pentru clienţii săi, prin oferirea unei game complete de produse, a precizat Benny de WYNGAERT, General
Manager Operations Life Bank Channel, FORTIS.
Totodată, avantajele unei companii de asigurări rezidă în facilitarea accesului pe pieţele noi, având ca partener o
bancă, precum şi în extinderea bazei potenţiale de clienţi şi
lărgirea reţelei de distribuţie, a subliniat reprezentantul gru
pului financiar olandez.
Strategia companiilor vestice presupune deci o
abordare bazată pe canale încrucişate de distribuţie a pro
duselor financiare integrate, iar succesul acestei abordări
este asigurat de complementaritatea şi nu competitivita
tea dintre canalele de distribuţie. Astfel, clienţii beneficiază
de o ofertă completă.

Diversificarea distribuţiei: Cât de departe sunt
pieţele emergente?...
Conform unui studiu realizat în cursul acestui an de
SWISS Re, Europa prezintă cel mai înalt nivel de penetrare
al segmentului de bancassurance, la polul opus situânduse continentul Nord-american, ca urmare a reglementărilor
mult mai restrictive din domeniu.
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Asigurările vândute în sistem
bancassurance s-au dezvoltat
treptat de la produse de bază la
noi linii complexe de protecţie
financiară.
Paul ERNEST, Senior Consultant, MILLIMAN

Există şase elemente care,
abordate corespunzător, pot
evita ca o iniţiativă bună în
domeniul parteneriatelor
bancassurance să degenereze
într-o implementare eşuată.
Mark BIENSTMAN, Director, KPMG Belgium
În acelaşi timp, dată fiind rata de penetrare a asi
gurărilor relativ scăzută din pieţele emergente, segmentul
bancassurance va cunoaşte, fără îndoială, o dezvoltare
semnificativă în perioada următoare, în această regiune.
Aşadar, pieţele de asigurări din Europa Centrală şi de Est şi
din statele CIS urmează să intre într-un nou stadiu de evo
luţie, marcat de o creştere puternică a canalelor de distri
buţie. Pentru segmentul life, cea mai importantă evoluţie o
va avea bancassurance, în timp ce pentru clasele de bunuri
şi accidente acesta va fi completat de distribuţia prin bro
keri şi prin parteneriate de afinitate.
Totuşi, abordarea segmentului de bancassurance
pe pieţele emergente din Europa Centrală şi de Est, în ţări
precum Rusia, România, Ucraina sau Polonia, este relativ
dificilă, din moment ce majoritatea companiilor din regi
une pun încă mai mult accent pe comisioane şi câştiguri
imediate, decât pe relaţia pe termen lung cu clienţii, cheia
succesului business-ului de bancassurance. De asemenea,

Bancassurance pe clasa asigurărilor de viaţă - Cota de piaţă
90%
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Avantajele unei companii de
asigurări rezidă în facilitarea
accesului pe pieţele noi, având
ca partener o bancă, precum şi
în extinderea bazei potenţiale
de clienti şi lărgirea reţelei de
distribuţie.
Benny de WYNGAERT
General Manager Operations Life Bank Channel
FORTIS

Pentru trecerea de la stadiul de
piaţă emergentă la cel de piaţă
semi-matură prin dezvoltarea
şi fructificarea oportunităţilor
de cross-selling şi upselling
ce reies din diversificarea
canalelor de distribuţie,
România mai are de depăşit
nişte praguri.
Bernhard KOTANGO
Partner Financial Services, Oliver WYMAN
având în vedere faptul că aceste pieţe se concentrează, în
acest moment, mai mult pe clasa asigurărilor non-viaţă,
există riscul unei creşteri a daunalităţii, acordurile de ban
cassurance pentru acest segment nefiind astfel rentabile
pe termen lung pentru o entitate bancară, potrivit unor
specialişti în domeniu din ţările Vestice.
De altfel, multe din experienţele pieţelor emergen
te în care s-a observat o evoluţie a acestui fenomen - Rusia,
Turcia, regiunile CIS şi ECE - au demonstrat că procesul de
cross-selling şi distribuirea de produse bancare şi de asigu
rări împreună, la pachet, nu aduc întotdeauna rezultatele
scontate, elementul cheie de eficienţă fiind o bună relaţio
nare între toţi partenerii implicaţi din industria de profil şi,

mai ales, între toate elementele care pot construi, alăturate,
o afacere de succes în domeniul bancassurance.

...şi România, în particular...
România se află, alături de Rusia, abia la începutul
ciclului de diversificare a distribuţiei în asigurări, într-un
stadiu emergent, peste 80% din subscrieri fiind realizate
prin intermediul agenţilor de vânzare ai companiilor, potri
vit unui studiu al societăţii de consultanţă Oliver WYMAN,
membră a grupului MARSH&McLENNAN.
Pentru trecerea de la stadiul de piaţă emergentă la
cel de piaţă semi-matură prin dezvoltarea şi fructificarea
oportunităţilor de cross-selling şi upselling ce reies din diversificarea canalelor de distribuţie, România mai are de depăşit
nişte praguri. Dintre acestea, cele mai importante sunt evoluţiile necesare la nivel macroeconomic, creşterea gradului de
educaţie a clienţilor companiilor de asigurări şi a populaţiei,
în general, în privinţa protecţiei financiare, precum şi profesionalizarea personalului de vânzări al companiilor de profil,
a precizat Bernhard KOTANGO, Partner Financial Services,
Oliver WYMAN.
Pieţele emergente dispun de o serie de oportunităţi
importante de dezvoltare a bancassurance-ului, în special în
zonele urbane, pentru diversificarea canalelor de distribuţie
pe segmentul asigurărilor de viaţă. De asemenea, preluarea
controlului asupra noilor canale de distribuţie, în acelaşi timp
cu profesionalizarea forţei proprii de vânzări pentru asigurările non-viaţă reprezintă cea mai mare provocare pentru
companiile din pieţele emergente, a adăugat reprezentantul
Oliver WYMAN.
Următorul stadiu de evoluţie a distribuţiei asigură
rilor de viaţă presupune reducerea la 50% a subscrierilor
prin agenţi proprii şi creşterea subscrierilor prin bancassu
rance şi brokeri şi este caracteristic pieţelor în dezvoltare
din Ungaria, Cehia, Polonia şi Germania. Pieţele mature,
precum Belgia, Spania sau Franţa, mizează în proporţie de
peste 60% pe bancassurance şi companii de intermediere,
în timp ce în pieţele super mature - Marea Britanie, SUA şi
Austria - companiile de asigurare preiau sub control, alături
de agenţi, o mare parte din canalele alternative de distri
buţie.
Pentru segmentul non-life, modelul actual de dis
tribuţie al pieţelor emergente - aproximativ 80% agenţi şi
20% brokeri - este urmat în cadrul ciclului de evoluţie al dis
tribuţiei în asigurări de o creştere până la 40% a subscrieri
lor realizate prin brokeri, bancassurance şi parteneriate de
afinitate, situaţie prezentă în Polonia, Cehia şi Germania.
Stadiile următoare, caracteristice pieţelor mature şi
super-mature presupun, conform Oliver WYMAN, creşterea
până la 70% a canalelor alternative şi un control din ce în
ce mai accentuat asupra vânzărilor directe, prin brokeri,
bancassurance, contracte de afinitate şi, în final, platforme
complexe de distribuţie.

Bancassurance, o soluţie pentru asigurările de
viaţă?
În România, necesitatea de diferenţiere a produ
selor bancare, un factor cheie într-un sector marcat de o
puternică evoluţie a nevoilor clienţilor şi de oferta largă de
produse similare, plasează parteneriatele de bancassuran
ce într-o lumină tot mai favorabilă, cu perspective reale de
creştere a vânzărilor pe retail de ambele părţi. Astfel, tot
mai multe companii de asigurări au demarat parteneriate
de tip bancassurance, exclusive sau nu, cu instituţii ban
care, mai ales în vederea distribuţiei asigurărilor de viaţă.
6
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Acest fapt se datorează nu numai unei profitabilităţi mai
mari comparativ cu asigurările generale, cel puţin la nivelul
contului tehnic, ci şi interesului crescut al investitorilor din
sectorul bancar, din moment ce asigurările de viaţă sunt
mai apropiate ca specific de profilul instituţiilor de credit.
O colaborare fructuoasă de tip bancassurance este
anunţată de francezii de la GROUPAMA care au început în
toamna acestui an consolidarea operaţiunilor de asigurări
deţinute în România prin fuziunea ASIBAN, BT Asigurări şi
OTP Garancia. Compania astfel formată va practica toate
tipurile de produse de asigurare, adresate în mod special
segmentului de retail, distribuţia acestora constituind un
puternic avantaj având în vedere colaborările celor trei asi
gurători preluaţi de GROUPAMA cu Banca TRANSILVANIA,
BRD, OTB Bank şi CEC. De asemenea, UNICREDIT-Ţiriac
Bank are încheiat un parteneriat bancassurance cu germa
nii de la ERGO, proaspăt intraţi pe piaţa asigurărilor de viaţă
din România, şi care şi-au propus ca până în 2009 să ajungă
în Top 10 al pieţei locale de profil.
Cooperarea dintre bănci şi asigurători are o poziţie
importantă şi în cadrul grupului VIENNA Insurance, care
va implementa prin intermediul companiei BCR Asigurări
de Viaţă un model de business bazat pe distribuţia asigu
rărilor de viaţă prin intermediul sistemului bancassurance.
Reprezentanţii asigurătorului estimează că, în următo
rii trei ani, 75% din subscrierile companiei vor fi derulate
prin acest sistem, care şi-a demonstrat eficienţa în alte ţări
în care grupul ERSTE, fostul proprietar al companiei, este
prezent.
Totodată, parteneriatul preferenţial pe care UNIQA
îl are cu RAIFFEISEN Bank în toată Europa promite exploa
tarea potenţialului sectorului bancassurance, unde grupul
austriac aşteaptă o creştere semnificativă în cadrul UNITA,
compania locală recent achiziţionată de UNIQA de la
VIENNA Insurance Group.
Potrivit specialiştilor, segmentul bancassurance ar
putea constitui motorul de dezvoltare al segmentului asi
gurărilor de viaţă. Astfel, dacă pentru anul 2008 este pre
vizionat un ritm minim de creştere de 20-25%, pe termen
lung (anul 2015, de exemplu), există posibilitatea ca piaţa
asigurărilor de viaţă să ajungă la 50 de procente din întrea
ga industrie a asigurărilor din România.

Ce ne rămâne de făcut?
Asigurătorii din întreaga lume au implementat
deja, cu succes, servicii de bancassurance în scopul câş
tigării unei poziţii de top în pieţe cu rate de penetrare a
asigurărilor scăzute şi cu o paletă limitată de canale de dis
tribuţie. Aşadar, devine esenţială conştientizarea avantaje
lor unei astfel de colaborări dintre bănci şi companiile de

asigurări, mai ales pe segmentul asigurărilor de viaţă, unde
vânzările dau semne serioase de declin, pe fondul „popula
rităţii” pe care termenul „criză financiară” o câştigă în rândul
populaţiei.
În contextul actual, piaţa românească de asigurări
trebuie să demareze activităţi eficiente de cross-selling şi
de segmentare a clienţilor, să identifice şi să promoveze
combinaţiile de produse cu cel mai mare potenţial şi să
înţeleagă, totodată, cum eficienţa departamentelor de HR
poate susţine puterea distribuţiei, dar şi rolul crucial al seg
mentului IT în asigurarea profitabilităţii afacerilor.

Get instant access
to the latest
ROMANIAN INSURANCE MARKET
FIGURES!
DECEMBRIE 2008

7

Piaţa asigurărilor

Forţa de vânzare în
BANCASsurance

Mihaela COJOCARU

Asemeni oricărui domeniu de activitate, bancassu
rance are ca scop principal satisfacţia clientului.
Operatorii de bancassurance din întreaga lume au
pus clientul în centrul gândirii şi strategiilor de dezvoltare,
ceea ce înseamnă:
> furnizarea unei game largi de produse şi servicii financia
re (bancare şi de asigurări), printr-o reţea unică de vânzare;
> oferirea de consultanţă de calitate, care să conţină infor
maţii pertinente, utile şi exacte;
> sisteme IT în cadrul unităţilor operative, care furnizează
aplicaţii uşor de accesat, uneori disponibile 24 de ore din
24, 7 zile din 7, cu platforme internet şi servicii de telefonie
– call center;
> furnizarea de know-how şi monitorizare (în special în ma
nagementul daunelor) la cel mai înalt nivel.
Factorii „cheie” în realizarea cu succes a celor de mai
sus îi reprezintă formarea, instruirea şi motivarea forţei de
vânzare. În cele ce urmează, ne vom îndrepta atenţia asu
pra câtorva aspecte privind acest subiect, pentru că prezin
tă anumite caracteristici speciale, dar şi pentru că joacă un
rol extrem de important, având în vedere că bancassurance
este în sine o metodă de vânzare deosebită, prin funcţiu
nile reţelei de distribuţie şi modul în care aceasta este co
ordonată.

Reţeaua de vânzare
Succesul sistemului de vânzare a unor poliţe de asi
gurare prin reţeaua bancară depinde de mai mulţi factori.
Cei mai importanţi sunt legaţi de legislaţie şi de sistemul de
taxe. Ţările care permit băncilor să investească în societăţi
de asigurări, precum Italia, au reuşit să stimuleze apariţia
produselor de bancassurance. Acelaşi lucru s-a întâmplat
în statele unde sistemul fiscal a încurajat economisirea. Din
acest motiv, Franţa este astăzi cea mai mare piaţă europea
nă de asemenea produse.
Gradul de încredere în sistemul bancar, o reţea
foarte dezvoltată de unităţi bancare şi relaţiile foarte apro
piate ale instituţiilor financiare cu clienţii sunt alţi factori
importanţi de succes pentru bancassurance. Spania, o altă
piaţă semnificativă în acest sens, are cel mai mare număr
de unităţi bancare raportat la numărul de locuitori. În Italia
sau Belgia relaţia oamenilor cu banca este foarte apropiată,
aceştia mergând de aproximativ două ori pe lună la sucur
sala unde au deschis un cont sau plătesc rate la un credit.
Vizitele dese la bancă sunt un bun prilej pentru a afla şi a
achiziţiona produse noi, precum cele de bancassurance.
În Statele Unite sau Marea Britanie, unde clienţii nu
merg foarte des la sucursalele băncilor, succesul acestora
este scăzut.
8

S-a observat, de asemenea, că există o relaţie directă
între gradul de utilizare a serviciilor de electronic-banking
dintr-un sistem bancar şi ponderea produselor de bancassu
rance. Clienţii care folosesc internetul sau mobile-bankingul
nu sunt, de regulă, informaţi despre aceste produse.
Facilităţile oferite de sistem determină ca vânzarea
produselor de asigurare prin reţeaua bancară să fie mult
mai uşor de realizat decât ar fi, de exemplu, vânzarea de
produse bancare prin reţelele de distribuţie ale societăţilor
de asigurare.
Acest lucru nu împiedică, în nici un caz, o asociere
între două instituţii financiare - o bancă şi o societate de
asigurări în scopul promovării şi vânzării reciproce a produ
selor financiare (bancare şi de asigurări). Unul dintre prime
le astfel de parteneriate a fost cel încheiat în ianuarie 2005,
în Franţa, de către societăţile SWISS Life France şi CAIXA
Bank. Acest parteneriat prevedea vânzarea produselor de
asigurare ale SWISS Life prin unităţile CAIXA Bank şi vânza
rea de soluţii de finanţare pentru dezvoltări imobiliare de
către personalul de vânzări al companiei SWISS Life France.
În privinţa forţei de vânzare a companiei SWISS Life, a fost
necesară o pregătire suplimentară.
Un alt aspect care nu trebuie neglijat este cel legat
de imaginea în rândul clienţilor, băncile bucurându-se de o
mai mare încredere din partea acestora.
Departamentele de asigurări (Bancassurance) din
cadrul grupurilor financiare urmăresc oferirea produsului
de asigurări în cele mai bune condiţii ale pieţei, împreună
cu satisfacerea cerinţelor clientului final – utilizatorul.
Importanţa acordată gestionării riscului la nivel de
grup a impus plasarea acestuia doar către asigurători de
top care se caracterizează prin bonitate şi profesionalism,
garantând astfel finanţatorului, cât şi utilizatorului o aco
perire vastă şi sigură. Multe dintre aceste departamente au
început prin a se specializa în asigurarea bunurilor finanţa
te în sistem leasing, prezentând interes deosebit în urmă
toarele direcţii:
> recomandarea poliţei de asigurare cea mai acoperitoare
în funcţie de obiectul leasing-ului;
> obţinerea unor oferte de asigurare avantajoase, care să
sprijine promovarea produsului de leasing căreia îi este
complementar;
> acordarea unei atenţii maxime modului în care sunt ges
tionate poliţele de asigurare prin reînnoirea şi operarea
tuturor modificărilor acestora pe durata contractului de
leasing, încasarea primelor de asigurare etc.;
> informarea la zi a clienţilor – utilizatori cu puncte de in
teres comun în ceea ce priveşte domeniul asigurărilor şi
poliţele încheiate;
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> urmărirea modului în care sunt soluţionate dosarele de
daună, sprijinind clientul aşa cum orice consilier în asigu
rări este dator să o facă.
Observând ceea ce se „întâmplă” la nivelul pieţei,
considerăm că gestionarea în comun a poliţelor de asigu
rare şi a contractelor de leasing scoate în evidenţă o serie
de avantaje nete care aduc un plus de valoare serviciilor
oferite. Exemplificăm în acest sens:
> transmiterea informaţiilor/documentelor de plată afe
rente poliţelor în acelaşi timp cu ratele de leasing;
> implementarea unor proceduri simple prin care ratele de
asigurare neachitate de către client sunt achitate de către
societatea de leasing, utilizatorul fiind asigurat pe toată du
rata contractului de leasing financiar;
> oferirea de „client support” în materie de asigurări, pre
cum şi sprijinirea departamentelor de vânzări în lansarea şi
evidenţierea produselor.

Management
O altă problemă care se pune este aceea a mana
gementului forţei de vânzare, având în vedere faptul că
activităţile în cadrul unităţilor bancare sunt într-o continuă
schimbare. În ţări cu experienţă mai mare pe acest seg
ment ca, de exemplu, Franţa, s-au reorganizat multe dintre
structurile unităţilor bancare şi au fost create chiar activi
tăţi profesionale noi astfel încât fiecare unitate de distri
buţie să aibă manageri şi supervizori locali care să sprijine
activitatea.

Training
Un element esenţial în motivarea forţei de vânza
re, în special a acelor persoane cu experienţă mai mare în
sistemul bancar, îl constituie training-ul. Diversitatea pro
filurilor celor care alcătuiesc forţa de vânzare, combinată
cu elementul de noutate adus de bancassurance, necesită
un program complex de formare, începând cu familiariza
rea cu produsele de asigurare comercializate şi terminând
cu tehnici de vânzare, relaţionare cu clientul, comunicare,
negociere ş.a.
Aceste cursuri pot îmbrăca diferite forme de abor
dare şi prezentare, în funcţie de strategia operatorilor pe
piaţa de bancassurance, precum şi în funcţie de cadrul le
gislativ propriu fiecărei pieţe de desfacere.
Un sprijin suplimentar a fost acordat forţei de vân
zare şi prin introducerea şi dezvoltarea, de către unele
companii (de exemplu, BNP Parisbas Assurance, Franţa), a
sistemului e-learning, care prezintă avantajul de a putea fi
accesat, în orice moment şi din orice filială a băncii.

Remunerarea forţei de vânzare
Cu toate că produsele bancassurance sunt uşor van
dabile prin reţelele bancare, companiile de asigurări nu tre
buie să piardă din vedere costurile legate de remunerarea
corespunzătoare şi de motivarea forţei de vânzare. Practica
la nivel european (şi nu numai) este ca plata să se facă în re
gim de comision. Acesta este variabil, în funcţie de volumul
de vânzări, dar şi de produsele de asigurare vândute.
În ţările cu experienţă în domeniu se mai practică
şi participarea la profit, pentru a impulsiona promovarea
produselor profitabile.
Plata comisionului se face atât către bancă, cât şi
direct, agenţilor de vânzări.
Indiferent însă de modul de plată agreat, banca va
solicita întotdeauna să deţină controlul asupra acestor plăţi.
Urmărind modul în care se realizează remunerarea
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în diferite pieţe din lume, remarcăm faptul că în Europa de
Vest, în ţări ca Spania, Franţa, băncile au stabilit target-uri
de vânzare de produse bancassurance pentru personalul
propriu, care au ajuns să depăşească 45% din totalul vân
zărilor băncilor, acordând comisioane importante, dar şi
indemnizaţii de management substanţiale.
În ţările din America Latină, angajaţii sau agenţii
băncii care sunt implicaţi în vânzarea produselor bancassu
rance primesc comisioane pentru poliţele noi, dar şi pentru
reînnoiri.
În Grecia şi în unele state asiatice, vânzătorii de
top sunt răsplătiţi cu premii în produse electronice ori de
turism.
Apariţia soluţiilor bancassurance în România este
legată de retail-ul bancar. Cele mai multe constau în asigu
rări ataşate unui credit bancar, pentru protecţia împotriva
riscului de neplată sau a decesului împrumutatului. Acest
gen de asigurare însoţeşte frecvent un credit pentru locu
inţă, care este de valoare mare şi pe o perioadă lungă de
timp.
În Europa de Vest se întâlnesc foarte des şi asigură
rile individuale, pentru nevoi personale, care nu sunt legate
de credite. Ponderea acestui tip de asigurări este chiar mai
mare în unele ţări decât asigurările legate de credite.
Raportat la numărul băncilor din sistem, există
încă relativ puţine soluţii de bancassurance pentru piaţa
românească.
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de Supraveghere a Asigurărilor - Mai 2008 5) Dr. Günter GEYER, CEO, VIENNA INSURANCE GROUP - Iunie 2008 6) Dennis
ROUSSET, Director General, BT Asigurări - Iulie 2008 7) Peter BRAUMULLER, Director, Insurance and Pensions Supervision,
Austrian Financial Market Authority - Septembrie 2008 8) Fănel PLOPEANU, Director General, FATA Asigurări - Octombrie
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Constantin TOMA
Preşedinte – Director General,
OMNIASIG
Deşi nu cred că am dreptul să vor
besc despre piaţă în integralitatea ei, şi m-aş
referi aici numai la piaţa asigurărilor genera
le, apreciez că îşi va continua trendul ascen
dent. Îmi întemeiez această afirmaţie în pri
mul rând pe diferenţa mare dintre gradul de
penetrare al asigurărilor din România în PIB,
faţă de nivelul înregistrat în ţările avansate.
Sper că vom hotărî odată să nu mai
pierdem bani şi să întărim acest sector, să în
tărim compania pe care o reprezentăm, să-i
facem şi pe acţionari mai fericiţi şi, de ce nu,
chiar şi pe clienţi, care vor fi mult mai satis
făcuţi şi mai siguri pe noi dacă companiile
noastre vor ieşi să raporteze nişte cifre de
care să nu ne mai fie ruşine.
Îmi doresc foarte mult ca OMNIASIG
să rămână o companie care să stea pe podi
um. Sigur că mi-aş dori să îmi menţin poziţia
pe care o am acum, este o luptă permanentă,
este o luptă foarte dură, nu vreau să fac pro
nosticuri, dar sunt obligat să mă lupt pentru
ceea ce mi-am propus. (Februarie 2008)
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Boris SCHNEIDER
Director General, ASIROM

Theodor ALEXANDRESCU
CEO, AIG Life

Pentru noi, principalul obiectiv în
2008 îl reprezintă obţinerea de profit, mai
ales în contextul în care 2007 a fost un an di
ficil prin prisma daunelor în creştere pe care
le-am înregistrat. Totodată, ne propunem ca,
în 2008, să finalizăm procesul de restructura
re a ASIROM şi să obţinem o majorare a sub
scrierilor companiei de circa 6-7%.

Experienţa noastră arată că, pe ter
men lung, AIG devine lider. Pentru că, în mo
mentul în care construcţia este rezistentă şi
profitabilă, îţi dă posibilitatea să trăieşti tim
purile. În viaţă vor apărea diverse variaţii pe
care trebuie să le anticipezi şi să fii pregătit.
Pentru aceasta, trebuie să dezvolţi o maşină
care, în orice condiţii, va genera valoare pen
tru toţi cei implicaţi: clienţi, distribuţie, anga
jaţi şi acţionari.

Există destul loc pe piaţa româneas
că de asigurări pentru toate companiile
membre ale VIG. În condiţiile în care la nive
lul grupului există o comunicare foarte bună,
putem chiar învăţa de la “surorile” noastre.
Când industria de asigurări din
România se reuneşte cu prilejul unor ocazii
oficiale, discutând problemele cu care se
confruntă piaţa de profil, toată lumea este
de acord că trebuie introduse franşizele pe
asigurările CASCO şi că preţurile la RCA sunt
în continuare reduse. Imediat după aceste
întâlniri putem observa că aceleaşi compa
nii care au participat se comportă pe piaţă
diametral opus decât în sensul declaraţiilor
oficiale făcute cu ocazia acestor întâlniri.
(Martie 2008)

Un mare avantaj este că această piaţă
se va autoeduca. Chiar dacă noi contribuim
la acest proces prin reprezentanţii noştri din
distribuţie, prin publicitate, comunicare, oa
menii se vor educa şi de nevoie, pe măsură ce
se familiarizează cu beneficiile din asigurări.
Au început să apară primele maturităţi de
poliţe, iar oamenii pot vedea puterea acesto
ra, câstigând astfel încredere în produsele de
asigurare de viaţă. Educarea continuă a forţei
de distribuţie, plus evoluţia empirică a pieţei
sunt două mari oportunităţi. (Aprilie 2008)
Anul X - Numărul 12/2008 68

Interviu

DECEMBRIE 2008

11

Interviu

Angela TONCESCU
Preşedinte, Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor
Având în vedere faptul că ritmul de
creştere consemnat de primele aferente asi
gurărilor de viaţă a fost cu mult peste nivelul
din anul anterior, putem aprecia că în 2007 a
avut loc o relansare a asigurărilor de viaţă.
În ceea ce priveşte influenţa intrării
unor investitori strategici asupra ierarhii
lor locale, este puţin probabil ca pe termen
scurt aceasta să fie semnificativă, întrucât, în
opinia mea, asiguraţii şi potenţialii asiguraţi
din România acordă o încredere mai mare
informaţiilor pe care le au despre activitatea
deja desfăşurată de compania respectivă şi
nu îi interesează în mod special cine se află
în spatele ei.
Din analiza pe regiuni a subscrieri
lor de prime a rezultat că aproape 46% din
prime a fost generat în regiunea Bucureşti –
Ilfov, iar densitatea în această regiune a fost
de circa 4 ori mai mare decât media pe ţară.
În acest context, apreciez că în următorii ani
celelalte regiuni de dezvoltare vor crea nu
meroase oportunităţi de afaceri pentru soci
etăţile din domeniul asigurărilor. (Mai 2008)

Peter BRAÜMULLER
Director, Insurance and Pensions
Supervision, Austrian Financial Market
Authority
În Austria, peste 50% din produsele
de asigurări de viaţă sunt distribuite prin in
termediul băncilor. În acest context, ar putea
fi mai rentabilă semnarea de acorduri de dis
tribuţie cu băncile, decât operarea prin inter
mediul propriei forţe sau prin alte mijloace.
Ca autoritate de supraveghere, nu
recomandăm niciodată ce produse ar trebui
create sau promovate, doar ne exprimăm
opinia de experţi în ceea ce priveşte riscuri
le care ar putea apărea şi posibilul impact al
acestora asupra situaţiei financiare şi dezvol
tării unei companii sau a întregii pieţe.
Solvency II va continua să întărească
principiile de supraveghere a grupurilor şi să
extindă acest regim în domenii noi, ca pro
ceduri comune de adoptare pentru modele
interne. În acest scop, autorităţile de supra
veghere organizează periodic întâlniri ale
comitetelor de coordonare, iar CEIOPS oferă
asistenţă în ceea ce priveşte funcţionarea
acestora. (Septembrie 2008)
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Dr. Günter GEYER
CEO, VIENNA INSURANCE GROUP
OMNIASIG a înregistrat o dezvoltare
fulminantă, fiind unul dintre liderii pieţei.
Pentru viitor, consider că societatea îşi va
continua povestea de succes, în special prin
dezvoltarea canalelor de distribuţie şi prin
tr-o permanentă eficientizare a activităţii.
Într-o piaţă atât de competitivă, precum cea
din România, este necesară aplicarea unei
strategii clare, focusată pe nevoile clienţilor
actuali şi potenţiali, de aceea sunt convins că
OMNIASIG poate beneficia de transferul de
know-how din partea VIG.
Nu intenţionăm să restructurăm
companiile pe care le deţinem în România.
Însă, în unele domenii, precum activităţile de
back-office, consider că pot exista anumite
sinergii pe care am putea să le exploatăm.
România s-a dezvoltat foarte rapid în
ultimii ani. Aderarea la Uniunea Europeană a
reprezentat o decizie importantă în ceea ce
priveşte viitorul ţării, având un impact pozi
tiv asupra evoluţiei ulterioare. Astfel, o serie
de noi investitori au fost atraşi de această
ţară, au fost create noi locuri de muncă, ceea
ce a impulsionat dezvoltarea economiei, cu
influenţe asupra cererii de bunuri şi servicii.
(Iunie 2008)

Dennis ROUSSET
Director General, BT Asigurări
Strategia pe care o vom adopta în
România constă în concentrarea tuturor ope
raţiunilor sub o singură marcă, GROUPAMA.
În acest mod, vom creşte eficienţa şi vom re
duce costurile funcţiilor de suport, dedicând
specialişti pentru fiecare domeniu, care să
vină în întâmpinarea nevoilor clienţilor, cu
soluţii de asigurare profesionale.
…anul 2008 va consemna, în opinia
mea, pierderi istorice pe piaţa asigurărilor
din România. Pe fondul acestor pierderi re
petate, asigurătorii vor începe reorientarea
înspre obţinerea de profit în anul 2009, dar
având în vedere faptul că procesul activită
ţilor de asigurare este unul complex şi de
durată, vom fi nevoiţi să aşteptăm destul de
mult timp momentul în care piaţa româneas
că de asigurări va înregistra profit.
Nu mai suntem interesaţi de alte
achiziţii în România. Ne vom concentra pe o
dezvoltare organică a structurilor existente
şi vom miza pe forţa noastră de vânzări pe
care vom continua să o consolidăm la nivel
naţional. (Iulie 2008)

Fănel PLOPEANU
Director General, FATA Asigurări

Florina VIZINTEANU
CEO, BCR Asigurări de Viaţă

Diversificarea portofoliului oferă în
primul rând predictibilitate şi, într-o măsură
mai mică, profitabilitate. De aceea, pentru a
oferi o stabilitate cât mai mare portofoliului
nostru, dorim să realizăm o dispersie teritori
ală cât mai pronunţată, cât şi o dispersie pe
mai multe clase de asigurări.

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 econo
misire prin intermediul asigurărilor de viaţă,
mai ales pentru acele persoane care au aflat
că nu sunt eligibile, din cauza vârstei.

Principalul nostru obiectiv este să în
cheiem anul cu un rezultat financiar pozitiv.
În ceea ce priveşte subscrierile, ţinta
este de 12,5 milioane euro, din care, până
acum (n.red.: sfârşitul lunii august) am reali
zat 9 milioane euro.
Un alt obiectiv important este acela
că ne dorim ca până la sfârşitul anului să des
chidem câte o agenţie sau sucursală în fieca
re judeţ al ţării, astfel încât să acoperim mai
eficient întregul teritoriu al ţării.
În ceea ce priveşte asigurările agrico
le, acestea depind foarte mult de condiţiile
agro-meteorologice şi riscurile aferente sunt
foarte imprevizibile. Diversificarea portofo
liului oferă în primul rând predictibilitate şi,
într-o măsură mai mică, profitabilitate.
Încă de la înfiinţare, până şi numele,
“FATA Asigurări Agricole”, a sugerat că vrem
să devenim lideri pe această clasă de asigu
rări. (Octombrie 2008)

Traversăm o perioadă de criză, la
nivel mondial, iar efectele acesteia se vor
resimţi, inevitabil, în toate punctele de con
vergenţă. Impactul crizei financiare mondia
le asupra industriei asigurărilor de viaţă din
România va putea fi evaluat abia în cursul
anului 2009.
Facilităţile fiscale vor stimula creşte
rea în sectorul asigurărilor de viaţă şi consi
derăm că nu mai este mult timp până când
acest lucru se va produce. Avem ca precedent
aprobările Executivului privind creşterea de
ductibilităţii pensiilor facultative şi a asigură
rilor voluntare de sănătate. Este firesc, ca în
orice ţară civilizată, statul să sprijine oamenii
în demersul de a-şi proteja viaţa.
BCR Asigurări de Viaţă a crescut spec
taculos (locul 3, în numai doi ani de activi
tate) datorită unei strategii de marketing şi
vânzări foarte bine coordonată cu realităţile
şi oportunităţile pieţei. (Noiembrie 2008)
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> Într-o industrie caracterizată (de regulă) prin dinamismul proceselor M&A şi al consolidărilor, transferul de portofoliu („TP”) de asigurări este parte integrantă a reorganizărilor care survin în acest context, ca şi a operaţiunilor
inevitabile de încetare a activităţii, redresare financiară sau lichidare.
Din punct de vedere juridic, TP îmbină şi totodată face conexiunea cu importante principii şi zone legale, ceea ce îl
aduce în discuţie drept unul din cele mai complexe instrumente juridice, cu numeroase implicaţii la nivel practic.

Transferul de portofoliu
de asigurări
Scurtă introducere privind semnificaţia în
legislaţia română

Vlad NEACŞU
Avocat Asociat
POPOVICI NIŢU &
ASOCIAŢII

Conform Legii nr. 32/2000, asigurătorii sunt autori
zaţi ca, pe baza unui acord aprobat în prealabil de CSA, să
transfere o parte sau întreaga activitate de asigurare către
un alt asigurător, transferul urmând a privi datorii, drepturi,
obligaţii sau proprietăţi.
În baza mandatării primite prin Legea nr. 32/2000,
CSA a emis Ordinul nr. 113108/2006 de punere în aplicare a
Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători
(„Normele”), care dezvoltă detaliile şi statuează principiile
de reglementare. Conform acestora, asigurătorii cedenţi
pot realiza un transfer de portofoliu de asigurări, cu men
ţinerea neschimbată a conţinutului contractelor de asigu
rare, prin care o parte sau întregul portofoliu de contrac
te de asigurare este transferat către asigurătorii cesionari
autorizaţi conform legii, doar cu aprobarea prealabilă din
partea CSA.
TP include transferarea drepturilor şi obligaţii
lor care decurg din contractele de asigurare subscrise de
asigurătorul cedent, respectiv rezervele tehnice aferente
portofoliului cedat, concomitent cu transferarea active
lor admise să acopere aceste rezerve, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. În cazul transferului parţial,
acesta poate să includă o întreagă clasă de asigurări sau cel
puţin un risc asigurat inclus într-o clasă.
Din motive practice, între care maniera destul de
clară de redactare a Normelor (care, la primul nivel de abor
dare, rămân destul de explicite în pofida faptului că dispo
ziţiile comunitare transpuse sunt uneori laconice), nu vom
intra în prezentarea amănunţită a procedurii şi a regulilor
de bază. Vom trece însă în revistă succint câteva din nume
roasele detalii care rămân nesoluţionate.

Publicitatea prealabilă a intenţiei de transfer
Formalităţile de publicitate prealabilă sunt lăsate
în sfera diligenţelor private. Conform Normelor existente,
intenţia de transfer trebuie publicată pe website-ul propriu
al asigurătorului cedent, precum şi în trei cotidiene de largă
circulaţie din România, iar dovada îndeplinirii acestor cerin
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ţe trebuie depusă la CSA. (Legislaţia altor state UE consacră
abordări diferite: în Franţa, avizul prealabil se publică în
Journal Officiel sub verificarea autorităţii de reglementa
re, cu cel puţin două luni înainte de luarea deciziei asupra
transferului de portofoliu, cu scopul expres de a da posi
bilitatea persoanelor interesate – asiguraţi şi creditori - să
formuleze propriile observaţii).

Protecţia drepturilor creditorilor
Creditorii societăţilor implicate nu sunt nominali
zaţi în calitate de persoane ale căror drepturi trebuie ob
servate sau protejate în cursul procedurii referitoare la TP,
Normele existente făcând referire doar la asiguraţi, con
tractanţi şi beneficiari. Desigur că, pe de o parte, o atare
abordare poate fi explicabilă din perspectiva sectorială a
industriei asigurărilor, pentru că numai aceste categorii
sunt implicate sau afectate direct de TP. Însă, pe de altă
parte, existenţa unor posibili creditori (în sens larg, inclu
zând orice persoană care ar putea avea o creanţă de recu
perat) nu poate fi ignorată nici în fapt, nici din punct de
vedere legal, protecţia drepturilor creditorilor fiind unul
din principiile de bază ale legislaţiei comerciale şi econo
miei de piaţă.

Situaţia litigiilor cedentului
Deşi atât cedentul cât şi cesionarul trebuie să fur
nizeze informaţii CSA cu privire la litigiile în care sunt im
plicaţi, Normele nu oferă un răspuns tranşant dacă litigiile
cedentului aferente activităţii de asigurare trebuie sau pot
să fie transferate odată cu portofoliul de asigurări. Astfel,
mai multe interpretări pot fi avute în vedere în funcţie de
configuraţia concretă a portofoliului supus transferului,
acordul părţilor implicate (cedent şi cesionar) şi caracteris
ticile exacte ale litigiilor.

Calificarea exactă a operaţiunii de transfer.
Interferenţa cu alte norme legale
Analizând cadrul legal aplicabil, se poate lesne con
stata că prin emiterea Normelor se creează doar o cale ge
nerică pentru implementarea TP, prin fixarea unor termeni
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şi condiţii de bază. Prin urmare, este important ca operaţi
unea de transfer să fie corect calificată legal, în fiecare caz,
cu precizarea tuturor elementelor caracteristice incluse în
acordul de transfer.
Spre exemplu, la o primă vedere, faţă de formularea
rezervată a Normelor, s-ar putea considera că acordul în ca
uză ar putea fi un act juridic cu titlu gratuit (transferul s-ar
produce în mod gratuit, fără a fi necesară plata unui preţ
sau a altei forme echivalente de contraprestaţie). Cu toate
acestea, interpretarea şi răspunsul la această problemă ne
cesită corelarea unor principii şi norme legale din mai mul
te domenii, trebuind să aibă la bază o analiză atentă pentru
a preveni erori de tratament din punct de vedere fiscal sau
corporativ.
În acelaşi context, trebuie menţionat că minimul
de reglementare oferit de Legea nr. 32/2000 şi Norme
poate crea falsa aparenţă că aceasta este suficientă pen
tru finalizarea în bună ordine a TP. În realitate, date fiind
posibilele interferenţe de principiu cu alte domenii re
glementate, corecta structurare şi implementare a TP ne
cesită coordonarea răspunsurilor obţinute în urma unei
analize multisectoriale, între altele, din perspectiva re
glementărilor legale aplicabile în materia restructurărilor,
concurenţei, fiscalitate, taxe, legislaţia muncii, litigii, drept
societar, protecţia consumatorului şi a datelor cu caracter
personal.‑

ştiri
Ordinul CSA privind modificarea normelor
RCA, publicat în Monitorul Oficial
Ordinul CSA nr.20/2008 pentru punerea în aplica
re a normelor privind asigurarea obligatorie de răspun
dere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de
vehicule a fost publicat în Monitorul Oficial din data de
11 noiembrie a.c.
Normele, care conţin şi modificările decise recent
de către Consiliul CSA, încep să producă efecte juridice de
la data publicării, potrivit art.1 din Ordin.
Consiliul CSA a hotărât la mijlocul lunii noiembrie
amendarea Normelor privind RCA.
Modificările prevăd, printre altele, limitarea comi
sioanelor pentru contractarea asigurării RCA la maximum
15% din valoarea primelor încasate şi reducerea cotei
procentuale a contribuţiei datorate de asigurători din ac
tivitatea de RCA la 1,10%.
De asemenea, potrivit noilor modificări, asigură
torii vor putea modifica limitele de despăgubire şi tarifele
de primă notificate Comisiei numai după minimum 3 luni
de la ultima modificare.
Alte amendamente care vor fi aduse Normelor
RCA includ introducerea unor prevederi conform cărora
poliţele RCA pot fi emise şi în sistem electronic începând
cu anul 2009, urmând ca de la 1 ianuarie 2010 acestea să
fie emise numai în sistem electronic.
De la aceeaşi dată va fi introdus sistemul bonusmalus în tarifarea asigurărilor RCA, criteriile de aplicare a
acestui sistem urmând a fi stabilite ulterior.

lui că noii acţionari ai societăţii - UNIQA International
Beteiligungs-Verwaltungs şi UNIQA International Versi
cherungs Holding - nu au solicitat şi obţinut aprobarea
CSA, conform legislaţiei în vigoare, a anunţat autoritatea
de supraveghere.
Totodată, s-a constatat că în data de 3 noiem
brie a.c., acţionarii au numit noi membri ai Consiliului de
Supraveghere al UNITA şi au revocat pe cei existenţi, iar în
data de 17 noiembrie a.c., noul Consiliu de Supraveghere,
neaprobat de CSA, a numit alţi membri ai Directoratului
societăţii şi a revocat pe cei existenţi.
Conform deciziei Consiliului CSA, li se interzice
temporar desfăşurarea activităţii de asigurare şi/sau de
reasigurare, subscrierea de noi riscuri şi încasarea de pri
me aferente acestora atât societăţii, cât şi sucursalelor,
filialelor, agenţiilor, precum şi tuturor altor puncte de lu
cru ale companiei, până la data aprobării de câtre CSA a
noii structuri a acţionariatului, a membrilor Consiliului de
Supraveghere şi a membrilor Directoratului.

Reprezentanţii UNITA: Nu am fost informaţi
de decizia CSA
UNITA şi acţionarii săi nu comentează conţinutul
comunicatului de presă remis mass media de către CSA în
această după amiază, întrucât, până la această oră nu am
fost informaţi pe nici o cale, prin nici un mijloc despre conţinutul deciziei la care comunicatul CSA face referire, se arată
într-o declaraţie de presă a asigurătorului.
În vederea clarificării acestei situaţii, vom contacta
CSA, precizează reprezentanţii UNITA.

CSA interzice temporar activitatea UNITA
Consiliul CSA a decis, în şedinţa din 25 noiembrie,
interzicerea temporară a activităţii de asigurare şi/sau re
asigurare a companiei UNITA VIENNA Insurance Group.
Această decizie a fost luată în urma constatării faptu
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> Alături de riscurile financiare, operaţionale şi strategice, riscurile de hazard întregesc în mod necesar imaginea
de ansamblu a ameninţărilor ce planează asupra oricărei organizaţii, indiferent de mărimea şi domeniul în care
activează.
Evenimentele adverse cu impact major pot fi gestionate eficient numai în condiţiile în care există un plan de
acţiune bine documentat şi testat, integrat în sistemul general de management al riscurilor şi abordat la nivel
strategic în cadrul companiei.
Dezastrul care se produce nu este niciodată cel pentru care ne-am pregătit.
MARK TWAIN

Managementul continuităţii afacerii:
între deziderat şi realitate
Antoaneta GEALĂ
Risk Consulting Business
Development Coordinator

Continuitatea activităţii – verigă a
managementului strategic
Faptul că realitatea oricărei organizaţii înseamnă,
inter alia, o multitudine de riscuri mai mult sau mai puţin
interdependente, reprezintă deja un truism. Incendiile, in
undaţiile, trăsnetele, distrugerea sistemului informatic, fali
mentul unui furnizor cheie sunt doar câteva din nenumă
ratele pericole care ameninţă bunul mers, chiar existenţa
companiilor.
Astfel de evenimente au un impact major şi sunt,
aproape fără excepţie, impredictibile, neexistând timp
pentru pregătirea unui răspuns după producerea lor. Cu
atâtea riscuri iminente, care au forţa de a distruge o organi
zaţie, oricât de puternică, luată pe nepregătite, preocupa
rea pentru managementul continuităţii afacerii – în sensul
unei abordări preventive – apare pe deplin justificată.
Elaborarea unui plan de continuitate face parte din
bunele practici de management şi corespunde obiectivelor
şi cerinţelor codului de guvernanţă corporativă. Exerciţiul
de identificare a zonelor critice care trebuie conservate,
stabilirea măsurilor aplicabile şi desemnarea responsabili
lor pentru implementarea acestora contribuie la creşterea
şanselor de supravieţuire a unei companii după un eveni
ment catastrofal.
Într-un studiu al companiei americane FM Global,
95% dintr-un eşantion de 600 de directori financiari au atri
buit managementului continuităţii afacerii o importanţă me
die spre ridicată în ansamblul celorlalte funcţii manageriale.

Conformitate vs. atitudine proactivă
În accepţiunea generală, planul de continuitate
a afacerii reprezintă soluţia completă de răspuns pentru
cel mai grav eveniment care poate surveni în activitatea
organizaţiei. Prin complexitatea fluxurilor operaţionale şi
informaţionale şi volumul resurselor antrenate, un plan de
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continuitate riguros realizat pregăteşte organizaţia pentru
orice alt eveniment perturbator de mai mică amploare.
Privit din punct de vedere al obiectivului său ge
neral – de a conserva valoarea companiei în condiţiile mi
nimizării pagubelor şi maximizării eficienţei răspunsului
–, planul de continuitate acoperă întregul lanţ de acţiuni
necesare reducerii la maxim a perioadei până la reluarea
activităţii şi revenirii la capacitatea de dinaintea incidentu
lui. Acest plan abordează secvenţial răspunsul de urgenţă
la situaţia de criză, managementul crizei propriu-zise şi re
luarea activităţii prin recuperarea capacităţilor companiei.
Legislaţia română în vigoare stipulează obligativi
tatea dezvoltării de planuri de răspuns pentru situaţii de
urgenţă şi de protecţie civilă, acoperind primul segment al
planului de continuitate. Evident, cadrul normativ reflec
tă perspectiva autorităţilor care, în astfel de situaţii, au ca
responsabilitate primară salvarea populaţiei şi a bunurilor
materiale.
În cazul organizaţiilor – în speţă a celor cu scop lu
crativ –, abordarea planului de răspuns la situaţii de forţă
majoră trebuie să fie una exhaustivă, în spiritul raţiunii pen
tru care acestea au fost create. La nivelul oricărei companii,
preocuparea pentru continuarea activităţii şi generarea de
profit reprezintă argumente puternice pentru a dezvol
ta un plan de continuitate a afacerii care să acopere atât
managementul situaţiei de criză, cât şi revenirea la situaţia
anterioară producerii evenimentului catastrofal.

Obstacole şi soluţii
Din experienţa MARSH Risk Consulting, suportul
inadecvat din partea managementului de top şi aborda
rea superficială sunt obstacole serioase în calea dezvoltării
unui plan viabil de continuitate în circa 74% dintre cazuri.
Cazuistica MARSH dovedeşte că numai 7% dintre
companii au în organigramă funcţia de manager de risc, în
timp ce mai mult de jumătate dintre responsabilii cu ela
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borarea planului de continuitate manifestă rezerve faţă de
propria lor competenţă în acest domeniu.
Pentru eliminarea unor astfel de obstacole, MARSH
Risk Consulting adoptă o abordare consultativă, sprijinind
organizaţia să identifice soluţiile prin care să se asigure de
implicarea managementului de top, completată de crearea
structurii interne adecvate şi trainingul tuturor celor impli
caţi în etapele de pregătire şi implementare. MARSH a dez
voltat o metodologie complexă de elaborare a planului de
continuitate a afacerii, acoperind deopotrivă răspunsul de
urgenţă, managementul continuităţii şi recuperarea capa
cităţii operaţionale a organizaţiei. Ea răspunde atât obiecti
velor stabilite prin legislaţia în vigoare – în speţă protejarea
resursei umane –, cât şi cerinţelor fundamentale ale tuturor
părţilor implicate într-o companie.
Soluţia MARSH acoperă toate zonele de interes,
începând de la acţionari şi manageri care doresc stabilitatea
valorii organizaţiei şi a cash-flow-lui, până la cel al angajaţi
lor, cărora un astfel de plan le conferă mai multă securitate şi
siguranţa locului de muncă şi al comunităţii ale cărei interese
generale sunt mai bine protejate de către astfel de companii
care manifestă responsabilitate socială. La rândul lor, clientii
companiei beneficiază de promptitudine în livrarea produ
selor şi serviciilor şi au mai multă siguranţă că nu vor întâm
pina dificultăţi în lanţul de aprovizionare-desfacere.

Abordarea MARSH
În pregătirea managementului de criză, MARSH
Risk Consulting dezvoltă un plan detaliat care porneşte de
la obiectivele strategice ale companiei şi include soluţiile
de comunicare internă şi externă.
Cerinţele pentru atingerea obiectivelor de afaceri
sunt identificate şi comparate cu resursele existente, aceas
tă analiză oferind o imagine realistă a deficienţelor care
trebuie acoperite pentru ca planul de continuitate să fie
funcţional. În continuare, sunt identificate strategiile pen
tru eliminarea deficienţelor, se creează structura organiza
torică pentru implementarea acestora şi se elaborează un
model operaţional pentru gestionarea crizei.
Practica a dovedit că gestionarea mesajelor interne
către angajaţi şi a celor cu mediul extern în sens larg (acţi
onari, clienţi, mass-media etc.) are o importanţă vitală pen
tru reuşita oricărui plan de management al continuităţii.
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Principalul merit al unui astfel de plan este acela de
a oferi o imagine completă asupra managementului situ
aţiei de criză, prin detalierea acţiunilor care trebuie între
prinse, a resurselor necesare şi a responsabilităţilor aferen
te. Etapele de urmat şi procesele care trebuie recuperate
sunt stabilite ţinând cont de interdependenţele dintre ele,
astfel încât funcţiile companiei să poată fi reluate în ordinea
importanţei lor, cu un consum optim de resurse financiare,
materiale şi umane.

Detalii care fac diferenţa
Statistica realizată de MARSH relevă faptul că aproa
pe 42% din planurile de continuitate auditate şi raportate
la bunele practici dezvoltate în cadrul fiecărei industrii ar
fi total nefuncţionale în cazul producerii unui eveniment
catastrofal.
De cele mai multe ori, cauza o constituie lipsa unor
exerciţii care să ajute la identificarea eventualelor erori sau
inadvertenţe, în vederea efectuării corecţiilor şi ajustări
lor corespunzătoare. De regulă, planurile netestate suferă
datorită absenţei unor etape sau necorelării acestora, ne
înţelegerii rolurilor şi responsabilităţilor celor implicaţi în
implementare şi exprimării neclare.
Aproximativ 92% dintre companiile auditate de
MARSH au neglijat adaptarea planului de continuitate în
decurs de 6 luni de la operarea unor modificări la nivel or
ganizatoric şi funcţional constând din introducerea de noi
sisteme, procese sau resurse. Orice plan de continuitate –
oricât de viabil la momentul finalizării lui – se dovedeşte
complet inutil dacă nu este permanent actualizat pentru
a reflecta realitatea organizaţiei. Astfel de deficienţe pot
aduce pierderi de până la nouă ori veniturile companiei re
alizate într-un an financiar normal.
Contribuţia adusă de MARSH în cadrul unui astfel
de proiect de consultanţă constă în abordarea exhaustivă
prin parcurgerea tuturor etapelor necesare, de la anali
za preliminară şi elaborarea propriu-zisă, până la exersa
rea planului, trainingul angajaţilor şi auditarea periodică.
Astfel, planul de continuitate furnizat va fi pe deplin func
ţional, cunoscut de către cei implicaţi în punerea lui în apli
care şi îşi va îndeplini rolul pentru care a fost creat, acela de
instrument eficient şi eficace în arsenalul de management
al riscurilor companiei.
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Punct de vedere

Piaţa de asigurări şi sursele de
profit

Gheorghe GRAD
Director General, SRBA
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Spre surprinderea celor care citesc acest
articol, nu mă voi referi deloc la sursele de profit
ale pieţei de asigurări ci, mai degrabă, la cauzele
care mănâncă profitul companiilor de asigurări
pe principiul uite hoţul!
Cu ceva timp în urmă s-a publicat în
Monitorul Oficial binecunoscutul Ordin nr.20
de modificare a Normelor RCA. Desigur că două
prevederi au atras atenţia în mod special asupra
pieţei de profil şi anume limitarea comisioane
lor şi a reducerilor maxime care pot fi acordate
de către societăţile de asigurare în vederea con
tractării asigurării RCA. Sincer, am convingerea
fermă că aceste două prevederi se datorează unor analize
efectuate de către CSA după consultarea cu societăţile de
asigurări care practică asigurarea RCA şi care au reclamat
atât nivelul comisionului, cât şi nivelul reducerilor practi
cate în licitaţiile organizate de instituţiile publice. Deci, în
aparenţă am putea spune că intenţiile au fost nobile şi că
vin în sprijinul pieţei şi că acestea vor contribui la creşte
rea profitabilităţii, deşi linia de asigurare RCA nu a generat
pierderi pieţei de profil în anul 2007, potrivit Raportului
CSA (rata daunei reală a fost de 64,21%, valoare care se
situează sub media din Uniunea Europeană).
Plecând de la aceste realităţi, am căutat să urmă
resc modul de adaptare a pieţei la aceste restricţii şi am
constatat că societăţile de asigurări au luat imediat mă
sura notificării intermediarilor în privinţa prevederilor
Ordinului mai sus amintit. Oricum, toate societăţile de
brokeraj au procedat de îndată la respectarea întocmai a
acestor prevederi, indiferent dacă au fost notificate sau nu
de către asigurători.
Mult mai interesant este de văzut însă modul în
care înţeleg asigurătorii noştri să creeze competiţia în
acest mediu concurenţial. Au început licitaţiile pentru în
cheierea asigurărilor la sfârşit de an şi a început să curgă
cu oferte care mai de care mai tentante. Am intrat în po
sesia unui proces-verbal de licitaţie în care am văzut cum
oferta făcută de asigurători era de 50% faţă de tarifele de
bază (în condiţiile în care Ordinul nr. 20 tocmai stabilea
că aceste reduceri nu pot depăşi 25% din prima tarifară),
iar pentru asigurarea CASCO se ofereau prime de asigura
re de 33.700 lei/an pentru un parc de 48 de autovehicule
(cu o cotă de primă de sub 2%)! Într-adevăr, asigurătorii
trebuia să facă lobby pe lângă CSA pentru reducerea co
misioanelor acordate intermediarilor, pentru că altfel cum
să se mai facă poliţe de asigurare pe nimic, doar aşa, ca să
ne batem cu pumnul în piept că noi am câştigat licitaţia şi
am fost cei mai buni?!
Dar acesta nu este singurul domeniu afectat de
această formă de concurenţă. Înţelepciunea celor din di
recţiile de vânzări nu are margini şi limite şi în acest an
mare mi-a fost uimirea să văd cum se mai fac asigurări

agricole. A fost inventat un nou sistem malus-bonus pen
tru această piaţă care din nou începe să arate ca un fel
de alba-neagra. Concret, se încheie poliţe de asigurare la
orice primă de asigurare doreşte clientul să plătească –
1%, 1,5%, sub 1%, nu are nici un fel de importanţă. Dar, pe
lângă poliţa de asigurare se mai semnează un act adiţio
nal prin care asiguratul este de acord ca, în cazul apariţiei
unui eveniment asigurat, să îi fie reţinută din despăgubi
re diferenţa de primă între prima tarifară şi prima efectiv
încasată. Ce principiu de mutualitate a descoperit piaţa
noastră de asigurări?! Desigur că mai există şi altă variantă
în care se încheie poliţa de asigurare la cote ridicole, dar
se asigură numai riscul de grindină! Nu vreau să fiu de faţă
la momentul unei daune când asigurătorul va stabili că
procentul de daună datorat riscului asigurat este de 2530% şi că restul daunei se datorează altor riscuri neasigu
rate (furtună, uragan, ploaie torenţială – că doar grindina
nu cade din cer când afară e soare…)
Şi ne mai întrebăm de ce suntem atât de blamaţi
de către asiguraţi şi păgubiţi şi nu inspirăm încredere
acestora?!
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> Grupuri precum VIENNA Insurance, GROUPAMA sau QBE au puţine lucruri în comun când vine vorba despre
strategia de business sau cultura organizaţională. Nu la fel stau lucrurile şi în plan informatic, unde o companie
originară din Bulgaria a reuşit să creeze şi să implementeze un sistem IT adoptat de cele trei entităţi, ce pare a
deveni standardul industriei europene de profil. Despre FADATA şi povestea lor, într-un interviu cu Preşedintele
companiei, Anry LEVI.

Interviu cu

Anry LEVI

Preşedinte, FADATA
PRIMM: Informaţii de ultimă oră spun ca FADATA este
sistemul care urmează să fie folosit de unele dintre marile
companii multinaţionale de asigurări din Europa. Puteţi să
ne daţi mai multe detalii în acest sens?
Anry LEVI: În primul rând, aş dori să vă mulţumesc pentru
oportunitatea de a mă adresa cititorilor Revistei PRIMM re
feritor la cele mai noi dezvoltări ale noastre din anul 2008.
Pe scurt: FADATA este o companie multinaţională care are
în prezent filiale în Serbia, România, Rusia, Portugalia şi
Ucraina.
Planurile noastre pentru viitorul apropiat includ,
de asemenea, deschiderea unor reprezentanţe în Marea
Britanie şi în Dubai, dată fiind dezvoltarea cu succes a acti
vităţii FADATA în Europa Occidentală şi în Orientul Mijlociu
(suntem pe cale să semnăm un contract cu o companie de
asigurări din Portugalia).
Produsul nostru reprezentativ, INSIS, a fost ales
de peste 35 de companii de asigurări din întreaga lume,
printre care din România, Bulgaria, Slovacia, Estonia, Rusia,
Ucraina, Kazakhstan, Azerbaijan, SUA, Columbia, Etiopia,
Dubai etc.
Printre clienţii noştri din domeniul corporaţiilor se
numără unele dintre cele mai mari companii multinaţiona
le de asigurări, cum ar fi QBE – cea mai mare companie de
asigurări generale şi reasigurări din Australia; grupul OTP/
GROUPAMA - unul dintre cele mai puternice grupuri finan
ciare din Europa; VIENNA Insurance Group - o corporaţie de
marcă în domeniul asigurărilor, prezentă în Europa Centrală
şi de Est; Bank TuranAlem – unul dintre grupurile de opera
ţiuni financiare cu cea mai mare creştere din Kazakhstan,
care are o strategie foarte agresivă de extindere a activităţii
sale în ţările vecine; CLAL Insurance - cel mai mare grup de
asigurări şi financiar din Israel şi cel mai recent client corpo
rate, o companie de asigurări din Bahrein – unul dintre cele
mai noi nume în asigurările Takaful (o alternativă islamică la
asigurarea convenţională. Este un concept de reciprocitate
în care resursele sunt folosite pentru a-i ajuta pe beneficiari
prin produse care sunt conforme cu Sharia).
INSIS a fost ales ca şi soluţie de asigurări integrată
pentru toate filialele companiei care sunt răspândite în 20
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de ţări islamice. Proiectul reprezintă şi prima implementa
re a noii versiuni 9 a INSIS în care, datorită noii arhitecturi
performante a sistemului, va fi integrată activitatea multor
companii de asigurări din diferite ţări.
PRIMM: Care este cel mai important avantaj competitiv
care a determinat o companie bulgărească precum FADATA
să se dezvolte, devenind un furnizor global de soluţii IT&C
pentru industria de asigurări?
A.L.: Este greu să rezum 17 ani de muncă susţinută şi devo
tament al tuturor celor care au lucrat sau mai lucrează încă
în cadrul FADATA. Totuşi, majoritatea ingredientelor reuşi
tei nu reprezintă nici o surpriză – e vorba despre un produs
bun, o echipă de profesionişti puternic motivaţi şi bineînţe
les faptul de a fi la locul potrivit, în momentul potrivit!
Sincer, la început nu ne gândeam să devenim un
furnizor global de soluţii IT&C sau la ideea de a ne speciali
za în domeniul asigurărilor. FADATA a început să lucreze în
domeniile sectorului de asigurări cu câteva proiecte în care
sistemele informatice erau proiectate, dezvoltate şi imple
mentate pe baza cerinţelor şi a specificaţiilor clientului.
În 1995, după ce am acumulat o experienţă însemnată în
domeniul sistemelor informatice de asigurări, am decis să
demarăm proiectul intern pentru dezvoltarea unui pachet
cadru de asigurări pentru automatizarea sectorului asigu
rărilor. Cadrul a fost realizat pe baza unui concept nou care
avea la bază parametrizarea completă a descrierii produ
sului de asigurare, automatizarea evaluării, definirea pro
cesului. Proiectul a durat aproximativ 2 ani, iar la sfârşitul
lui 1996 a fost scoasă pe piaţă prima versiune comercială
a INSIS.
Principala noastră reuşită a venit odată cu licitaţia
pe care am câştigat-o pentru QBE. După aproape un an în
care am concurat cu jucători internaţionali mari, FADATA a
fost aleasă pentru a furniza soluţia corporate pentru com
paniile QBE din Europa Centrală şi de Est. Beneficiind de
abilitate completă pentru audit a INSIS, demonstrată de
PwC, FADATA şi-a început evoluţia de succes de-a lungul
anilor care au adus compania în poziţia sa de astăzi, ace
ea a unui furnizor global de soluţii pentru companiile de
asigurări.
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Întotdeauna am încercat să fim un partener pe ter
men lung pentru clienţii noştri, continuând să ne îmbunătă
ţim serviciile şi să oferim o soluţie completă prin integrarea
INSIS cu sisteme externe, cum ar fi suita ORACLE e-Business,
Siebel CRM, BI şi Enterprise Content Management Solution.
Însă activitatea noastră este impulsionată de câştigarea de
noi clienţi şi mă bucur că pot spune că acum avem o echipă
de profesionişti foarte motivaţi în vânzări şi marketing care
lucrează constant la dezvoltarea de noi pieţe.
În prezent, FADATA se află pe lista scurtă a mai
multor licitaţii pentru mari companii multinaţionale de
asigurări, iar majoritatea dintre acestea să află în Europa
Occidentală şi în Orientul Mijlociu. Am deja multe proiecte
în derulare despre care vă vom vorbi cu plăcere în viitorul
apropiat.
PRIMM: La fel ca toţi dezvoltatorii de software, vă modernizaţi întotdeauna produsele. Ce aduce viitorul din acest
punct de vedere?
A.L.: Este foarte importat de menţionat că FADATA lucrea
ză în strânsă cooperare cu companii de top în domeniul
tehnologiei şi al consultanţei în asigurări şi IT pentru a fi
mereu la curent cu cele mai noi tendinţe în domeniu. Avem
un parteneriat strategic cu actori globali cum ar fi ORACLE,
IBM, ACCENTURE, GARTNER, CELENT etc. Iar noi nu dezvol
tăm doar versiuni noi ale sistemului, ci oferim sectorului de
asigurări şi o arhitectură de sistem de o generaţie cu totul
nouă în ultima noastră versiune 9 a INSIS.
INSIS V9 cuprinde toate funcţionalităţile cunoscute
clienţilor noştri şi a fost îmbogăţită cu alte 4 niveluri noi care
formează arhitectura aplicaţiei – nivelul Country (ţară), ni
velul Company (companie), nivelul Campaign (campanie),
nivelul Sales channel (canal de vânzări). Acest lucru permi
te instanţa unică a INSIS pentru operaţiuni multi-naţionale,
multi-companii, multi-pieţe, furnizând astfel clientului o
flexibilitate incredibilă, abilitatea de a-şi centraliza procesul
de afaceri şi putere nelimitată de creştere a vânzărilor prin
găsirea de nişe de piaţă foarte specifice şi de noi clienţi.
Noua arhitectură oferă companiilor de asigurări un
mediu puternic care permite o reducere substanţială a tim
pului pentru lansarea de produse noi pe piaţă şi un răspuns
rapid la căutarea pe piaţă, deoarece se pot astfel dezvolta
nişe comerciale unice şi se pot realiza iniţiative de market
ing specifice printr-un nivel de campanie dezvoltat chiar în
acest scop. Sunt estimate de asemenea oportunităţi flexi
bile pentru managementul dinamic al vânzărilor pe canale
multiple (multi-channel). Lansarea oficială a noii versiuni a
avut loc în cadrul Simpozionului Gartner ITxpo 2008, care
s-a desfăşurat în perioada 3-7 noiembrie la Cannes, Franţa.
PRIMM: Care este TCO (cost total de proprietate) mediu
pentru INSIS sau ce investiţie minimă trebuie să facă un asigurător pentru a implementa această soluţie informatică?
A.L.: TCO al INSIS este comparabil cu cel al sistemelor de
asigurări de nivel superior de pe piaţa europeană, având
în vedere gradul de funcţionalitate şi progresele tehnologi
ce. Este însă greu să dăm o cifră concretă privind investiţia,
deoarece sfera de aplicare a proiectului depinde de diferite
elemente: tipul de activitate (asigurări de viaţă sau genera
le), numărul de instalări, numărul de produse, integrarea/
integrările posibile cu sisteme externe etc. Cu toate aces
tea, încercăm să fim flexibili şi mai deschişi către clienţii
noştri pentru a fi în măsură să răspundem nevoilor lor.

Oana NECULA
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> TCO al INSIS este comparabil cu cel al sistemelor
de asigurări de nivel superior de pe piaţa europeană,
având în vedere gradul de funcţionalitate şi
progresele tehnologice. Este însă greu să dăm o cifră
concretă privind investiţia necesară
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Profil de ţară
> Suprafaţa: 83.870 km2
> Vecinătăţi şi lungimea graniţelor: Elveţia (164 km), Germania (784 km), Italia (430 km), Liechtenstein (35 km), Republica Cehă (362
km), Slovacia (91 km), Slovenia (330 km) şi Ungaria (366 km)
> Capitala: Viena
> Structura administrativă: Austria este compusă din 9 landuri federale
> Anul aderării la Uniunea Europeană: 1995
> Sistem politic: Republică Federală
> Populaţia: 8.205.533 (estimare, iulie 2008)
> Limba oficială: germana
> Moneda naţională: euro
> Rata inflaţiei: 2,2% (estimare, 2007)
> Produsul Intern Brut (PIB): 253,88 miliarde euro (estimare, 2007)
> PIB/locuitor: 30.986 euro (estimare, 2007)
> Organismul de supraveghere şi reglementare a industriei de asigurări: Autoritatea Pieţelor Financiare din Austria (Österreichische
Finanzmarktaufsicht)
> Prime brute subscrise: 15,87 miliarde euro (2007) - conform VERSICHERUNGSVERBAND Österreich - VVO

AUSTRIA
Eficacitate, tradiţie şi inventivitate

Vlad BOLDIJAR
Editor
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Situată în plin centrul Europei şi al Uniunii Europene,
fără ieşire la mare, ţară dunăreană şi alpină (trei sferturi din
teritoriu fiind ocupat de Muntii Alpi, la poalele cărora se în
tind dealuri), Austria este patria muzicii, a lui Mozart, Haydn
şi Beethoven, a lui Schubert şi Bruckner, ţara valsului vienez
şi a dinastiei Strauß, dar şi a sporturilor de iarnă, fiind, de
altfel, destinaţia preferată de iubitorii sporturilor acestui
anotimp, dar şi de admiratorii oraşelor vechi.
Austria este un stat federal, care a devenit republi
că la sfârşitul primului război mondial (1914-1918), în urma
destrămării Imperiului Habsburgic. Din 1955, Austria este
o ţară neutră, nefăcând parte din nici un tratat militar in
ternaţional. De aceea, adesea, Austria serveşte ca loc de în
tâlnire pentru reprezentanţii altor ţări, în vederea rezolvării
unor conflicte. Faptul că Austria nu este membră N.A.T.O.
confirmă faptul că este unul dintre cele mai sigure state din
lume, ceea ce se reflectă în climatul favorabil al afacerilor, în
rata scăzută a criminalităţii şi în sistemul judiciar stabil.
În ianuarie 1995, Austria a devenit membră a Uniunii
Europene, ceea ce a avut ca efect îmbunătăţirea accesului
la piaţa europeană, în zilele noastre cea mai mare parte din
schimburile sale comerciale desfăşurându-se cu parteneri
din Uniunea Europeană.
Un lucru demn de semnalat este faptul că Austria
este una din primele 15 ţări din lume în privinţa standar
dului de viaţă, cei 8 milioane de consumatori bucurânduse de o gamă largă de produse, datorită politicii de piaţă

foarte liberale şi restricţiilor minime la import. Standardele
tehnice sunt foarte ridicate şi se pune un accent deosebit
pe calitate. De altfel, la mai bine de 13 ani de la aderarea
la marea familie europeană, Austria înregistrează perfor
manţe economice printre cele mai bune din zona euro şi
figurează printre primele state din Uniunea Europeană din
punctul de vedere al veniturilor pe cap de locuitor.
Industria austriacă este una foarte diversificată, cu
prinzând de la industria chimică, textilă şi confecţii, până
la industria electrică şi electronică, metalurgică sau meca
nică. Majoritatea firmelor austriece sunt întreprinderi mici
şi mijlocii, 85% dintre ele având mai puţin de 100 de an
gajaţi. Numai 1% dintre companiile austriece au mai mult
de 1.000 de angajaţi, acestea fiind de obicei mari com
panii multinaţionale. Astfel, putem afirma că economia
Austriei este foarte avansată, fiind caracterizată printr-un
mare grad de stabilitate, inflaţie redusă, o rată a şomaju
lui foarte scăzută şi, nu în ultimul rând, un nivel ridicat al
investiţiilor.
Turismul aduce venituri foarte mari Austriei, cei mai
mulţi turişti venind iarna pentru a practica sporturi speci
fice anotimpului în staţiunile turistice din Alpi, condiţiile
naturale şi amenajările moderne făcând, de asemenea, po
sibilă organizarea unor importante concursuri sportive. În
pofida numărului mare de turişti şi a industrializării, reguli
stricte de protecţie asigură păstrarea intactă a mediului
înconjurător. De altfel, capitala Austriei, Viena, se numără
printre primele în lume la capitolul turism de afaceri.
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Invazie de capital austriac în România
Calitatea de membru al Uniunii Europene a adus
multiple beneficii economice, dar şi provocări, şi a atras un
număr important de investitori străini interesaţi de a acce
de la piaţa unică europeană prin intermediul Austriei. De
asemenea, adoptarea monedei unice a avut efecte pozitive
în Austria. Astfel, comerţul cu alte ţări ale Uniunii Europene
reprezintă peste 65% din importurile şi exporturile Austriei,
un element major în activitatea sa economică fiind extin
derea comerţului şi intrarea pe pieţele emergente din
ţările Central şi Est-Europene, în majoritatea acestor state
valoarea investiţiilor austriece depăşind-o chiar pe cea a
principalilor concurenţi, fie ei autohtoni, germani, italieni,
francezi sau americani.
Aşadar, peste 20% din investiţiile străine directe de
rulate în România până la finalul anului 2007 au provenit
din Austria (Bucureştii au atras aproape două treimi din to
talul investiţiilor), arată un raport remis de Banca Naţională
a României, Austria deţinând, totodată, primul loc în topul
investitorilor (9,16 miliarde euro la finalul anului trecut).
De altfel, toate marile bănci austriece sunt prezente
în România. ERSTE Bank, prin Banca Comercială Română, în
vreme ce RAIFFEISEN, UNICREDIT şi VOLKSBANK au poziţii
fruntaşe pe piaţa de profil.
Totodată, grupul austriac OMV este prezent pe pia
ţa românească din anul 1998, şi şi-a întărit poziţia la finele
lui 2004, prin preluarea PETROM. Pe sectorul imobiliarelor,
companiile austriece IMOEST, EUROPOLIS şi EYEMAX deţin
cele mai ridicate cote de piaţă, iar în domeniul construcţi
ilor, austriecii de la STRABAG au o poziţie dominantă. Tot
în domeniul materialelor de construcţii deţin un rol impor
tant firmele WIENERBERGER, BRAMAC, TONDACH, BAUMIT,
AUSTROTHERM, REHAU şi LASSELSBERGER. De asemenea,
pe partea de retail, KIKA a intrat deja pe piaţă deschizând
la începutul lunii decembrie un prim centru de mobilă. Un
alt investitor important este firma AGRANA, în domeniul
prelucrării zahărului; în sectorul prelucrării lemnului se evi
denţiază firmele SCHWEIGHOFER, FB&C şi KAINDL.
Şi pe segmentul de asigurări, companiile din Austria
au o prezenţă mai mult decât notabilă pe piaţa românească
de profil. VIENNA INSURANCE Group este prezent pe piaţa
noastră prin companiile OMNIASIG, OMNIASIG Asigurări de
Viaţă şi ASIROM şi, în urma unei înţelegeri cu conaţionalii
de la ERSTE Bank, grupul austriac a preluat şi businessul
de asigurări al băncii austriece, inclusiv pe cele de pe piaţa
românească, de la Banca Comercială Română, subsidiara
românească a ERSTE Bank: BCR Asigurări de Viaţă şi BCR
Asigurări. De asemenea, UNIQA Group Austria deţine din
vara acestui an, pe lângă participaţia de la ASTRA Asigurări,
şi al şaselea jucător din piaţă, UNITA. Alte două companii
de asigurări cu acţionariat austriac - care îşi desfăşoară ac
tivitatea în România - sunt GRAWE şi, de la sfârşitul lunii
octombrie a acestui an, PORSCHE (prima companie din
România specializată pe segmentul asigurărilor auto), pre
zentă de altfel şi pe partea de leasing.

Cifrele anului 2007
Referindu-ne strict la sfera asigurărilor, pentru anul
2007, Asociaţia Asigurătorilor din Austria (VERSICHERUNGS
VERBAND Österreich - VVO) a comunicat, la nivelul pieţei, un
volum total al subscrierilor de 15,87 miliarde euro, în creştere
cu 1,8 puncte procentuale, comparativ cu anul 2006. Pe cla
se de asigurări, subscrierile din poliţe aferente persoanelor
(asigurări de viaţă, de sănătate şi de accidente, însumate) au
reprezentat 59,39% din totalul pieţei, în vreme ce poliţele de
bunuri, un procent de 40,61%.
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Prime brute subscrise pe clase de asigurări, în anul 2007
Anul 2007

Clasa de asigurare

Anul 2006

mil. EUR
mil. EUR
I Total asigurări de persoane
9.427
9.322
A) Asigurări de viaţă, din care:
7.206
7.183
> cu acumulare de capital
2.592
2.651
> planuri de pensii
963
988
> unit-linked
2.535
2.029
> alte tipuri de asigurări de viaţă
1.116
1.515
B) Asigurări de sănătate, din care:
1.483
1.437
> poliţe de grup
409
400
> poliţe individuale
1.075
1.038
C) Asigurări de accidente
738
702
II Total asigurări de bunuri
6.446
6.266
A) Auto, din care:
2.884
2.883
> RCA
1.793
1.807
> CASCO
1.037
1.023
> accidente
53
53
B) Non-auto, din care:
3.563
3.383
> incendii
690
646
> locuinţe
540
522
> răspundere civilă generală
660
628
> calamităţi naturale
220
204
> protecţie juridică
376
361
> credite
126
114
> alte clase de asigurări
951
908
Total piaţă
15.874
15.589
Sursa pentru toate datele utilizate: VERSICHERUNGSVERBAND Österreich

Evoluţie
%
1,1
0,3
-2,2
-2,5
24,9
-26,3
3,2
2,2
3,6
5,1
2,9
0,0
-0,8
1,4
0,8
5,3
6,8
3,5
5,1
7,9
4,2
9,9
4,7
1,8

Pondere în
portofoliu
%
59,39
45,39
16,33
6,07
15,97
7,03
9,34
2,58
6,77
4,65
40,61
18,17
11,30
6,53
0,33
22,45
4,35
3,40
4,16
1,39
2,37
0,79
5,99
100,00

Asigurări de accidente 4,65%
Asigurări de sănătate 9,34%
Asigurări de viaţă
51,22%

Portofoliul de
asigurări consolitat
2007

Asigurări auto 18,17%

Asigurări de bunuri (non-auto) 22,45%

Top 5 - grupuri de asigurare în anul 2007
Grup de asigurare
WIENER STÄDTISCHE
UNIQA Group Austria
GENERALI Holding Vienna
ALLIANZ
GRAZER WECHSELSEITIGE
Total top 5
Total piaţă

Viaţă
mii EUR
2.010.279
1.500.220
673.626
436.205
115.741
4.736.071
7.205.761

Sănătate
mii EUR
308.010
723.444
195.571
39.071
1.266.096
1.483.480

Non-viaţă
mii EUR
1.528.077
1.234.531
1.301.457
867.654
300.018
5.231.737
7.184.349

Total
mii EUR
3.846.366
3.458.195
2.170.654
1.342.930
415.759
11.233.904
15.873.590

Cota de piaţă
%
24,23
21,79
13,67
8,46
2,62
70,77
100,00

Portofoliul consolidat al pieţei a consemnat pentru
anul 2007 prime brute subscrise din asigurări de viaţă de
circa 7,21 miliarde euro, echivalentul a 45,39 din volumul
total, evoluţia cea mai notabilă cunoscând-o poliţele de
tip unit-linked, de aproximativ 25%, aferente unui volum
de subscrieri 2,54 miliarde euro. Totodată, dintre clasele
de asigurări non-viaţă, subscrierile din asigurări auto s-au
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menţinut constante, 2,88 miliarde euro, în vreme ce prime
le brute subscrise din asigurări non-viaţă de tip non-auto
au cunoscut o evoluţie de 5,3 puncte procentuale, repre
zentând practic 22,45% din portofoliul pieţei.
Ierarhia companiilor de asigurare din Austria con
semnează nume foarte bine cunoscute pieţei româneşti
a asigurărilor. Astfel, cu o cotă de la nivelul total al pieţei
de 15,33%, în fruntea asigurătorilor austrieci se regăseşte
WIENER STÄDTISCHE, cu subscrieri ce totalizează peste 2,43
miliarde euro, fiind urmată de GENERALI VERSICHERUNG, cu
subscrieri care au totalizat circa 2,12 miliarde euro. Pe urmă

Top 10 - Total prime brute subscrise, în anul 2007
Compania
WIENER STÄDTISCHE
GENERALI VERSICHERUNG
UNIQA PERSONENVERSICHERUNG
UNIQA SACHVERSICHERUNG
ALLIANZ ELEMENTAR
SPARKASSEN VERSICHERUNG
DONAU
RAIFFEISEN
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT VERS.
WÜSTENROT
Total TOP 10
Total piaţă

Prime brute
subscrise (mil. EUR) Cota de piaţă (%)
2.433,5
15,33
2.119,2
13,35
1.249,3
7,87
930,2
5,86
901,6
5,68
808,0
5,09
706,4
4,45
676,2
4,26
544,5
3,43
512,7
3,23
10.881,6
68,55
15.874,0
100,00

Top 10 - Prime brute subscrise din asigurări de viaţă, în
anul 2007
Compania
WIENER STÄDTISCHE
SPARKASSEN VERSICHERUNG
GENERALI VERSICHERUNG
RAIFFEISEN
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT VERS.
FINANCE LIFE LEBENSVERS.
ALLIANZ ELEMENTAR LEBEN
UNIQA PERSONENVERSICHERUNG
WÜSTENROT
DONAU
Total TOP 10
Total piaţă

Prime brute
subscrise (mil. EUR) Cota de piaţă (%)
1.111,9
15,43
791,2
10,98
670,9
9,31
577,2
8,01
538,3
7,47
492,9
6,84
436,0
6,05
419,4
5,82
353,8
4,91
248,6
3,45
5.640,1
78,27
7.206,0
100,00

Top - Prime brute subscrise din asigurări de sănătate, în
anul 2007
Compania
UNIQA PERSONENVERSICHERUNG
WIENER STÄDTISCHE
MERKUR
GENERALI VERSICHERUNG
ALLIANZ ELEMENTAR
MUKI
WÜSTENROT
CALL DIRECT
Total piaţă
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Prime brute
subscrise (mil. EUR) Cota de piaţă (%)
718,7
48,46
306,1
20,64
203,5
13,72
195,5
13,18
39,0
2,63
10,4
0,70
5,2
0,35
4,6
0,31
1.483,0
100,00

toarele trei poziţii se regăsesc două companii membre ale
UNIQA Group, UNIQA PERSONENVERSICHERUNG şi UNIQA
SACHVERSICHERUNG, respectiv ALLIANZ ELEMENTAR, cu
subscrieri care au totalizat peste 901 milioane euro.

Grupurile austriece în anul 2008
Piaţa austriacă a asigurărilor consemna în anul pre
cedent un număr de 56 companii de asigurare, cu două mai
puţin decât în anul 2006. Important de subliniat este însă
ponderea procentuală din totalul subscrierilor realizată de
primele 10 companii: 68,55%, acest procent reflectând rit
mul ridicat şi stabil al pieţei locale de profil.
În ceea ce priveşte situaţia pieţei pe grupuri de asi
gurare, primele cinci grupuri din piaţă, în funcţie de volu
mul total al primelor brute subscrise în anul 2007 (WIENER
STÄDTISCHE, UNIQA, GENERALI, ALLIANZ şi GRAZER
WECHSELSEITIGE), deţineau circa 70 puncte procentuale
din piaţă, în vreme ce primele patru puţin peste 68%.
Cu peste 180 ani de tradiţie în sfera asigurărilor,
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance
Group dispune de o putere financiară considerabilă, fiind
cel mai renumit grup de asigurări austriac. Istoria a per
mis companiei să-şi menţină independenţa şi să se extin
dă în ţările Europei Centrale şi de Est. Cu sediul în Viena,
grupul este activ prin filialele şi holdingurile de companii
de asigurări în ţări precum: Albania, Bulgaria, Germania,
Estonia, Georgia, Croaţia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica
Cehă, Turcia, Ungaria, Ucraina, Belarus şi România. De ase
menea, grupul are sucursale importante în Italia şi Slovenia.
Pe piaţa austriacă, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group este reprezentat prin companiile
DONAU Versicherung, SPARKASSEN Versicherung şi BANK
AUSTRIA CREDITANSTALT Versicherung. De asemenea,
grupul este acţionar minoritar şi la compania WÜSTENROT
Versicherung.
Primele nouă luni ale anului 2008 au reprezentat
pentru WIENER STÄDTISCHE, la nivelul pieţei austriece de
profil, un volum de subscrieri de 2,96 miliarde euro, în creş
tere cu 8,1%, comparativ cu perioada similară a anului 2007.
Pe clase de asigurări, subscrierile din poliţe de tip property/
casualty au fost de 1,28 miliarde euro (în creştere cu 5,8%),
în vreme ce asigurările de viaţă au generat afaceri de 1,44
miliarde euro, reprezentând o creştere de 11,3%. De aseme
nea, în perioada analizată, profitul brut realizat de WIENER
STÄDTISCHE a fost de 241,41 milioane euro, cu 16,7% mai
mult decât în perioada ianuarie - septembrie 2007.
Totodată, la nivelul anului 2007, companiile mem
bre ale WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna
Insurance Group au subscris prime in valoare de 3,85 mili
arde euro, dintre care 2,01 miliarde euro - asigurări de viaţă,
1,53 miliarde euro - asigurări non-viaţă şi 308 mii euro asi
gurări de sănătate (însumat, circa 24,23% din totalul pieţei),
acest lucru propulsand grupul pe prima treapta a ierarhiei
realizată în funcţie de volumul de subscrieri pe piaţa aus
triacă de profil.
UNIQA Group Austria este lider al pieţei austriece
pe segmentele asigurărilor de sănătate şi de accidente, şi
a devenit, de-a lungul timpului, printr-o evoluţie dinami
că, unul dintre cele mai importante şi respectate grupuri
de asigurare din Europa Centrală. Grupul include peste 25
de companii de asigurare în 16 ţări europene, şi dispune
de un număr de 12.500 de angajaţi şi parteneri exclusivi,
care deservesc 4,2 milioane de clienţi în toată Europa. Pe
piaţa austriacă a asigurărilor, UNIQA Group Austria are în
componenţa sa un număr de 7 companii de asigurare, spe
Anul X - Numărul 12/2008 68

Profil de ţară
cializate pe diferite linii de piaţă: UNIQA Versicherungen,
UNIQA Personenversicherung, UNIQA Sachversicherung,
RAIFFEISEN Versicherung, SALZBURGER Landes-Versi
cherung, CALL DIRECT Versicherungen, respectiv FINAN
CELIFE Lebensversicherung.
În primele nouă luni ale anului curent, activitatea
desfăşurată de grupul austriac pe piaţa naţională de asigu
rări a reprezentat circa 62% din afacerile realizate la nivelul
întregii Europe: subscrieri de 2,72 miliarde euro în Austria,
din totalul de 4,43 miliarde euro. Cifra reprezintă, compara
tiv cu perioada ianuarie - septembrie 2007, în pofida con
curenţei acerbe din piaţă, o evoluţie crescătoare de 1,5%.
De asemenea, anul 2007 a reprezentat, pentru
gigantul grup austriac, a doua poziţie în clasamentul gru
purilor de asigurare care activează pe piaţa din Austria (pri
me brute subscrise de 3,46 miliarde euro din care 43,38%
- asigurări de viaţă, 35,70% - asigurări non-viaţă şi 20,92%
- asigurări de sănătate).
GENERALI Holding Vienna AG, al treilea asigurător
al Austriei - deţinând în anul 2007 un procent de 13,67%
din piaţă - a fost înfiinţat în anul 1882 sub denumirea de
ERSTE Allgemeine, schimbându-şi denumirea în cea actu
ală în anul 1992. GENERALI Holding Vienna are în compo
nenţa sa peste 40 de companii în Austria şi Europa Centrală
şi de Est, grupul fiind format din societăţi de asigurare,
holdinguri financiare, societăţi imobiliare, companii de
servicii, societăţi de leasing, fonduri de pensii şi o instituţie
bancară. În Austria, sub umbrela GENERALI Holding Vienna
activează companiile de asigurare GENERALI Versicherung,
BAWAG P.S.K. Versicherung (unde GENERALI deţine 50,01%
din acţiuni) şi EUROPÄISCHE Reiseversicherung (unde 75%
din acţiuni aparţin GENERALI). Pe lângă Austria, care este
piaţa tradiţională a grupului, GENERALI Holding Vienna
este activă în Ungaria, Republica Cehă, Slovenia, Slovacia,
Serbia, Polonia, România, Croaţia, Bulgaria şi Ucraina.
Acţionarul principal al GENERALI Holding Vienna AG este
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A Trieste.
Astfel, GENERALI Vesicherung, cea mai importantă
componentă a holdingului, a realizat în primele şase luni
ale anului curent un volum de subscrieri de circa 1,23 mili
arde euro (în creştere faţă de perioada ianuarie - iunie 2006
de 4,7%), eşalonaţi astfel: 393 milioane euro - asigurări de
viaţă, 104 milioane euro - asigurări de sănătate, respectiv
circa 733 milioane euro pe sectorul aferent asigurărilor ge
nerale, dintre care 356 milioane euro proveniţi din afacerile
desfăşurate pe segmentul auto, unde, de altfel, GENERALI
este lider în Austria.
De asemenea, celelalte două companii membre ale
GENERALI Vesicherung, care activează pe piaţa austriacă
a asigurărilor, BAWAG P.S.K. Versicherung şi EUROPÄISCHE
Reiseversicherung, au consemnat, în primul semestru al
anului 2008, subscrieri de 101,2 milioane euro (în creştere
cu 15 puncte procentuale faţă de prima jumătate a anului
2007) - BAWAG P.S.K., respectiv 23,7 milioane euro (în creş
tere cu 10%) - pentru asigurătorul specializat pe segmen
tul asigurărilor de călătorie în străinătate, EUROPÄISCHE
Reiseversicherung.
Divizia austriacă a grupului german de asigurări
ALLIANZ, care are în componenţa sa două companii de
asigurări specializate pe domenii de activitate, ALLIANZ
Elementar Versicherungs (asigurări generale), respectiv
ALLIANZ Elementar Lebensversicherungs (asigurări de via
ţă), a fost, cu o cotă de piaţă de 8,46% în anul 2007, în func
ţie de volumul de subscrieri, a patra societate din Austria.
Astfel, cu 1,04 miliarde euro prime brute subscrise în pri
mele nouă luni ale anului curent, ALLIANZ a realizat, com
parativ cu perioada ianuarie - septembrie 2007, o creştere
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Top 10 - Prime brute subscrise din asigurări de
accidente, în anul 2007
Compania
UNIQA PERSONENVERSICHERUNG
GENERALI VERSICHERUNG
WIENER STÄDTISCHE
ALLIANZ ELEMENTAR
RAIFFEISEN
DONAU
ZÜRICH
UNIQA SACHVERSICHERUNG
EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG
GRAZER WECHSELSEITIGE
Total TOP 10
Total piaţă

Prime brute
subscrise (mil. EUR) Cota de piaţă (%)
109,9
14,89
106,7
14,46
85,4
11,57
66,5
9,01
50,1
6,79
48,4
6,56
33,2
4,50
25,2
3,41
19,9
2,70
19,6
2,65
564,9
76,54
738,0
100,00

Top 10 - Prime brute subscrise din asigurări de tip
property/casualty, în anul 2007
Compania
GENERALI VERSICHERUNG
WIENER STÄDTISCHE
UNIQA SACHVERSICHERUNG
ALLIANZ ELEMENTAR
DONAU
ZÜRICH
GRAZER WECHSELSEITIGE
OBERÖSTERREICHISCHE
DIE NIEDERÖSTERREICHISCHE
WÜSTENROT
Total TOP 10
Total piaţă

Prime brute
subscrise (mil. EUR) Cota de piaţă (%)
1.252,2
17,43
1.015,8
14,14
930,3
12,95
862,8
12,01
457,6
6,37
326,2
4,54
299,6
4,17
242,8
3,38
190,4
2,65
153,7
2,14
5.731,4
79,78
7.184,0
100,00

25

Profil de ţară
Top 10 - Prime brute subscrise din asigurări auto,
în anul 2007
Prime brute
subscrise (mil. EUR) Cota de piaţă (%)
564,4
19,57
406,6
14,10
404,3
14,02
341,8
11,85
213,4
7,40
142,2
4,93
124,9
4,33
105,0
3,64
101,8
3,53
92,0
3,19
2.496,4
86,56
2.884,0
100,00

Evoluţia primelor brute subscrise între anii 1990-2007
13,7%
11,5%

16
14

15,30
13,97 9,5%

13,13
7,2% 6,6% 12,47 12,62
8,0%
12
10,96 11,68
6,4%
10,53
6,8%
3,9%
9,85 10,22
10 5,1%
9,44
4,1%
3,8%
8,49 8,82
8
7,47
1,2%
6,43 6,91
6
7,5%

7,1%

4

Sursa: VERSICHERUNGSVERBAND Österreich

Prime brute subscrise (miliarde euro)

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

2000

-6,4%

2

PIB
(mld. EUR)
9,58
20,75
61,29
112,66
185,14
253,88

Anul 1957
Anul 1967
Anul 1977
Anul 1987
Anul 1997
Anul 2007

PBS
(mld. EUR)
0,17
0,59
2,19
5,14
9,85
15,87

de 7 puncte procentuale. Asigurările de viaţă au înregistrat
cea mai spectaculoasă creştere, de circa 28% (subscrieri de
359,8 milioane euro - din care 220,9 milioane euro numai
pentru poliţe tradiţionale). Afacerile desfăşurate pe seg
mentul property/casualty au generat cel mai mare volum
de subscrieri, de 651,9 milioane euro (creştere de 1,7%),
în vreme ce creşterea de 4,7% consemnată de segmentul
15% asigurărilor de sănătate au majorat subscrierile din acest
segment până la 30,5 milioane euro.
15,59 15,87
10%

Maturitatea reflectată în asigurări

Eficacitatea, substanţialitatea şi maturitatea ramu
rilor economico-financiare austriece sunt reflectate în bună
măsură şi în sectorul asigurărilor. Celebritatea, vechimea şi
1,8%
istoria jucătorilor din piaţă, dezvoltarea excepţională a seg
1,9%
0% mentului serviciilor, precum şi a economiei, coroborate cu
educaţia populaţiei în ceea ce priveşte necesitatea asigură
-5% rilor au făcut ca această sferă a economicului să fie atât de
puternică pe plan european şi mondial.
Subliniem faptul că, acum mai bine de 20 de ani,
-10% în anul 1977, piaţa asigurărilor din Austria consemna un
volum de subscrieri de 2,19 miliarde euro, comparabil cu
totalul primelor brute subscrise în anul 2007 de companiile
Evoluţia (%)
de asigurări care activează în România.
5%

2007

GENERALI VERSICHERUNG
ALLIANZ ELEMENTAR
UNIQA SACHVERSICHERUNG
WIENER STÄDTISCHE
DONAU
ZÜRICH
GRAZER WECHSELSEITIGE
WÜSTENROT
HDI HANNOVER
OBERÖSTERREICHISCHE
Total TOP 10
Total piaţă

2006

Compania
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Produsul intern brut şi valoarea primelor brute
subscrise, între anii 1957-2007

În premieră

Ediţia 2009

Piaţa asigurărilor din Bucureşti
în peste 200 de pagini de informaţii !
Un produs

n

Ghid de asigurări

n

Companii de asigurări şi brokera j

n

C alendar evenimente

n

Reportaj special - Ziua Asigurărilor la Bucureşti – 2008

Creating and Distributing SME Insurance
Products and Services
Effectively identifying and servicing the needs of the booming SME sector

London, UK
22nd & 23rd January 2009

In order to capitalise on the high business potential of the SME market and improve your
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• Devise innovation strategies and tactics that can
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Eveniment Internațional

> Dezechilibrele de pe pieţele financiare internaţionale şi-au facut simţită prezenţa şi în
Baden-Baden, acolo unde, în mod tradiţional,
au loc discuţiile preliminare dintre cedenţi şi
reasigurători, privind reînnoirea contractelor
pentru anul următor.

Reînnoiri tensionate
la Baden-Baden
De aproape 30 de ani, reprezentanţii companiilor
de asigurări, de reasigurări şi brokerii de profil se întâlnesc,
în ultima săptămână din octombrie, într-un mic, dar renu
mit oraş din Germania, Baden-Baden, pentru a dezbate
condiţiile şi cotaţiile de reasigurare, precum şi pentru sta
bilirea unor noi contacte.
Totuşi, dacă ediţia din 2007 a reuniunii a avut loc
în contextul unei pieţe a reasigurărilor mai relaxată, care
nu s-a confruntat cu daune majore, în anul acesta situaţia
s-a schimbat radical, discuţiile preliminare dintre cedenţi şi
reasigurători desfăşurându-se sub semnul dezechilibrelor
prezente pe pieţele financiare internaţionale.
Care vor fi însă consecinţele crizei asupra cotaţiilor
şi condiţiilor de reasigurare pentru 2009?
Un prim efect anticipat este scăderea retenţiei pro
prii şi cedarea în reasigurare a mai multor riscuri din partea
asigurătorilor primari, ca reacţie la evenimentele de pe pie
ţele financiare, conform analiştilor agenţiilor de evaluare
financiară A.M. Best şi STANDARD & POOR’s.
În acelaşi timp, se asteaptă, conform specialiştilor
prezenţi la evenimentul din Baden-Baden, încetarea ten
dinţei de reducere a cotaţiilor de reasigurare, trend resimţit
în ultimii ani.
Această consecinţă are ca principală explicaţie fap
tul că reasigurătorii intenţionează să compenseze pierderi
le din investiţii, resimţite în urma dezechilibrelor financiare

Seara românească organizată de STELLAR Re, un eveniment tradiţional la Baden-Baden
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cu care se confruntă întreaga comunitate internaţională. În
acelaşi timp, majorarea preţurilor va reprezenta şi o reacţie
la cererea mai mare pentru reasigurări.
Totodată, creşterea cererii pentru reasigurare, con
comitent cu reducerea ofertei, aşază companii de talie
mondială, precum MUNICH Re, HANNOVER Re sau SWISS
Re, într-o poziţie favorabilă, acestea putând să majoreze
cotaţiile, având în vedere faptul că clienţii se orientează că
tre parteneri cât mai stabili.
Oficialii MUNICH Re consideră că, în următoarea pe
rioadă, cumpărătorii vor fi din ce în ce mai prudenţi şi îşi vor
alege reasigurătorul, în primul rând, după calitate, punând
pe cel de-al doilea plan preţul. Astfel, în acest context, rea
sigurătorii de talie mai redusă ar putea întâmpina dificultăţi
în reînnoirea contractelor şi abordarea unor noi clienţi.
De asemenea, vor avea de suferit de pe urma crizei
nu doar companiile care s-au dedicat operaţiunilor de in
vestiţii, dar şi acei asigurători şi reasigurători care nu se vor
putea adapta la noile condiţii de undewriting. Ne aşteaptă
schimbări esenţiale în structura şi nivelul plăţilor efectuate, ca
rezultat al crizei financiare şi tarifelor mici practicate pentru
reasigurare, precizează Rolf TOLLE, Director, Department
Undewriting, LLOYD’s.
Există totuşi şi alte opinii în legătură cu evoluţia
cotaţiilor de reasigurare: Nici dezastrele naturale din ultima
perioadă şi nici colapsul AIG nu a influenţat simţitor creş-

Andre KRZYS, MACIF (centru), alături de echipele STELLAR Re şi ARDAF
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Boris SCHNEIDER, Director General (dreapta), şi Anton PETRE, Director
Reasigurări, ASIROM

Recepţia organizată de SCOR a reprezentat un prilej excelent pentru socializare

>Ne aşteaptă schimbări

esenţiale în structura şi nivelul
plăţilor efectuate, ca rezultat al
crizei financiare şi tarifelor mici
practicate pentru reasigurare.
terea tarifelor, este de părere Wiliam HAWKINS, Director
Departament de Cercetare în Asigurări a băncii KBW. Cauza
acestui fenomen este, în primul rând, un nivel stabil al ca
pitalizării reasigurătorilor. Conform datelor KBW, dacă în
2007, acesta s-a ridicat la 210 miliarde euro, în 2008 indi
catorul a reprezentat aproximativ 200 miliarde USD. Astfel,
dacă până la declinul AIG departamentul de analiză al
KBW prognoza o scădere a tarifelor cu 5% comparativ cu
2007, acum acestea anticipează că tarifele vor rămâne fixe
la nivelul anului precedent sau nu vor scădea sub 3%. De
asemenea, volatilitatea pieţei se va menţine şi în anul 2009,
deoarece, după prognozele lui HAWKINS, volumul capitali
zării se va ridica la 230 miliarde USD.

Denis KESSLER, CEO, SCOR (stânga), excelenta noastră gazdă la evenimentul organizat
de reasigurătorul francez

O altă tendinţă pe piaţa de profil pe care o anticipea
ză oficialii prezenţi la întâlnirea anuală este şi creşterea nu
mărului de fuziuni şi achiziţii, în următoarea perioadă, efect
având la bază tot instabilitatea pieţelor internaţionale.
În ceea ce priveşte tradiţionalul eveniment de la
Baden-Baden, se poate observa o scădere a numărului
companiilor prezente, în special cele din afara bătrânului
continent luând, în ultimul moment, decizia de a renunţa la
participare. Totodată, s-au mai redus practicile din anii pre
cedenţi, când nume importante de pe piaţa internaţională
de profil nu ezitau să participe la Baden-Baden, cu peste 30
de reprezentanţi.

Echipa EUROINS la Baden-Baden

Întâlnirea Anuală a Asigurătorilor şi Reasigurătorilor
de la Baden-Baden a debutat sâmbătă, 25 octombrie, cu
„Seara Românească”, organizată de compania de brokeraj
în reasigurări STELLAR Re. Au urmat, de duminică până joi,
conferinţe, cocktailuri şi momente dedicate socializării oferite de către companii cu activitate paneuropeană pre
cum AON, POLISH Re, SCOR, SWISS Re ş.a.m.d.
Media XPRIMM a fost reprezentată la eveniment
de Alexandru CIUNCAN - Business Development Director,
Georgiana OPREA - Accounts Manager, şi Vlad PANCIU Coordonator, Programul „Unde Mă Asigur?”.
Vlad PANCIU
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Jacek KUGACZ, Regional Director for CIS, POLISH Re,
şi Vlad PANCIU, Media XPRIMM

Reasigurătorii ruşi prezenţi la Baden-Baden
caută noi oportunităţi de afaceri
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Eveniment Internațional

> „Puls slab pentru viaţa din Europa” - acesta este trendul, relativ pesimist, pe care îl anticipează specialiştii
prezenţi la evenimentul din Varşovia. Însă pieţele emergente au, în această perioadă, o oportunitate excelentă
pentru a recupera o parte din avansul câştigat de-a lungul timpului de pieţele mature.

World Views for Life Insurance in
Eastern Europe, CIS and Asia
Perspectivele de dezvoltare a industriei asigurări
lor de viaţă în Europa se arată sumbre pe termen scurt şi
mediu, principala cauză pentru această situaţie fiind criza
financiară la nivel internaţional. Aceasta a determinat pier
derea încrederii clienţilor în instituţiile financiare şi a pro
vocat numeroase probleme la nivelul principalilor jucători
din industria asigurărilor. Aceasta este una dintre conclu
ziile Conferinţei „World Views for Life Insurance in Eastern
Europe, CIS and Asia”, organizată de către Russian POLIS,
la Varşovia, în perioada 13-14 noiembrie a.c., eveniment
la care Revista PRIMM - Asigurări&Pensii este un Partener
Media tradiţional.
Tendinţele pe care le vedem pentru asigurările de viaţă, în următorul interval, sunt într-adevăr negative. Mai exact,
ne putem aştepta la o încetinire a ritmului de creştere la nivelul întregii industrii şi la dispariţia mai multor jucători de pe
piaţă, a declarat Olga RUF-FIEDLER, specialist în asigurări
de viaţă, şi ex-CEO, ING Russia&CIS. De asemenea, putem
anticipa o reducere a popularităţii poliţelor de tip unit-linked,
din cauza componentei lor investiţionale şi rezultatelor foarte

slabe înregistrate de fonduri în acest an. În ceea ce priveşte colaborările de tip bancassurance, vom observa cel mai probabil
o trecere de la produsele credit life la produse de economisire
cu garanţii.
Conform Olgăi RUF-FIEDLER, cea mai mare provo
care a întregii industrii, în următoarea perioadă, va fi recă
pătarea încrederii clienţilor în instituţiile financiare.
Criza financiară a dus la spulberarea anumitor paradigme din domeniul asigurărilor, de tipul: Suntem un grup
internaţional, suntem profesionişti, noi suntem cei în care puteţi avea încredere. În consecinţă, clientul va căuta, în continuare, motive mult mai serioase când îşi va cumpăra o asigurare, a declarat Tomasz BLAWAT, Preşedinte, ING Uslugi
Finansowe, Polonia.

Europa de Vest, ECE şi CSI

În acelaşi timp, o altă concluzie a oficialilor prezenţi
la eveniment a fost şi faptul că pieţele tinere de asigurări
de viaţă din Europa de Est, Rusia şi CSI vor fi mai puţin afec
tate de criza internaţională decât industriile evoluate din

Peste 130 de lideri şi specialişti au participat la dezbaterile Conferinţei dedicate asigurărilor de viaţă în ţările ECE şi CSI
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Dr. Olga RUF-FIEDLER Carlos MONTALVO
ex-CEO, ING, Russia&CIS REBUELTA, Secretar
General, CEIOPS

Greg WOODRING
Preşedinte şi CEO, RGA

Dr. Kurt WOLFSDORF
International Actuarial
Association

Europa de Vest, una dintre explicaţii fiind tocmai gradul lor
incipient de dezvoltare.
Cu toate acestea, există o serie de factori care vor
sta în spatele reducerii vitezei de creştere a acestor pieţe.
În primul rând, criza a generat scăderea puterii financiare
a mai multor clienţi importanţi, în principal persoane juri
dice. De asemenea, mai multe companii de asigurări cu o
poziţie importantă la nivel naţional fac parte din grupuri
internaţionale care se confruntă cu probleme derivate din
criza economică, iar această situaţie se va traduce în proiec
te mai puţin ambiţioase pe pieţele interne.
Nu în ultimul rând, creşterea generalizată a co
taţiilor de reasigurare, ca urmare a dificultăţilor cu care se
confruntă reasigurătorii, va genera neplăceri companiilor
de asigurări care vor fi nevoite să majoreze cotaţiile pentru
propriile produse.
La nivelul ECE şi CSI s-au subscris, în anul 2007, 18
miliarde euro pe segmentul asigurărilor de viaţă. În acelaşi
timp, dacă realizăm o diferenţiere între două zone distincte
ale Europei, creşterea pe clasa asigurărilor life în ECE a fost de
21% în anul precedent faţă de doar 5,5% în Europa de Vest.
Este de remarcat totuşi concentrarea foarte mare
a volumului subscrierilor în primele 4 ţări din ECE, după
aceste criterii. Astfel, se disting: Polonia, Ungaria, Cehia şi
Slovacia, care sunt responsabile pentru două treimi din vo
lumul total realizat pe segmentul de life.

Asigurarea de viaţă - investiţie înainte de
protecţie?

În ECE s-a făcut remarcat în anul precedent şi ape
titul clienţilor faţă de produsele de tip unit-linked, în de
trimentul produselor tradiţionale, acestea reprezentând, în

Jens BLOHM, Managing Martin BUEHLER
Director, HANNOVER
IFC Global Financial
Life Re
Markets

Lyudmila VREMENKO
Preşedinte, LEMMAVITAE

funcţie de ţară, între 30 şi 60% din totalul subscrierilor.
Conform specialiştilor prezenţi la eveniment, situ
aţia în care se află clasa asigurărilor de viaţă, în acest mo
ment, poate fi parţial rezolvată, printr-o reorientare a vân
zărilor către produsele tradiţionale.
În ceea ce priveşte Rusia, volumul subscrierilor pe
segmentul life s-a ridicat în 2007 la 635 milioane euro (22,7
miliarde RUR), în creştere cu 41% faţă de 2006. Pentru anul
2008 totuşi, oficialii ruşi se aşteaptă la o reducere a subscri
erilor între 10 şi 25%, până la 563 milioane euro (în primele
9 luni ale lui 2008, asigurările de viaţă în Rusia au înregistrat
o scădere cu 21,7%, faţă de aceeaşi perioadă a anului an
terior).
Conferinţa a prilejuit şi dezbateri în legătură cu
implementarea Solvency II, importanţa acestei Directive fi
ind subliniată prin maxima Bisogna cambiare tutto, per non
cambiare nulla (Trebuie schimbat totul, astfel încât lucrurile
să rămână neschimbate, Giuseppe Tomasi di LAMPEDUSA).
Secretarul General al CEIOPS, Carlos MONTALVO REBUELTA,
a subliniat necesitatea noului sistem, în contextul în care
Solvency I este depăşit de situaţia din prezent. Conform re
prezentantului CEIOPS, implementarea Solvency II, la nivel
european, va avea loc cel mai probabil în anul 2012.
Cea de-a patra ediţie a evenimentului dedicat in
dustriei asigurărilor de viaţă din ECE, CIS şi Rusia a reunit
aproximativ 130 de specialişti din 23 de ţări.
Media XPRIMM a fost reprezentată la Conferinţa
“World Views for Life Insurance în Eastern Europe, CIS,
and Asia” de către Vlad PANCIU, International Markets
Responsible, şi Oleg DORONCEANU, Russia&CIS Respon
sible.Vlad PANCIU
Oleg DORONCEANU

Evenimentul a constituit o oportunitate excelentă pentru socializare

Miroslaw KOWALSKI, Director, Russia & CIS, SWISS Re, şi Paul ERNEST,
Strategy Consultant, MILLIMAN

Bernard RETALI, Senior Regional Executive Director, LIMRA Europe,
şi Gabriele HOLLMAN, Managing Director Switzerland, SCOR Global Life

Andreea CRĂCIUN, Inspector General, CSA, alături de Vlad PANCIU,
International Markets Responsible, Media XPRIMM
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Interviu

> Serviciile medicale private reprezintă o piaţă în creştere în toată Europa, iar România nu va face decât să
se alinieze la această tendinţă generală, cu toate că există diferenţe foarte mari între organizarea actuală a
sistemului de sănătate din România şi cel din Vestul Europei. În acest context, vă invităm să descoperiţi atuurile
sistemului privat de sănătate, într-o discuţie cu…

Marina OŢELEA

Director General, MEDICOVER
PRIMM: Din ce în ce mai multe ţări din Uniunea Europeană
şi, în special din Europa Centrală şi de Est (Cehia, Polonia,
Ungaria), discută despre o eventuală privatizare a sistemului sanitar. Consideraţi oportună o astfel de soluţie în cazul
României?
Marina OŢELEA: Sistemul sanitar, în varianta de organizare
actuală în România, se bazează pe echilibrul între cele două
sisteme: cel de colectare a fondurilor şi cel de livrare a servi
ciilor. Beneficiul resimţit de asigurat stă în punctul în care e
setată balanţa şi în echilibrul (atins sau nu) de balanţă.
Ambele componente ale sistemului sanitar au
în prezent o latură publică majoritară (Casa naţională şi
sistemul medical public) şi o latură privată minoritară.
Oportunitatea există deci, cel puţin teoretic. Este esenţială
însă (şi acest lucru este valabil atât pentru sistemele publi
ce, cât şi pentru cele private) armonizarea celor două com
ponente. Pentru atingerea echilibrului e nevoie de calitate
atât în colectarea şi gestiunea economică a fondurilor, cât
şi în managementul medical pentru asigurarea unui act
medical sigur şi eficace. Fără asigurarea simultană a am
belor competenţe şi fără atingerea criteriilor obiective de
eficacitate şi eficienţă nu putem discuta despre dezvoltare
susţinută, pe termen mediu sau lung, iar în sistemul medi
cal nu e nimic mai puţin recomandabil şi periculos decât
orientarea pe termen scurt.
Nu înseamnă că nu s-au făcut paşi în această direc
ţie. Mă voi referi doar la MEDICOVER, deşi atât în sistemul
public, cât şi în rândul competitorilor noştri există iniţiative.
În cadrul MEDICOVER, pentru a putea avea controlul şi a îm
bunătăţi permanent calitatea actului medical şi a serviciilor
în general, în contextul controlului eficient al resurselor, am
implementat sistemul de management al calităţii, ghiduri
medicale naţionale şi internaţionale şi un sistem de remu
nerare bazat pe evaluarea performanţei personalului.
Nici Europa nu duce lipsă de modele. Unele, chiar în
ţări cu un venit mediu ridicat al locuitorilor, au suferit recent
schimbări semnificative în sensul privatizării, cum este de
exemplu modelul olandez. Statul asigură asistenţa medica
lă de urgenţă, asistenţă medicală pentru anumite categorii
- copii, pensionari, persoane fără venituri, precum şi pentru
anumite maladii grave cum ar fi cancerul, infecţia HIV-SIDA,
transplantul de organe sau protejarea, iar în rest, îngrijirile
de sănătate sunt preluate de asigurători privaţi. Cred că e
un exemplu în care se vede destul de clar că ceea ce contea
ză e armonizarea sistemului de colectare cu cel de livrare,
altfel spus de management al resurselor, şi nu cantitate ab
solută a resurselor. Argumentul lipsei resurselor ar trebui să
fie mai puţin invocat; resursele trebuie să fie transparente,
iar diferenţa vine natural din managementul lor.
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PRIMM: Mass-media abundă în informaţii referitoare la
numărul mare de medici care părăsesc România pentru a
profesa în alte ţări. În ce măsură sunt afectate de acest fenomen clinicile private?
M. O.: În mod evident piaţa muncii din România se confrun
tă cu exodul personalului calificat către ţări mai dezvoltate
din UE sau din America. Nici domeniul sanitar nu este scutit
de consecinţele acestui fenomen. Practic, de ce pleacă me
dicii din România? Poate la prima vedere oricine ar fi tentat
să răspundă că pentru bani mai mulţi, dar nu banii, cât valo
rizarea socială în ansamblul muncii lor e problema, din care
plata pentru performanţa lor e doar o componentă. Această
valorizare se transpune şi în resursele pe care le au pentru
a practica o medicină modernă, într-un mediu adecvat, în
posibilitatea de dezvoltare în carieră. Sigur că înseamnă şi
dorinţa de a fi plătiţi corect şi decent pentru a nu fi nevoiţi
să accepte aşa-numitele „plăți informale”. În sfârşit, medicii
pleacă pentru că speră că, în ţările Vest europene, valoarea
şi competenţa – elemente care sunt dependente strict de
ei - sunt garanţia unei cariere de succes.
În MEDICOVER, oamenii, şi prin aceasta înţelegem
tot personalul, nu numai medicii, reprezintă un scop în sine.
Recrutarea şi selecţia se fac în baza aderenţei candidatului
la principiile noastre, la valorile noastre. Există o fază de
testare a competenţei şi apoi de training continuu care să
le asigure un nivel de cunoştinţe teoretice şi practice astfel
încât să nu pună vreun moment în pericol siguranţa pa
cienţilor. Le oferim un mediu de lucru modern, un sistem
centralizat electronic de dosar medical, acces imediat la
toate datele pacientului, precum şi un suport pentru mo
nitorizarea pacienţilor. Astfel, creăm cadrul în care să se
obţină scopul declarat al companiei noastre: optimul de
stare de sănătate pentru abonaţi. De aceea lucrăm şi facem
educaţie medicală continuă de implementare a ghidurilor
medicale de bună practică, de aceea facem activitate profi
lactică, de aceea facem activitate de educare a pacienţilor.
Întregul sistem de lucru este gândit să respecte atât nevoile
pacienţilor, cât şi ale medicilor, conferindu-le acestora din
urmă, prin susţinerea pregătirii lor continue, prestanţa de
care au nevoie în faţa pacienţilor. Medicii sunt evaluaţi prin
criterii de performanţă, la fel ca în orice sistem de servicii
medicale modern.
Sper ca, în timp, mulţi dintre cei care au plecat în
străinătate să se întoarcă, iar atunci când o vor face, sunt si
gură că îşi vor dori să lucreze într-un mediu similar cu cel în
care au lucrat. În acel moment, MEDICOVER România poate
fi o alternativă pentru ei, şi de altfel există deja solicitări în
acest sens.
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PRIMM: Până în prezent, serviciile medicale private s-au
dezvoltat mai mult pe segmentul „corporate”. Cum apreciaţi însă evoluţia viitoare a retailului?
M. O.: Aş nuanţa puţin afirmaţia că serviciile s-au dezvol
tat numai pe segmentul corporate. Serviciile medicale
achiziţionate în mod structurat (respectiv abonamentele
şi asigurările voluntare de sănătate) au ţintit mai ales seg
mentul corporatist. Există de mai mulţi ani o piaţă de retail,
centrată pe plată pe serviciu, pe achiziţie nestructurată,
non-planificată, în care cererea e generată de o suferinţă
acută. Numai că oamenii nu au numai boli acute şi chiar şi
cei care nu sunt bolnavi sunt din ce în ce mai interesaţi de
prevenţie. Clientul care începe să conştientizeze necesita
tea unei soluţii integrate de satisfacere a nevoii de sănă
tate este cel care doreşte o altă abordare; soluţiile private
de colectare a fondurilor pe care le are la îndemână acum
sunt abonamentul sau asigurarea. Treptat, ele vor înlocui
achiziţionarea sporadică şi costisitoare cu o achiziţie la un
preţ mai mic, dar pe termen mediu/lung în care accesul
nu mai e condiţionat de starea de moment, ci de nevoia
medicală. Cu cât se conturează mai bine clasa de mijloc, cu
atât vor fi mai mulţi care să achiziţioneze astfel de produse,
care ar trebui să confere echilibrul relaţiei între furnizor şi
beneficiar.
Constatăm deja că sunt din ce în ce mai multe per
soane care îşi doresc servicii de bună calitate pentru ei şi
familiile lor, servicii pentru care sunt dispuşi să plătească
„preţul corect”. În cazul în care nevoia primară de menţine
re a sănătăţii va fi susţinută în anii următori pe de o parte de
creşterea puterii de cumpărare, pe de altă parte de existen
ţa unei oferte private competitive, asigurătorii şi furnizorii
de servicii medicale private vor câştiga mulţi consumatori
individuali.
PRIMM: Studiile realizate în rândul populaţiei arată că
majoritatea nu cunoaşte diferenţa între asigurări private
de sănătate şi abonamente la o clinică privată. Ce aţi recomanda unei companii care doreşte să ofere un beneficiu de
acest tip angajaţilor?
M. O.: Diferenţele între un abonament de sănătate şi o asi
gurare de sănătate nu sunt remarcabile în privinţa gamei
de servicii oferite, cât în privinţa modalităţii operaţionale
şi comerciale de livrare a acestor servicii: abonamentele de
sănătate sunt oferite direct de un furnizor de servicii me
dicale; asigurările de sănătate sunt oferite indirect de un
asigurător care, la rândul lui, selectează, evaluează şi con
tractează servicii de la un furnizor de servicii medicale.
O altă diferenţă notabilă constă în gradul de de
ductibilitate fiscală în care se încadrează fiecare dintre cele
două variante; după cum se ştie, conform legii, asigurările
de sănătate sunt deductibile în limita unei sume fixe anu
ale.
Şi cum întotdeauna mai există o variantă, noi cre
dem optimă, a apărut şi a treia posibilitate în care furnizorul
de servicii medicale private este înregistrat ca asigurător,
caz în care se află MEDICOVER: putem astfel oferi clienţilor
noştri din România atât servicii, cât şi modalitatea contrac
tuală care poate fi cea de abonamente sau de asigurări vo
luntare de sănătate.
PRIMM: Cele mai importante clinici de pe piaţa autohtonă
îşi dispută clienţii din Bucureşti, însă puţine se orientează
şi spre provincie. Care este strategia MEDICOVER în ceea ce
priveşte extinderea în alte judeţe din ţară?
M. O.: MEDICOVER a fost prima companie care a avut cura
jul să iasă din Bucureşti. A făcut-o cu 6 ani în urmă, pentru
un client corporatist. Apoi a dezvoltat centrele din Cluj,
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Constanţa, Timişoara şi Iaşi. În 2008 am deschis 2 clinici
foarte mari în Bucureşti (ultima acum o săptămână) şi până
la sfârşitul anului mai urmează o a treia. Pentru a păstra ba
lanţa, în 2009 vom merge cel puţin în încă 2 oraşe din ţară.
Planurile de dezvoltare ale companiei se axează
în continuare pe extinderea activităţii în oraşele mari din
România şi lărgirea gamei de produse şi de servicii. Când
mă refer la produse, mă refer la pachetele de beneficii şi
modul de structurare al lor; când mă refer la servicii mă refer
la dezvoltarea unor specialităţi şi a unor servicii pe care fie
nu le ofeream deloc pentru că nu le oferea nimeni pe piaţa
privată (cum este de curând introdusă determinarea NO în
diagnosticarea şi monitorizarea astmului bronhic – unicul
serviciu de acest tip în sistem privat în România), fie le ofe
ream prin parteneri şi dorim să le oferim în cadrul clinicilor
noastre (de exemplu terapie laser). Rămânem în continuare
referinţa în osteodensitometrie în regim privat, cu numărul
cel mai mare de pacienţi monitorizaţi, rezultat atât al celui
mai performant aparat de acest tip din România, cât mai
ales al unui colectiv extrem de experimentat şi entuziast,
care a prezentat lucrări ştiinţifice la nivel internaţional şi
care are o pregătire profesională de excepţie.
Sunt planuri de dezvoltare pe care le vom ajusta la
cerinţele pieţii, pentru că aşa este firesc. Vom face ajustările
necesare, dar vom păstra întotdeauna acelaşi focus pe cali
tate şi pe strategia noastră de dezvoltare pe termen lung.
Mihai CRĂCEA
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13th & 14th January 2009, Hotel Palace, Prague

YOUR PRESTIGIOUS SPEAKER PANEL

FIND YOUR REASONS TO ATTEND

KBC Group, Expert Distribution

Europe-wide, bancassurance is the most significant
distribution channel for the Life and Pensions industry
and it is an increasingly being used channel for non-life
insurance. Despite the regional disparities the popularity
of bancassurance remains strong. Our 2nd Annual
Bancassurance in Emerging Markets conference
will bring experts on bancassurance together from leading
European financial institutions. Join us in Prague to discuss
and learn from their innovative experiences with product
portfolios, efficient distribution models, advanced methods
for approaching different customer segments and much
more…
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Uniqa, International Bancassurance
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Contact: Maria Toporcerova, tel.: +421 257 272 113 or e-mail: maria.toporcerova@jacobfleming.com
Silver Sponsor:

Media partner:

Pensii

Primul Buletin de Pensii Private din România - XPRIMM Pensii - apare miercuri după-amiază - abonaţi-vă pe www.pensiileprivate.ro

Fondurile de pensii private obligatorii,
randament mediu de 5,1% după şase luni

pentru reflectarea obiectivă în presă a activităţii UNSICAR
şi promovarea pieţei brokerajului în asigurări.

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au
obţinut în primele şase luni de funcţionare un randament
mediu ponderat de 5,1% (la nivelul întregii pieţe), peste
nivelul inflaţiei din aceeaşi perioadă, care a fost de circa
3%-4%, potrivit unei analize exclusive a portalului www.
pensiileprivate.ro. Dintre cele 14 fonduri de pensii private
obligatorii, 11 au reuşit să înregistreze rezultate pozitive şi
trei erau încă pe minus după şase luni de funcţionare. La
finele lunii octombrie (cele mai recente date disponibile),
fondurile de pensii private obligatorii aveau următoarea
structură de portofoliu: 67,8% în titluri de stat şi obliga
ţiuni municipale (faţă de 42,1% la finele lunii mai), 16,5%
în obligaţiuni corporative (2,8% în mai), 13,3% în depozite
bancare (45,2% în mai), 2,1% în acţiuni listate (9,5% în mai)
şi 0,3% în fonduri mutuale (0,3% în mai).

Piaţa de pensii facultative: 145.000 de clienţi şi
20 milioane euro la finele lunii noiembrie

Preşedintele BĂSESCU: Bugetul public de pensii
este „prăbuşit”!
Bugetul public de pensii este prăbuşit, a declarat
Preşedintele Traian BĂSESCU, în cadrul unei emisiuni tele
vizate, citat de agenţia Mediafax. Bugetul public de pensii
nu poate susţine toate majorările de pensii realizate înce
pând cu 2007, continuate în 2008 şi antamate deja pentru
2009, fiind nevoie de subvenţionarea bugetului de pensii
de la bugetul de stat, pentru a putea realiza plata pensiilor.
Declaraţiile Preşedintelui aduc din nou în faţă starea preca
ră a bugetului public de pensii şi tensiunile care apăsa asu
pra acestuia şi care fac necesară existenţa şi consolidarea
sistemului de pensii private.

UNSICAR a oferit AZT Pensii Private premiul
„Administratorul de pensii private al anului”
Membrii Uniunii Naţionale a Societăţilor de
Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România
(UNSICAR) au acordat, în cadrul Galei Premiilor UNSICAR
din seara de 4 decembrie, companiei ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private, premiul „Administratorul de pensii private al
anului”, premiu primit de Crinu ANDĂNUŢ, CEO al compa
niei. Premiul a fost acordat ca urmare a votului celor 80 de
membri ai UNSICAR. Cu aceeaşi ocazie, compania MEDIA
XPRIMM şi publicaţiile PRIMM au primit premiul special
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Peste 9.000 de români au încheiat un contract pen
tru o pensie privată facultativă (Pilonul III) în luna noiem
brie, orientându-se spre economisire pe termen lung în
contextul crizei financiare globale. Astfel, piaţa locală de
pensii private facultative a depăşit 145.000 de clienţi şi ac
tive nete în administrare de 20 de milioane euro, potrivit
datelor centralizate de portalul www.pensiileprivate.ro de
la administratorii fondurilor.

CSSPP a retras licenţa a patru brokeri de pensii
private fără activitate în ultimul an
CSSPP a decis să retragă licenţă a patru brokeri de
pensii private care nu au desfăşurat activitate în ultimul
an, potrivit legii, a anunţat instituţia. Cei patru brokeri care
au rămas fără licenţă sunt: SEF PENSION, EUROBROCKFIN,
SITAL, RENTABILITATE. Pe piaţa de profil mai funcţionează
în prezent 37 de brokeri de pensii private, după ce 12 s-au
retras sau nu au desfăşurat deloc activitate şi au rămas fără
licenţă.

GENERALI Fond de Pensii trece „în familie” de la
GENERALI Holding Vienna 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 decla
rat pentru portalul www.pensiileprivate.ro surse din piaţă.
Practic, este vorba de o mutare „în familie”, de la GENERALI
la holdingul GENERALI-PPF, în cadrul căruia GENERALI are
51%. „Tranzacţia” a presupus un pachet de 99,99% din acţi
unile GENERALI Fond de Pensii, care se află acum în posesia
CESKA Pojistovna - cea mai mare companie de asigurări din
Cehia, care gestionează şi cel mai mare fond de pensii pri
vate din această ţară.
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RAIFFEISEN BANK oferă pensii private facultati- 2.706 de clienţi şi-au schimbat fondul de pensii
private obligatorii în ultimele 3 luni
ve pentru 5.400 de angajaţi
RAIFFEISEN BANK, una dintre cele mai mari bănci
de pe piaţa locală, a decis să ofere pensii private facultative
(Pilonul III) pentru cei aproximativ 5.400 de angajaţi ai săi în
fondul de pensii facultative administrat de către RAIFFEISEN
Asset Management - potrivit raportului publicat de admi
nistrator pe site-ul său. Astfel, la finele lunii octombrie,
fondul RAIFFEISEN Acumulare avea 5.449 de participanţi şi
active nete de 1,04 milioane lei. RAIFFEISEN devine astfel
a doua bancă din sistem care oferă pensii facultative pro
priilor angajaţi în fondul gestionat de o entitate din grup,
după ce în urmă cu un an BCR, liderul pieţei bancare locale,
a decis să acorde pensii private facultative pentru aproape
10.000 de angajaţi ai grupului în fondul BCR Prudent, gesti
onat de BCR Asigurări de Viaţă.

Topul datornicilor la bugetul public de pensii la
finele lunii septembrie 2008
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 publica
te 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.

CSSPP a autorizat prospectul fondului de pensii
facultative EUREKO Confort
CSSPP a autorizat prospectul fondului de pensii
private facultative (Pilonul III) EUREKO Confort, administrat
de INTERAMERICAN Pensii, a anunţat instituţia. Pentru a
funcţiona efectiv, mai trebuie autorizat şi fondul de pensii
private facultative, care va avea un risc investiţional mediu.
Fondul ar fi al zecelea de pe piaţa de pensii private faculta
tive, estimată la 145.000 de clienţi şi active nete de 21 mili
oane euro la finele lunii noiembrie.

Pilonul II: Ponderea conturilor goale s-a înjumătăţit în doar şase luni
Ponderea conturilor rămase goale (fără nici o con
tribuţie) în sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul
II) a ajuns la 12,6% - adică doar 557.463 de conturi rămase
nealimentate după şase runde de colectare -, potrivit da
telor publicate de CNPAS şi CSSPP. Reducerea conturilor
goale şi a ponderii lor în numărul total de participanţi a fost
constanţa - spre exemplificare, la startul colectării numărul
conturilor goale a fost de peste 961.000, adică 23,1% din
total.

OANCEA: Piaţa de pensii private facultative va
depăşi 100 milioane euro la finele lui 2009
Piaţa de pensii private facultative (Pilonul III) va
avea active nete de peste 100 milioane euro şi un număr
de circa 300.000 de participanţi la finele anului 2009, dato
rită dublării deductibilităţii fiscale - a declarat pentru por
talul www.pensiileprivate.ro Mircea OANCEA, Preşedintele
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
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Un număr de 2.706 de participanţi şi-au schimbat
fondul de pensii private obligatorii (Pilonul II) în ultimele
3 luni, acesta fiind numărul de transferuri validate de Casa
Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
(CNPAS) - potrivit datelor comunicate de instituţie pen
tru portalul www.pensiileprivate.ro. Aceasta a fost a doua
rundă trimestrială de transferuri în Pilonul II, numărul de
transferuri fiind de 9,1 ori mai mare decât la prima rundă
(august 2008).

Proiectul legii de plată în sistemul de pensii
private, gata până la finele anului
Proiectul legii privind plata pensiilor private, la
care lucrează specialişti din Ministerul Muncii şi o echipă
de experţi americani, are ca termen de finalizare sfârşitul
acestui an, a declarat Mircea OANCEA, Preşedintele CSSPP.
Proiectul legii, care reglementează faza de plată a sistemu
lui de pensii private (payout phase), trebuie să ajungă în
Parlament până în luna iulie 2009.

APAPR a devenit membru oficial şi în FIAP
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Private din
România (APAPR) a devenit membru cu drepturi depline
şi în FIAP - Federaţia Internaţională a Administratorilor de
Fonduri de Pensii Private, la două săptămâni după acce
derea la EFRP - Federaţia Europeană a Fondurilor de Pensii
Private - a declarat, pentru portalul www.pensiileprivate.ro,
Dr. Crinu ANDĂNUŢ, Preşedintele APAPR. Prin aceste două
acceptări în organismele internaţionale de profil, piaţa ro
mânească de pensii private capătă sprijin şi vizibilitate la
nivel mondial, urmând să beneficieze de pe urma experien
ţelor de succes ale statelor cu sisteme similare (şi nu numai)
de pensii private.

BCR depăşeşte BT AEGON în topul fondurilor de
pensii private obligatorii
Fondul de pensii private obligatorii (Pilonul II) ad
ministrat de BCR Pensii a depăşit fondul BT Aegon în to
pul celor mai mari fonduri, după numărul total de partici
panţi, urcând de pe locul 8 pe 7 şi devenind astfel cel mai
mare fond controlat de o bancă, înaintea BT Aegon, BRD,
BANCPOST şi OTP. Cu cei 141.346 de participanţi la fondul
sau de pensii private obligatorii, BCR a urcat pe locul 7, po
trivit datelor CNPAS.

CSSPP a respins tranzacţia BCR Leasing OMNIASIG Pensii
Consiliul CSSPP a respins tranzacţia prin care BCR
Leasing intenţiona să cumpere pachetul de acţiuni al
OMNIASIG Pensii, administrator plasat pe locul 10 în topul
companiilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) - au
confirmat în mod oficial pentru portalul www.pensiilepri
vate.ro reprezentanţii CSSPP. Tranzacţia avea ca obiectiv
final declarat fuziunea celor două fonduri de pensii private
obligatorii gestionate de BCR Administrare Fond de Pensii
şi OMNIASIG Pensii, dar CSSPP a dat vot negativ tranzacţi
ei, invocând adecvarea procedurilor prezentate de BCR şi
OMNIASIG la legislaţia specifică privind fuziunea fondurilor
de pensii private.
Mihai BOBOCEA
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Protecţia clientului devine
prioritară
Conferinţa Anuală CEIOPS
Frankfurt am Main, 19 noiembrie 2008
A ajuns consumatorul de produse financiare de tipul
pensiilor private şi asigurărilor „Cenuşăreasa” pieţei financi
are? Aceasta a fost întrebarea centrală a Conferinţei Anuale
CEIOPS (a autorităţilor de supraveghere din domeniul asi
gurărilor şi pensiilor private din statele Uniunii Europene)
de anul acesta, organizată la Frankfurt de către MALEKI
Group, eveniment la care Revista PRIMM Asigurări&Pensii
a fost Partener Media cu caracter oficial.
În cadrul Conferinţei Anuale CEIOPS, subiecte pre
cum solvabilitatea companiilor de asigurări şi fondurilor de
pensii private, protecţia consumatorilor de servicii financi
are, transparenţa şi comunicarea intra- şi inter-sectorială au
căpătat o nouă greutate, în contextul crizei actuale. Una
dintre concluziile Conferinţei a fost că autorităţile de supra
veghere din pensii private şi asigurări din spaţiul comunitar
trebuie să întreprindă măsuri pentru a nu lăsa clientul com
paniilor de profil să ajungă o „Cenuşăreasă” a pieţei finan
ciare – este deci nevoie de protecţia clienţilor şi de o mai
bună educaţie financiară a acestora, spun oficialii CEIOPS.
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (CSSPP) a fost reprezentată la acest eveniment de
către Ion GIURESCU, Vicepreşedinte, şi Marius FLOAREA,
Director al Direcţiei de Reglementare. CEIOPS a stabilit un
contact mult mai strâns între autorităţile de supraveghere în
această perioadă. Întâlnirile noastre sunt mai dese, cu scopul
declarat de a comunica direct şi deschis, astfel încât să fim
permanent informaţi despre fenomenele care ar putea afecta
pieţele locale, cu atât mai mult cu cât criza actuală pune o lumină diferită asupra multor aspecte ale reglementărilor europene, a declarat Vicepreşedintele CSSPP, Ion GIURESCU.
De asemenea, Comisia de Supraveghere a Asigu
rărilor (CSA) din România a fost reprezentată la Frankfurt
de Preşedintele autorităţii, Angela TONCESCU, şi de Rodica
POPESCU, Director General al Direcţiei Generale Strategii,
Programe şi Relaţii Externe.
Declaraţia oficialului român reflectă, în fapt, chiar
poziţia oficială a CEIOPS, reiterată în discursul de deschide
re a Conferinţei de către Preşedintele CEIOPS, Dr. Thomas
STEFFEN: În condiţiile tulburărilor care frământă lumea financiară în prezent, rolul supraveghetorilor este cu atât mai
important, iar CEIOPS consideră că o prioritate a activităţii
sale în această perioadă este stabilirea unei comunicări eficiente între autorităţile naţionale de supraveghere, cu scopul de
a asigura protecţia consumatorilor de servicii financiare.

Directiva Solvency II şi rezultatele studiului can
titativ QIS4 au reprezentat alte subiecte importante de
dezbatere între cei 300 de delegaţi prezenţi la Conferinţă.
De asemenea, reprezentanţii fondurilor de pensii private
(European Federation for Retirement Provision, EFRP) şi-au
expus încă o dată punctul de vedere în faţa autorităţilor de
reglementare: prevederile Solvency II nu trebuie aplicate şi
fondurilor de pensii private ocupaţionale, răspunzând ast
fel unor dezbateri de mai lungă durată. De altfel, imediat
după Conferinţa Anuală CEIOPS, oficialii autorităţilor de re
glementare şi supraveghere au decis că regulile Solvency II
se vor aplica doar societăţilor de asigurare şi nu şi fonduri
lor de pensii ocupaţionale.
Delegaţii au închis cu optimism Conferinţa: anul
viitor, în noiembrie, când va avea loc următoarea reuniune
a CEIOPS, speră ca principalele teme de discuţie să nu mai
includă şi criza financiară.
Daniela GHEŢU
Mihai BOBOCEA

CSSPP a fost reprezentată la eveniment de Ion GIURESCU, Vicepreşedinte, şi Marius FLOAREA,
Director al Direcţiei de Reglementare

Preşedintele CEIOPS, Dr. Thomas STEFFEN

Daniela GHEŢU şi Mihai BOBOCEA, Media XPRIMM

Preşedinte CEEC
Forum, Csaba NAGY,
alături de Daniela
GHEŢU, Director
Editorial, Media
XPRIMM
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EFRP Congress
18 noiembrie 2008
Frankfurt am Main

Congresul Fondurilor de Pensii Europene, eveni
ment anual organizat de EFRP (European Federation of
Retirement Provisions) în parteneriat cu grupul MALEKI, şi
la care Revista PRIMM Asigurări&Pensii este Partener Media
încă de la prima ediţie, a reunit pentru a treia oară nume
roşi profesionişti din domeniul pensiilor private europene.
În centrul preocupărilor s-a aflat subiectul dezvoltă
rii şi proliferării rapide a schemelor de pensii cu Contribuţii
Definite, cu beneficiile, dar şi provocările inerente unei di
namici accentuate. Problematica crizei financiare a fost, de
asemenea, prezentă pe agenda evenimentului, cu intenţia
de a aprecia impactul pe care volatilitatea de scurtă durată
adusă de criza financiară mondială îl are asupra investiţiilor
pe termen lung realizate de fondurile de pensii şi, implicit,
asupra beneficiilor aşteptate de participanţii la schemele
de pensii.
Piaţa românească de pensii private a fost prezen
tă la eveniment, pentru prima dată în calitate de mem
bru EFRP, de Dr. Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC
Pensii Private şi Preşedinte APAPR (Asociaţia pentru Pensii
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Administrate Privat din România). Aşa cum ştiţi, asociaţia
noastră a fost acceptată de curând ca membru cu drepturi depline în EFRP. Participăm acum pentru prima dată, în această
calitate, la o reuniune profesională organizată de Federaţie
şi văd în asta un bun prilej de a stabili contacte mai apropiate cu colegii noştri din alte ţări şi totodată de a beneficia de
schimbul de opinii cu privire la dificultăţile cu care fondurile
de pensii se confruntă în actualul mediu economic, a declarat
Preşedintele APAPR înainte de debutul lucrărilor.
Aşa cum era de aşteptat, modul în care criza finan
ciară afectează pieţele de pensii private a constituit unul
dintre subiectele de maxim interes. În acest context, fon
durile de pensii private din ţările Europei Centrale şi de Est
(ECE) par să fi fost cel mai puţin afectate, nivelul redus de
dezvoltare caracteristic pieţelor de capital locale transfor
mându-se, pentru moment, dintr-un handicap major întrun „factor de protecţie” faţă de expunerea pe instrumen
te financiare cu grad mai înalt de volatilitate. Fondurile de
pensii private din ţările Europei Centrale şi de Est (ECE) au fost
afectate numai indirect de criza financiară, în măsura în care
economiile în care aceste entităţi lucrează au suferit un relativ
declin, a afirmat Dr. Thomas STEFFEN, Preşedintele CEIOPS
(Committee of European Insurance and Occupational
Pensions Supervisors), adăugând că, deşi nu au făcut public
acest lucru, organismele de supraveghere a pieţelor financiare europene au monitorizat atent efectele crizei, încă de la
primele semne de manifestare ale acesteia. Cel mai recent
studiu desfăşurat de CEIOPS, în octombrie 2008, a evidenţiat
faptul că pe pieţele din Europa Centrală şi de Est expunerea
fondurilor de pensii la instrumentele financiare cu volatilitate
mare este foarte redusă, astfel încât influenţa acestora poate
fi gestionată, a explicat oficialul CEIOPS.
În mod evident mai puţin afectate, pieţele CEE nu
au reuşit totuşi să plaseze rezultate de natură a determi
na o atitudine prea optimistă, valoarea activelor deţinute
de participanţi deteriorându-se pe parcursul ultimelor
luni. În acest context, Georg FISCHER, Director în cadrul
Directoratului Comisiei Europene pentru Protecţie Socială
şi Integrare, a remarcat: Pentru ţările CEE, ale căror pieţe de
pensii private sunt foarte tinere, criza pe care o traversăm
poate avea efecte perverse. Nu este vorba atât de mult de
pierderile financiare pe care le va determina, fără îndoială, ci
de efectele negative asupra percepţiei generale cu privire la
pensiile private.
În opinia lui FISCHER, pentru un public neantrenat
să considere criza financiară ca pe un fenomen ciclic, trecător,
randamentele negative înregistrate de fondurile de pensii în
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Gertrude TUMBEL - GUGERELL
BCE

Dr. Thomas STEFFEN
Preşedinte, CEIOPS

această perioadă ar putea pune sub semnul întrebării însăşi
necesitatea şi adecvarea acestui sistem de economisire pentru
pensie, iar aceasta ar fi o enormă greşeală.
Comentând asupra aceluiaşi subiect, Dr. Leonie
BELL, Managing Consultant, OXERA, cunoscută publicu
lui de specialitate român de la ediţia 2008 a Zilei Pensiilor
Private la FIAR, a subliniat: Nimic mai greşit decât a judeca
subiectul pensiilor private prin prisma randamentelor pe termen scurt, adică în contradicţie cu însăşi esenţa conceptului,
aceea a investiţiilor pe termen lung şi foarte lung. Cercetările
noastre au demonstrat, în mod repetat, că structura de investiţii a fondurilor de pensii, orientate către optimizarea randamentelor pe termen lung, depăşeşte, în acest orizont de timp,
performanţele posibile atunci când randamentele sunt judecate pe baze anuale.
În opinia specialiştilor prezenţi la eveniment, actu
ala criză financiară a pus în evidenţă necesitatea stringentă
de a educa publicul astfel încât să perceapă corect fenome
nele actuale şi implicaţiile lor pe termen lung.
Statele Uniunii Europene trebuie să insiste mai mult
asupra educaţiei financiare privind importanţa fondurilor de
pensii private - efort ce ar trebui susţinut nu doar de industria de pensii private, ci şi de autorităţile publice, a declarat
Gertrude TUMPEL - GUGERELL, membru al boardului exe
cutiv al Băncii Centrale Europene (BCE). Oficialul BCE a
subliniat importanta unui Pilon II puternic de pensii private
obligatorii în statele europene, pentru a prelua tensiunea
de pe sistemul public de pensii, pe fondul îmbătrânirii po
pulaţiei.
În acelaşi sens, Joanne SEGARS, Chief Executive,
NAPF – National Association of Pension Funds Ltd., a re
marcat că nu trebuie să ne aşteptăm la campanii de educare a publicului derulate în mod eficient de stat, explicând că
operatorii din piaţa britanică de pensii private au preluat
iniţiativa în această privinţă, derulând un program propriu.
Nu există un vehicul mai bun pentru a promova conceptul de
pensie privată decât angajatorii. Numai cu sprijinul şi prin intermediul acestora se poate purta un dialog eficient cu cetăţenii activi profesional, mai ales cu cei tineri, care sunt şi cei mai
expuşi riscului ca la retragerea din activitate să nu-şi poată
finanţa pensia.
Ca o concluzie a zilei de discuţii de la Frankfurt,
Dr. Crinu ANDĂNUŢ ne-a declarat: Ceea ce impresionează
cu adevărat în interacţiunea cu aceste organisme europene,
cum sunt cele care au fost reprezentate aici, este seriozitatea
analizei, modul atent în care sunt luate în considerare toate
aspectele. Piaţa românească are numai de învăţat din această relaţie, iar acum, alături de colegii din EFRP care provin din
regiunea noastră, avem şansa de a susţine pe plan european
interesele specifice pieţelor noastre.
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Joane SEGARS, Chief Executive, NAPF National Association of Pension Funds Ltd.

Fiona STEWART
Administrator, OECD

Dr. Crinu ANDĂNUŢ, Preşedinte APAPR şi Angel MARTINEZ - ALDAMA, Preşedinte EFRP

Dr. Leonie BELL, Managing Consultant, OXERA (dr.), cunoscută publicului de specialitate român de la ediţia
2008 a Zilei Pensiilor Private la FIAR
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Cum încearcă fondurile de pensii private să-şi păstreze...

Calmul pe timp de criză
Viena, 13-14 noiembrie 2008

Felicia Popovici
Vicepreşedinte, RAIFFEISEN Asset
Management

Petr benes
Preşedinte, CSOB Penzijni Fond,
Cehia

Când vine vorba de investiţiile fondurilor de pensii
private, criza financiară ocupă cea mai mare parte a discu
ţiilor în orice împrejurări. Aşa s-a întâmplat şi la Viena, în
cadrul seminarului organizat de UNIGLOBAL Research şi
denumit „Global Pension Funds & Alternative Investments”.
Tema Conferinţei? Cum încearcă fondurile de pensii private
din regiunea Europei Centrale şi de Est să îşi păstreze calmul
pe timpul crizei financiare. Revista PRIMM Asigurări&Pensii
a fost Partener Media cu caracter oficial la acest eveni
ment.
Delegaţia românească a fost semnificativă: în afară
de echipa Revistei PRIMM, la seminarul de la Viena au mai
participat şi Felicia POPOVICI, Vicepreşedinte al RAIFFEISEN
Asset Management, şi Radu CRĂCIUN, Director de investiţii
al INTERAMERICAN Pensii.
Investiţiile alternative (adică în active diferite de
cele „tradiţionale” - acţiuni, obligaţiuni, conturi bancare,
fonduri mutuale) sau chiar „exotice”, care oferă un oareca
re grad de protecţie în faţa căderii generalizate a pieţelor
de capital din întreaga lume au atras atenţia participanţilor
la Conferinţă. Este important ca specialiştii să se întâlnească
şi să dezbată problemele pe care mediul economic actual le
pune în faţa fondurilor de pensii private, cu atât mai mult
cu cât, pentru fondurile din ţările Europei Centrale şi de Est,
care au o experienţă mai redusă şi operează pe pieţe cu un
nivel mai slab de educaţie financiară, criza actuală reprezintă
o provocare deosebită, a afirmat în deschiderea discuţiilor
Petr BENES, Preşedinte al CSOB Penzijni Fond din Cehia.
Practica ultimilor ani ne arată că fondurile de pensii
private din întreaga lume, din Europa şi chiar din regiunea
Europei Centrale şi de Est testează tot mai mult apele in
vestiţiilor alternative. Criza globală obligă acum fondurile

Radu CRĂCIUN (st), Director Investiţii, INTERAMERICAN Pensii şi Mihai BOBOCEA, Senior Editor, Media
XPRIMM (centru)
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de pensii să caute investiţii a căror performanţă să fie cât
mai puţin corelată cu evoluţia negativă a instrumentelor
tradiţionale - aceasta fiind de altfel şi una dintre concluziile
Conferinţei.
Specialiştii financiari invitaţi la eveniment au pre
zentat fondurilor de pensii private mai multe instrumente
financiare alternative, fiecare cu avantajele şi limitele pro
prii. Un exemplu: ETF (Exchange Traded Funds) – fonduri
structurate de investiţii, care „împachetează” o întreagă
piaţă financiară (de acţiuni, obligaţiuni, monetară, şi altele),
urmărind perfect evoluţia indicelui pieţei respective şi ofe
rind investitorilor performanţa agregată a pieţei, fără efor
tul presupus de o urmărire activă a portofoliului.
Fondurile de hedging sunt un alt tip de investiţii al
ternative: ele sunt fonduri speculative, de risc ridicat, care
pariază de cele mai multe ori împotriva majorităţii investi
torilor, încercând şi deseori reuşind să obţină performanţe
peste indicii generali ai pieţelor pe care activează. Fondurile
de hedging au de cele mai multe ori corelaţii foarte redu
se cu restul pieţelor financiare, fiind adesea în situaţia de a
cumpăra când toată lumea vinde şi de a vinde când toata
lumea cumpără.
Fondurile de asset-backed lending (ABL) sunt fon
duri de investiţii care copiază modelul de business al bănci
lor pe zona de corporate finance, oferind unor antreprenori
credite-punte pe termen scurt (sub 2 ani), cu dobânzi mult
mai mari decât cele ale băncilor - mergând până la 18% pe
an în dolari. Fondurile de pensii care investesc în aceste
fonduri pot obţine de obicei randamente de 10%-11% pe
an, au afirmat specialiştii. Fondurile de private equity (care
investesc în acţiuni ale companiilor nelistate) reprezintă o
altă opţiune recentă de plasament a fondurilor de pensii.
Fără nici un dubiu, investiţiile alternative – în instru
mente cum sunt cele prezentate în cadrul seminarului de la
Viena, dar şi în real estate şI bunuri (petrol, metale, şi alte
le) – captează tot mai mult interes din partea fondurilor de
pensii private la nivel global. Cea mai „exotică” posibilitate
de investiţii alternative prezentată la Conferinţa de la Viena
este investiţia în vinuri de colecţie, o industrie de nişă, eli
tistă, dar în creştere rapidă.
În România, fondurilor de pensii private le este de
ocamdată interzis să investească în orice fel de plasamente
alternative, dar legislaţia este în plin proces de schimba
re, iar fondurile vor avea undă verde pentru a plasa banii
clienţilor şi în instrumente alternative. Până atunci însă...:
Investiţi în titluri de stat lichide şi pe termen scurt! Suntem în
mijlocul furtunii acum, iar titlurile cât mai lichide şi mai sigure sunt cea mai bună strategie de investiţii pentru fondurile
de pensii private. Pe de altă parte, acum este un moment bun
pentru a analiza reînceperea diversificării portofoliilor către
acţiuni şi chiar plasamente alternative – acesta este sfatul
exprimat de un manager elveţian de fonduri de hedging,
prezent la Conferinţa de la Viena.
Concluzia? Investitorii aşteaptă cu înfrigurare ieşirea
din criză şi încearcă, până atunci, să-şi păstreze calmul.
Mihai BOBOCEA
Daniela GHEŢU
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AIG Fond de Pensii S.A. a fost înfiinţată la 9 iulie 2007. Compania oferă clienţilor puterea şi siguranţa
pentru care companiile membre American International Group, Inc. (AIG) sunt recunoscute peste tot în
lume. AIG Fond de Pensii aduce în România expertiza pe care AIG a acumulat-o prin echipa de specialişti
ai diviziei de Pensii Globale, în mai bine de 50 de ani de activitate şi în peste 40 de ţări şi jurisdicţii
din întreaga lume, incluzând operaţiuni cheie în Brazilia, Grecia, Hong Kong, Japonia şi Polonia. Prin
însuşirea competenţelor de bază remarcate la nivel internaţional, compania îşi desfăşoară activitatea
pe plan local în mod responsabil şi profitabil pe termen lung pentru clienţii săi.
Fondul de Pensii Administrat Privat AIG are un grad moderat de risc, cu investiţii în proporţie de
70% în obligaţiuni guvernamentale şi neguvermanentale, titluri de stat şi certificate de trezorerie.
În prezent, AIG Fond de Pensii a atras peste un sfert de milion de clienţi, controlând astfel active de
peste 7% din piaţă.

AIG Fond de Pensii S.A.
Administrator al AIG Fond de Pensii Administrat Privat
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> Sistemele de pensii private din regiunea Europei Centrale şi de Est ar trebui să aibă trei priorităţi pe agenda următorilor ani: 1) introducerea sistemului multifond, 2) adoptarea legislaţiei de plată a pensiilor private
(payout phase) şi 3) urmărirea efectelor convergenţei ţărilor din regiune către moneda unică europeană, consideră Csaba NAGY, Preşedintele Forumului CEEC, al asociaţiilor fondurilor de pensii private de tip multipilon din
Europa Centrală şi de Est. Aflat la Frankfurt, cu ocazia Euro Finance Week, pentru a participa la Congresul anual
European al Fondurilor de Pensii (EFRP), Csaba NAGY a acordat un interviu în exclusivitate pentru Revista PRIMM
Asigurări&Pensii.

În dialog cu

Csaba NAGY

Preşedinte al Forumului CEEC
(Forumul asociaţiilor fondurilor de pensii private din Europa Centrală şi de Est)
Cele 11 state Central şi Est-Europene – inclusiv
România – care au adoptat sisteme de pensii private ase
mănătoare, după modelul multipilon al Băncii Mondiale,
au din acest motiv în faţă provocări comune, afirmă Csaba
NAGY, care este şi Preşedinte al STABILITAS, asociaţia fon
durilor de pensii private din Ungaria. El consideră că trei
aspecte sunt vitale acum pentru fondurile de pensii private
din această regiune: aplicarea modelului multifond, adop
tarea legislaţiei de plată a pensiilor private şi urmărirea
efectelor „drumului către euro”. Acestea le-aş considera priorităţile momentului, care sunt comune sistemelor de pensii
private din această parte a Europei, notează NAGY.

Modelul multifond
Pe scurt, modelul multifond are trei componente:
1) fiecare companie de pensii are obligaţia (sau doar opţi
unea) să ofere mai multe fonduri de pensii private cu pro
filuri 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 auto
mată a participanţilor, în funcţie de vârstă, precum şi o op
ţiune implicită, pentru clienţii care nu aleg nici un tip de
fond în mod explicit. Astfel, modelul multifond îşi propune
să adecveze mai bine vârsta participanţilor (şi implicit ape
titul pentru risc investiţional, potrivit fiecărei vârste) cu pro
filul de risc şi de plasamente al fiecărui fond de pensii.
Sunt absolut convins că multifondurile reprezintă singura soluţie care poate oferi randamente eficiente atât pentru
participanţii tineri, cât şi pentru cei mai în vârstă ai sistemelor
de pensii private. Este un nonsens să oferi acelaşi produs de
economisire, cu aceleaşi riscuri investiţionale, şi tinerilor care
abia aderă la fond şi participanţilor vechi, care se apropie de
vârsta de pensionare, declară NAGY.
În regiunea Europei Centrale şi de Est, modelul mul
tifond a fost deja adoptat în sistemele de pensii private din
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ţările baltice (Estonia în 2002, Letonia în 2003, Lituania în
2004), Slovacia (2005) şi se pregăteşte, la 1 ianuarie 2009, să
intre în funcţiune şi în Ungaria. Alte state care s-au declarat
interesate de acest model sunt Bulgaria (care va introdu
ce multifondurile probabil în 2009, pentru pensiile private
facultative), Cehia (tot pentru pensiile facultative, cu înce
pere cel mai probabil în 2010-2011), Polonia (unde există
iniţiative legislative în acest sens) şi chiar România, unde
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a
declarat că ar putea iniţia un proiect legislativ în acest sens
chiar de anul viitor.
În Ungaria, susţinerea pentru modelul multifond a venit din partea noastră, a asociaţiei fondurilor de pensii private,
şi nu din partea autorităţilor oficiale, explică NAGY. Începând
cu 1 ianuarie 2009, companiile de pensii private obligatorii
(Pilonul II) din Ungaria vor fi obligate să ofere participanţi
lor trei fonduri (cu profil de risc şi investiţii diferite), fiecare
client având dreptul să participe la unul singur.
Clienţii vor avea libertate de alegere aproape de
plină între cele trei fonduri diferite de pensii ale aceluiaşi
administrator, iar dacă nu îşi exprimă nici o opţiune vor fi
alocaţi în funcţie de numărul de ani pe care îl mai au până
la pensionare. Clienţii care mai au doar 5 ani până la vârsta
de pensionare vor fi alocaţi în fondul conservator (care in
vesteşte prudent, preponderent în instrumente financiare
cu venit fix şi doar cel mult 10% în acţiuni), oferit de com
pania de pensii la care sunt acum, clienţii care mai au 5 -15
ani până la pensionare vor fi alocaţi în fondul echilibrat, (in
vestiţii moderate, cu o pondere de 10%-40% în acţiuni), iar
clienţii tineri, care au peste 15 ani până la pensionare vor
fi alocaţi în fondul dinamic (cu investiţii de cel puţin 40%
în acţiuni şi care poate investi cel mult 5% în instrumente
derivate şi cel mult 20% în proprietăţi imobiliare).
Singura excepţie de la libertatea deplină de alegere
îi vizează pe cei care mai au doar 5 ani până la pensionare şi
care în mod normal ar trebui alocaţi la fondurile conserva
toare – pe aceştia, legislaţia îi împiedică să îşi aleagă fondul
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dinamic, riscant. În rest, toate celelalte combinaţii sunt po
sibile între vârsta participanţilor şi tipul fondurilor de pensii
private alese.
Ungaria a fost prima reformatoare din regiune, când
vine vorba de sistemul de pensii private. Am introdus fonduri
de pensii private facultative în 1994 şi fonduri de pensii private obligatorii în 1998. Între timp, toate celelalte state din regiune, inclusiv România, cel mai recent exemplu, au adoptat
şi ele sisteme asemănătoare, îmbunătăţind de fiecare dată
câte ceva şi venind astfel cu tot felul de idei de eficientizare a
acestui sistem. Acum, Ungaria nu face decât să se uite în jur,
să vadă cum au evoluat modelele adoptate după 1998 de celelalte state şi să înveţe, la rândul ei, de la ţările care au aplicat
sisteme de pensii private îmbunătăţite faţă de arhitectura sistemului nostru din 1998, subliniază NAGY. De asemenea, el
susţine necesitatea unui cadru legislativ unificat la nivel eu
ropean pentru investiţiile fondurilor de pensii după „regu
la persoanei prudente” (prudent person rule), care dă mai
multă libertate fondurilor să investească prudent şi eficient
banii clienţilor.

Legislaţia de plată
În prezent, doar o singură ţară dintre cele 11 state
din regiune care au adoptat sisteme de pensii private are în
vigoare şi legislaţia de plată a acestor pensii private – este
vorba de Croaţia. În rest, există multe proiecte legislative şi
discuţii pe marginea acestei teme în mai toate statele, de
la Polonia (cea mai mare piaţă de pensii private obligatorii
din regiune) şi până la România (cea mai recentă ţară care a
adoptat sistemul multipilon de pensii private, după mode
lul Băncii Mondiale).
În Croaţia, la vârsta pensionării, fiecare participant
la fondurile de pensii private trebuie să-şi folosească ac
tivul personal pentru a achiziţiona un produs de anuitate
de la o companie de asigurări de viaţă sau de pensii spe
cial autorizată în acest sens. Anuităţile trebuie indexate cu
ritmul inflaţiei anuale, iar legislaţia oferă posibilitatea sau
obligaţia (după caz) de a alege anuităţi mixte pentru soţi.
În Ungaria, primele pensii private vor fi plătite abia peste
circa zece ani, deci nu există motive de grabă în privinţa
legislaţiei de plată, spune NAGY.
În Polonia însă, primele pensii private vor fi plătite în
2009 către participanţii la fondurile de Pilon II, dar legislaţia
specifică pentru faza de plată nu este încă adoptată. Există
doar diferite iniţiative de proiecte legislative în acest sens,
în diferite faze ale circuitului legislativ. În România, o echipă
de experţi americani, coordonată de Ministerul Muncii, lu
crează la un proiect legislativ pentru legea de plată a pensi
ilor private, care trebuie finalizat până la terminarea anului
2008 şi care trebuie să ajungă pe masa Parlamentului până
în iulie 2009, potrivit legislaţiei în vigoare, care impune
acest calendar.

Efectele „drumului către euro”
Pentru ca statele din Europa Centrală şi de Est să
poată adopta moneda unică europeană, legislaţia comu
nitară le obligă să respecte criteriile de convergenţă de la
Maastricht, care se referă la stabilitatea pieţelor financiare,
a preţurilor şi a finanţelor publice a fiecărui stat. Dintre cele
cinci criterii, unul (menţinerea deficitului bugetar sub 3%
din PIB) este foarte important, pentru că poate afecta în
mod indirect stabilitatea fondurilor de pensii private.
Csaba NAGY explică:
Sistemul de pensii private obligatorii înseamnă că o
parte din contribuţiile la sistemul public de pensii se mută la
fondurile de pensii private, pentru a fi administrate în bene-
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Sunt absolut convins că multifondurile reprezintă
singura soluţie care poate oferi randamente eficiente
atât pentru participanţii tineri, cât şi pentru cei mai
în vârstă ai sistemelor de pensii private.
ficiul viitorilor pensionari. Pe termen scurt însă, mai vizibile
pentru politicieni sunt deficitele create de acest transfer de
sume de la bugetul public de pensii, iar unii politicieni pot
da vina pe fondurile de pensii private pentru crearea acestor
deficite, care contribuie la atingerea plafonului de 3% din PIB
impus de criteriile de la Maastricht, afirmă el.
Acesta este cazul în Slovacia, unde Premierul de
stânga a condamnat de mai multe ori în public sistemul
de pensii private şi a luat o serie de măsuri pentru desta
bilizarea acestuia. Printre aceste măsuri se numără şi două
acte normative care permit participanţilor să părăsească
sistemul de pensii private obligatorii şi să contribuie, ca
şi anterior, numai la sistemul public de pensii. Până acum,
populaţia a renunţat doar în mică măsură la sistemul de
pensii private, dar reprezentanţii pieţei de pensii private
din Slovacia afirmă că viitorul ar putea aduce alte măsuri
împotriva Pilonului II slovac.
Din păcate, situaţia din Slovacia se poate teoretic întâmpla peste tot în regiune, unii politicieni putând să adopte
reglementări care să dăuneze sistemelor de pensii private şi, în
final, să dăuneze participanţilor acestora, subliniază NAGY.
La Conferinţa de la Frankfurt a EFRP, Csaba NAGY a
subliniat importanţa tot mai mare a asociaţiilor naţionale
de fonduri de pensii în a-şi exprima opiniile privind legisla
ţia europeană de profil. Membrii EFRP au salutat cu toţii pri
mirea României (prin intermediul Asociaţiei pentru Pensiile
Administrate Privat din România – APAPR) în cadrul EFRP şi
implicit CEEC.
Mihai BOBOCEA
Daniela GHEŢU
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> Cu aceleaşi probleme demografice şi tensiuni asupra bugetului public de pensii ca şi restul statelor din Europa
Centrală şi de Est, Croaţia a decis să-şi reformeze profund sistemul de pensii în 2002, când a introdus atât fonduri
private obligatorii, cât şi facultative. Astăzi, Croaţia seamănă cu România în domeniul pensiilor private din două
motive: 1) „reţetele” legislative adoptate de cele două state sunt foarte asemănătoare şi 2) Pilonul II de pensii private obligatorii din Croaţia a înregistrat o dezvoltare care aminteşte de prognozele de azi privind piaţa similară din
România. Cu aproape şase ani de experienţă în spate, fondurile de pensii private din Croaţia au depăşit anul acest
volumul de active de 3,1 miliarde euro.

PROFIL DE ŢARĂ

Croaţia
Arhitectura sistemului
Croaţia este una dintre pieţele de pensii private de
talie medie, cu un grad moderat de dezvoltare în cadrul
regiunii Europei Centrale şi de Est. Sistemul de pensii obli
gatorii este mai bine dezvoltat (cu aproape 1,5 milioane de
participanţi şi active nete de peste 3 miliarde euro), în timp
ce piaţa de pensii facultative nu a înregistrat până acum
rezultate spectaculoase (125.000 de participanţi şi active
nete de 100 milioane euro).
Legislaţia sistemului de pensii private este destul de
similară celei româneşti: pe Pilonul II fiecare administrator
gestionează un singur fond, la care contribuţiile sunt virate
centralizat, ca parte din cele plătite la sistemul public, iar pa
pilonul III fiecare administrator poate gestiona mai multe
fonduri, cu profiluri diferite de risc, la care participarea este
voluntară.
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Sistemul de pensii obligatorii are o legislaţie mai
puţin liberală decât cea românească, impunând restricţii
investiţionale mai severe şi un ansamblu mai generos (şi în
acelaşi timp mai costisitor) de garanţii pentru participanţii
la fonduri. La pensiile facultative, legislaţia este asemănă
toare cu cea din Pilonul II, dar uşor mai liberală.

Structura pieţei
Pe piaţa croată de pensii private obligatorii activea
ză în prezent patru administratori şi patru fonduri de pen
sii, în scădere faţă de cei şapte care au luat startul în 2002.
Liderul pieţei de profil este fondul administrat de ALLIANZ,
cu 526.000 de participanţi (cotă de piaţă de 35,9%) şi ac
tive nete de 1,22 miliarde euro (39,8% din piaţă), la data
de 30 octombrie 2008. Locul secund este ocupat de fon
dul RAIFFEISEN, cu 452.000 de participanţi (30,9%) şi active
nete de 933 milioane euro (30,6%). Pe locurile 3 şi 4 din pia
ţă se situează PBZ/CO şi ERSTE PLAVI, fonduri de dimensi
uni apropiate.
Piaţa este astfel echilibrată şi gradul de concentrare
rezonabil, neexistând fonduri prea mici pentru a putea face
faţă cheltuielilor fixe ce intervin în administrarea oricărui
fond de pensii de acest fel. Industria a înregistrat o creş
tere constantă şi robustă de la lansarea din 2002 şi până
în prezent, atât la capitolul participanţi, cât şi la dinamica
activelor nete administrate.
Dacă la finalul anului 2002 fondurile aveau doar
983.000 de participanţi, azi cifra se apropie de 1,5 milioane;
în acelaşi timp, activele majorându-se de la 274 milioane
euro, în 2002, la 3,05 miliarde euro, astăzi. De fapt, evoluţia
activelor aduce aminte de estimările făcute pentru piaţa
românească, unde fondurile colectează circa 230-240 mi
lioane euro în 2008, şi vor ajunge la circa un miliard euro
în 2010 (al treilea an de funcţionare, la fel ca şi fondurile
croate, care au depăşit pragul miliardului de euro în al trei
lea an, 2004), iar estimările arată atingerea celor 3 miliarde
euro imediat după, în anii 4-5.
Pe piaţa de pensii private facultative din Croaţia
activează tot patru administratori (dintre care trei sunt
aceiaşi din sistemul de pensii obligatorii), care gestionează
şase fonduri de pensii facultative. Cel mai mare fond după
participanţi este ALLIANZ Profit (50.000 de clienţi şi acti
ve de 36 milioane euro), iar cel mai mare după active este
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> Croaţia este singura ţară din Europa
Centrală şi de Est care a adoptat deja
legislaţia specifică pentru perioada
de plată a pensiilor private – sistem
bazat pe achiziţionarea unor produse
de anuităţi (rentă viageră) la vârsta
pensionării, după economisirea în
fondurile de pensii private pe durata
vieţii active.
RAIFFEISEN (37.000 de clienţi şi active de 44 milioane euro).
Împreună, cele două fonduri concentrează 70% din numă
rul total de clienţi şi 78% din activele nete ale pieţei.
Şi în cazul pieţei de pensii private facultative, par
ticiparea a crescut constant, de la doar 1.000 de clienţi în
anul lansării (2002) la 124.000 în prezent – evoluţie însă sub
potenţialul real al pieţei. De asemenea, volumul de active
nete aflate în administrare a crescut puternic, până la 103
milioane euro în prezent, dar creşterea a fost încetinită
semnificativ anul acesta (la fel ca şi pe Pilonul II) din cauza
pierderilor aduse de criza financiară mondială.

Investiţiile şi randamentele fondurilor
Croaţia are o legislaţie destul de restrictivă privind
investiţiile permise fondurilor de pensii. La Pilonul II, fondu
rile au un plafon de 30% din active impus investiţiilor în ac
ţiuni ale companiilor croate, în fonduri mutuale, în obligaţi
uni municipale emise în Croaţia şi listate pe pieţe locale. De
asemenea, există plafoane de 15% pentru acţiuni şi titluri
de stat din ţările OCDE, precum şi plafoane de 10% şi 5%
pentru alte instrumente. Investiţiile în proprietăţi imobilia
re şi în instrumente derivate este interzisă. În plus, există şi
o limitare a investiţiilor în străinătate, care au un plafon de
15%. În cazul Pilonului III, legislaţia este doar cu puţin mai
liberală: de exemplu, limita superioară pentru investiţiile în
străinătate este de 20%, mai permisivă decât pe Pilonul II.
Ansamblul de garanţii pe care fondurile să le ofere
participanţilor, potrivit legislaţiei, influenţează de aseme
nea deciziile de investiţii ale fondurilor. Principala garanţie
o constituie sistemul „market relative guarantee” (randa
mentul minim garantat relativ la piaţă) – fondurile nu pot
obţine un randament semnificativ mai redus decât media
ponderată a performanţelor pieţei pe o perioadă determi
nată. Dacă randamentele alunecă sub marja permisă faţă
de indicele de referinţă (stabilit printr-o formulă de calcul),
fondurile trebuie să acopere diferenţa fie din provizioane
constituite anterior (din „comisioane de succes”, în perioa
dele când fondurile obţin performanţe investiţionale foarte
bune), fie din sursele proprii ale administratorului fondului,
fie din Fondul de Garantare, constituit de stat.
Toate aceste prevederi legislative impun fondurilor
de pensii private un comportament investiţional destul de
prudent. La Pilonul II, fondurile au în prezent o pondere de
alocare de circa 80%-20% între instrumente cu venit fix şi
cele cu venit variabil. 67% din banii clienţilor sunt investiţi
în titluri de stat şi obligaţiuni municipale, 4% în obligaţiuni
corporative, 10% în depozite bancare şi doar 16% în acţiuni
şi 4% în fonduri mutuale.
La fondurile facultative, alocarea este mai „curajoa
să”, provenind din legislaţia mai liberală: 48% titluri de stat
şi obligaţiuni municipale, 11% obligaţiuni corporative, 18%
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Situaţia de pe piaţa de pensii private obligatorii din Croaţia la 31 oct. 2008
de pensii Număr de Cota de piaţă Active nete Cota de piaţă
Loc Fondul
obligatorii
participanţi
(mil. EUR)

Randament
mediu anual
2002-2007

Randament
10 luni 2008

1 ALLIANZ

525.759

35,9%

1215,5

39,8%

7,1%

-9,7%

2 RAIFFEISEN

452.090

30,9%

933,2

30,6%

7,8%

-11,9%

3 PBZ/CO

260.711

17,8%

511,2

16,7%

7,9%

-16,3%

4 ERSTE PLAVI

224.168

15,3%

394,1

12,9%

8,1%

-13,5%

1.462.728

100%

3054,0

100%

7,6%

-12,0%

TOTAL PIAŢĂ
Sursa datelor: HANFA
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Investiţiile fondurilor de pensii private obligatorii (%)
Plasamente

2002

Titluri de stat
81,7%
Obligaţiuni
0,0%
municipale
Obligaţiuni
0,0%
corporative
Depozite
6,3%
bancare
Acţiuni
10,0%
Fonduri
2,0%
mutuale
TOTAL
100%
din care, în
4,8%
străinătate:
Sursa datelor: HANFA

2003

2004

2005

2006

2007

69,8%

77,3%

74,4%

72,8%

63,6%

2008
10 luni
66,6%

0,0%

0,8%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

4,1%

7,2%

4,1%

4,1%

2,3%

4,4%

6,3%

4,5%

5,9%

3,7%

2,8%

9,6%

16,2%

5,0%

5,3%

6,7%

18,1%

15,1%

3,5%

5,2%

9,8%

12,3%

12,8%

3,8%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8,5%

7,2%

11,0%

9,1%

4,3%

8,0%
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Piaţa de pensii private facultative (Pilonul III) la 30 iunie 2008
de pensii
Loc Fondul
facultative

Randament Randament
Număr de
Active nete
anual
participanţi Cota de piaţă (mil. EUR) Cota de piaţă mediu
2002-2007 10 luni 2008

1

ALLIANZ benefit

7.510

6,0%

8,2

8,0%

6,7%

-0,1%

2

ALLIANZ profit

50.277

40,4%

35,9

35,0%

12,1%

-8,5%

3

CROATIA osiguranje

14.384

11,6%

7,3

7,2%

7,8%

-22,1%

4

ERSTE PLAVI expert

12.198

9,8%

5,3

5,2%

13,2%

-21,2%

5

ERSTE PLAVI protect

3.082

2,5%

1,8

1,8%

4,3%

0,7%

6

RAIFFEISEN

36.979

29,7%

43,9

42,8%

9,1%

-18,6%

124.430

100%

102,5

100%

10,0%

-13,6%

TOTAL PIAŢĂ
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Investiţiile fondurilor de pensii private obligatorii la 30 iunie 2008
Plasamente

2003

2004

2005

2006

2007

2008 10 luni

Titluri de stat
Obligaţiuni municipale
Obligaţiuni corporative
Depozite bancare
Acţiuni
Fonduri mutuale
TOTAL
din care, în străinătate:

33,8%
0,0%
0,0%
32,0%
27,8%
6,5%
100%
6,5%

73,6%
2,8%
6,8%
5,0%
4,4%
7,5%
100%
6,9%

72,8%
1,5%
5,0%
6,2%
2,5%
12,0%
100%
5,7%

51,2%
0,4%
12,5%
10,4%
8,3%
17,2%
100%
5,5%

43,9%
0,1%
1,4%
8,0%
24,4%
22,3%
100%
4,0%

47,8%
0,5%
10,7%
18,0%
21,4%
1,6%
100%
7,0%

Statisticile de mai sus se referă numai la fondurile DESCHISE de pensii facultative. În Croaţia activează şi fonduri ÎNCHISE
de pensii facultative, care la 31 oct. 2008 aveau 16.338 participanţi şi active nete de 18,5 mil. EUR
Sursa datelor: HANFA
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depozite bancare şi 23% în acţiuni şi fonduri mutuale. Ca
tendinţă, de la lansare şi până în prezent, fondurile şi-au
diversificat investiţiile şi au devenit mai curajoase, tendinţă
întreruptă totuşi anul acesta de criza financiară.
Ce rezultate (randamente) au obţinut fondurile? În
perioada 2002-2007, fondurile obligatorii au avut randa
mente medii anuale de 7,6% (între 7,1% şi 8,1%), iar fon
durile facultative de 10% (între 4,3% şi 13,2%). În 2008 însă,
din cauza prăbuşirilor bursiere aduse de criza financiară,
fondurile au trecut pe minus. În primele zece luni ale anului
2008, fondurile obligatorii au avut o pierdere netă de 12%
din valoare (între -9,7% şi -16,3%), iar fondurile facultative
au pierdut în medie 13,6% din valoare. Un singur fond fa
cultativ, cu o alocare foarte conservatoare a plasamentelor,
a reuşit să obţină un randament pozitiv de 0,7% în primele
zece luni.
Interesantă pe piaţa din Croaţia este prezenţa unui
„comision de succes” sau „de performanţă” pe care fondu
rile de pensii private îl pot percepe clienţilor atunci când
înregistrează randamente foarte bune şi care ajută şi la cre
area de provizioane pentru perioadele când fondurile nu
mai obţin aceleaşi performanţe investiţionale deosebite.

Consolidarea pieţei şi perspective

80
60

> În perioada 2002-2007, fondurile de
pensii private obligatorii au obţinut
randamente medii anuale de 7,6%,
iar cele facultative de 10%. În primele
zece luni din 2008, din cauza crizei
financiare, randamentele au devenit
negative: -12% pentru fondurile
obligatorii şi -13,6% pentru fondurile
facultative.

Piaţa de pensii private obligatorii din Croaţia a tre
cut printr-un proces rapid de consolidare: din cei 7 admi
nistratori care au luat startul în 2002, doar patru au rezistat
pe piaţă în primul an, ceilalţi trei fiind absorbiţi prin fuziuni
şi achiziţii. Pe piaţa de pensii facultative, consolidarea a
avut loc invers, prin creşterea numărului de fonduri şi astfel
prin diversificarea ofertei: de la un singur fond disponibil
pe piaţă în 2002, numărul acestora a crescut la 4 în 2003 şi
la 6 în 2005, acesta fiind de altfel şi numărul de fonduri care
activează în prezent.
Un element important în sistemul croat de pensii pri
vate – Croaţia este singura ţară din Europa Centrală şi de Est
care a adoptat deja legislaţia specifică pentru perioada de
plată a pensiilor private (payout phase). Cum funcţionează?
La vârsta pensionării, după ce a economisit în
treaga viaţă în sistemul de pensii private, participantul
trebuie să-şi folosească activul net acumulat în contul său
personal pentru a cumpăra un produs de anuitate – adică
o pensie viageră – de la una dintre companiile de pensii
private autorizate special pentru acest scop. Dacă la vârsta
pensionării participantul respectiv este căsătorit(ă), cei doi
soţi trebuie, prin lege, să opteze pentru o anuitate mixtă/
de supravieţuitor (doar în situaţia în care soţul/soţia nu a
participat şi el/ea la un fond de pensii private în timpul vie
ţii active). Potrivit legii, anuităţile trebuie indexate cu rata
anuală a inflaţiei, pentru a proteja beneficiarii sistemului.
Mihai BOBOCEA
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> 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 aproape 600 de angajatori, reprezentând peste 280.000 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 participante la aceste evenimente
organizate de Media XPRIMM, cu sprijinul CSSPP şi CNPAS, precum şi al principalilor operatori din piaţa specializată – ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private, BCR Asigurări de Viaţă şi AIG Life -, beneficiind de informare şi consultanţă
în domeniul pensiilor private obligatorii şi facultative.

Forumul Regional de Pensii Private, Ploieşti 2008

Despre oportunitate şi siguranţă
Cea de a zecea ediţie din 2008 a Forumului Regional
de Pensii Private (FRPP) s-a desfăşurat la Ploieşti, în contex
tul în care judeţul Prahova, cu un potenţial economic im
portant, nu a fost ocolit de una dintre cele mai dificile pro
vocări din domeniul managementului resurselor umane:
fidelizarea angajaţilor. De altfel, larga participare a angaja
torilor din întreaga Regiune de dezvoltare Sud Muntenia a
demonstrat că identificarea unor modalităţi de a menţine
în companie angajaţii valoroşi reprezintă o preocupare
importantă pentru managementul companiilor din zonă.
Astfel, la eveniment şi-au confirmat participarea peste 130
de directori generali, economici, juridici, de resurse umane
şi lideri sindicali ai celor mai importante 64 de companii din
zonă, reprezentând atât companii mari angajatoare, cât şi
numeroase IMM-uri.
Forumul Regional de Pensii Private a subliniat rolul
pensiilor private facultative, alături de alte instrumente de
economisire, cum ar fi asigurările de viaţă cu componentă
de acumulare, ca element important în programul de re
tenţie a personalului. Asemeni ediţiilor anterioare, eveni
mentul s-a desfăşurat sub forma unui dialog deschis, direct
şi interactiv între publicul prezent, liderii CNPAS, CSSPP şi ai
principalilor operatori din domeniul pensiilor private.
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Prezentările susţinute de invitaţii speciali au furni
zat detalii despre structura, funcţionarea şi beneficiile sis
temului de pensii private, despre construirea şi evaluarea
pachetelor de beneficii, accentuând asupra felului în care
se poate realiza un mix de instrumente financiare astfel în
cât nevoile participanţilor să fie cât mai bine acoperite, atât
din perspectiva economisirii, cât şi din cea a protecţiei. S-a
vorbit despre calitatea serviciilor, precum şi despre criterii
le de alegere a operatorilor.
Camelia COJOCARU, ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private:
Asigurarea accesului participanţilor la informaţie este una
dintre principalele obligaţii ale administratorilor. Căile de îndeplinire a acestei obligaţii sunt variate, mergând de la modalităţi formale, până la un complex de mijloace tehnice variate care să facă informaţia uşor accesibilă. Implementarea
acestora cere un efort considerabil din partea administratorului, ceea ce determină ca, pentru participanţi, ea să devină
un semn al seriozităţii acestuia şi un indiciu privind calitatea
serviciilor oferite, prin urmare un important criteriu de alegere
a fondului de pensii.
Aşa cum era de aşteptat, dincolo de discuţiile prac
tice despre implementarea pensiilor private facultative în
cadrul sistemului de beneficii salariale, subiectul siguran
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ţei sistemului de pensii a revenit adeseori în întrebările
adresate invitaţilor speciali, potenţat de informaţiile îngri
jorătoare despre efectele crizei financiare mondiale. Mihai
POPESCU, Director Instituţii Financiare, AIG Life Asigurări
România: Poate că astăzi trebuie subliniat, mai mult decât
oricând, că accesul cetăţenilor la mijloace de economisire/
investiţie sigure nu se poate face decât prin intermediul unor
servicii financiare foarte bine reglementate şi supravegheate,
guvernate de un sistem de garanţii şi de monitorizare a riscului investiţional, cum sunt pensiile private sau asigurările de
viaţă cu componentă de acumulare.
În acelaşi sens, Cristian ROŞU, Director General,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, a
subliniat: Scopul nostru, al autorităţii de supraveghere, este
ca peste 20 - 25 de ani sistemul de pensii private să producă
rezultate de aşa natură încât cei care acum au aderat opţional să nu regrete că au făcut-o, iar cei pentru care a fost obligatoriu, să nu aibă motive să reproşeze statului că i-a obligat
s-o facă. De aceea urmărim foarte atent evoluţiile din pieţele
financiare şi ne consultăm permanent cu operatorii astfel încât să luăm toate măsurile de corecţie necesare la timp, protejând interesele participanţilor. Ca exemplu, pentru anul 2009,
CSSPP a permis operatorilor să-şi dirijeze investiţiile exclusiv
către instrumentele financiare cu cel mai redus grad de risc
investiţional, chiar dacă astfel nu se respectă structura de investiţii anunţată iniţial, prin prospectul fondurilor.
Concluzionând discuţiile despre măsurile de pro
tejare a economiilor participanţilor, Mihai ŞEITAN, Director,
GUILD Broker, a subliniat: Criza pune în evidenţă şi un lucru
foarte bun şi important: protecţia funcţionează!
Cât despre concluzia generală a evenimentului,
Romeo JANTEA, Asociat, GUILD Broker, a sintetizat: Pentru
fiecare dintre noi, unicul risc real asociat pensiilor private este
acela de a nu sesiza faptul că avem această oportunitate, ratând astfel şansa de a ne construi o bătrâneţe asigurată din
punct de vedere financiar.
Daniela GHEŢU

Premii la ediţia Ploieşti a FRPP - 2008
Alături de premiile pline
de savoare acordate de
PERONI, brand-ul premium
care sprijină evenimentele
regionale în 2008,
participanţii au primit, în
urma tragerii la sorţi, cartea
„Fonduri de Pensii
Private” semnat de Prof. Univ.
Dan CONSTANTINESCU şi
Manuela CONSTANTINESCU.
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Programul “Unde Mă Asigur?”, realizat şi coordonat de către Media XPRIMM, este cel mai amplu program de anvergură naţională
destinat cunoaşterii, analizării şi promovării pieţei de asigurări din teritoriu.

Bucureşti
Piaţa locală a asigurărilor
(Bucureşti+Ilfov, în anul 2006):

> 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

brăila
Piaţa locală a asigurărilor (2006):
> Număr de unităţi locale: 27 (2005)
> Prime brute subscrise: 57,90 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 164
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,19 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 154,68 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.282

galați
Piaţa locală a asigurărilor (2006):
> Număr de unităţi locale: 32 (2005)
> Prime brute subscrise: 69,48 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 230
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 4,38 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 111,53 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.708

Judeţ vizitat
Judeţ în prezentare

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

Parteneri Oficiali

Unde mă Asigur?

> Oraş în plină dezvoltare, cu un mediu economic extrem de dinamic, loc de desfăşurare al marilor tranzacţii şi
investiţii, Municipiul Bucureşti este, deopotrivă, „nucleu” al pieţei naţionale de asigurări, prin diversitatea formelor
de asigurare practicate, concurenţa acerbă, precum şi prin deschiderea pieţei în ceea ce priveşte achiziţionarea
produselor de asigurare.
În cele ce urmează continuăm prezentarea pieţei bucureştene a asigurărilor şi de brokeraj, demarată în numărul
precedent al revistei.
Aşadar, „episodul” doi!

> Suprafaţa: 228 km2
> Populaţia: 1.943.981 locuitori (2008)
> Număr salariaţi: 959.233 (septembrie 2008)
> Rata şomajului: 1,7% (septembrie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 2.456lei/persoană (septembrie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor în anul 2006
(Bucureşti+Ilfov):
> Număr de unităţi locale : 171 (2005)
> Prime brute subscrise: 3,06 milarde 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

Asigurările... la „kilometrul 0”
În urma a peste 100 de vizite şi interviuri efectuate (până la
încheierea ediţiei acestui număr de revistă) la reprezentanţele com
paniilor de asigurare şi de brokeraj în asigurări care activează pe raza
municipiului Bucureşti, echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au
ajuns la concluzia că există, într-adevar, cel puţin două diferenţe ma
jore între Capitală şi restul ţării în ceea ce priveşte domeniul asigu
rărilor. Una este pozitivă, şi este reprezentată de potenţialul mare şi în
continuă creştere, datorat unui mediu economic extrem de dinamic, iar
a doua diferenţa este negativă, fiind reprezentată de gradul ridicat de
risc prezent în marile aglomerari urbane, întâlnit în special la asigurările
auto, afirmă Mihai POTINCU, Director, Agenţia Mihai Bravu, ARDAF.
(...) Cred că activităţile de asigurare din capitală se diferenţiază
de cele din provincie printr-un ritm mai alert şi o mai mare diversitate.
Este normal să fie aşa, având în vedere că municipiul Bucureşti deţine
o pondere însemnată în sectorul economic şi financiar din ţară. Aici se
construieşte cel mai mult, aici se află sediile celor mai multe companii
mari şi tot aici puterea de cumpărare este mai ridicată decât media la
nivel naţional. Nu în ultimul rând, densitatea intermediarilor în asigurări este cea mai mare, a precizat Dan Mihail STOICESCU, Director
General, ATE Insurance România.
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Sucursala Municipilui Bucureşti
Adresa: Calea Vitan nr. 242
Bucureşti
Tel/Fax: 021.304.52.00
Director Sucursală:
Iulius Alin BUCŞĂ
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De asemenea, la diferenţierea celor „două pieţe” contribuie
şi specificul aparte al necesităţilor clienţilor din Bucureşti: Nevoile clienţilor sunt diferite, iar gradul de informare este mai ridicat, acest lucru
conducând la înţelegerea rolului şi necesităţii încheierii unei asigurări.
Nu în ultimul rând trebuie luat în considerare nivelul veniturilor, factor
care contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea acestui segment, a pre
cizat Bogdan CONSTANTINESCU, Director, Agenţia Bucureşti 2, OTP
Garancia Asigurări.
Deasemenea Adrian SAVU, Director, Sucursala Opera,
OMNIASIG, consideră că marile companii naţionale şi multinaţionale
sunt concentrate în capitală; locuitorii Bucureştilor sunt mult mai bine
informaţi în privinţa nevoii şi necesităţii de asigurare. Însă în ceea ce
priveşte clientul bucureştean, chiar dacă este mult mai educat din
punct de vedere financiar, gradul de dificultate în vânzarea poliţelor de
asigurare este comparabil cu cel din teritoriu, este de părere Cătălina
CARAMAN, Director, Sucursala Aviatorilor, OMNIASIG.
Faptul că la nivelul capitalei, comparativ cu restul ţării, gradul
de penetrare al asigurărilor este mult mai mare, se traduce, din ne
fericire, şi într-o daunalitate mai ridicată faţă de restul teritoriului, în
special în cazul asigurărilor tip CASCO, consideră Victoria IANCOVICI,
Director, Sucursala Bucureşti 1, DELTA Addendum. Un alt aspect spe-
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cific capitalei este gradul mult mai mare de penetrare a claselor de asigurări de răspundere civilă profesională. Poate fi observată o creştere a
responsabilităţii persoanelor care practică profesii liberale şi nu numai,
persoane care încep din ce în ce mai mult să simtă nevoia protecţiei oferite de către asigurători, a adăugat Victoria IANCOVICI.

O problemă reală: resursele umane
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 este alimentat şi de rata scăzută a şomajului.
Faţă de acum 3-4 ani, găsirea de forţă de muncă a devenit o
reală problemă, mai ales pentru segmentul asigurărilor de viaţă, unde
se resimte o acută nevoie de personal calificat, este de părere Dragoş
VOICA, Director, Sucursala Hanul lui Manuc, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Pentru Bucureşti, din punctul de vedere al canalelor de vân
zare ALLIANZ-ŢIRIAC a utilizat un alt mod de organizare a sucursa
lelor decât în provincie, tot portofoliul de brokeri de asigurare şi de
agenţi fiind gestionat centralizat. Astfel, pentru a-şi spori producţia
şi profitabilitatea, Sucursala Hanul lui Manuc a ALLIANZ-ŢIRIAC a de

Sucursala Victoria
Adresa: Piaţa Montreal nr. 10
et. 1, SP. 109 BIS
Bucureşti
Tel: 021.319.82.11
Fax: 021.319.82.10
Director Sucursală:
Elena Simona DEAK

Sucursala Sector 4
Adresa: Calea Văcăreşti nr. 201
bl. 87, parter
Bucureşti
Tel: 021.330.88.02
Fax: 021.330.88.08
Director Sucursală:
Cristian Alin ILIESCU

Sucursala Sector 1
Adresa: Calea Ştirbei Vodă
nr. 104-106, parter
Bucureşti
Tel: 021.315.00.73
Fax: 021.315.00.74
Director Sucursală:
Monica BĂRBULESCU

Sucursala Sector 6
Adresa: Bd. Timişoara nr. 6C
Bucureşti
Tel: 021.440.16.49
Fax: 021.413.55.91
Director Sucursală:
Olga MOLDOVAN
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marat o importantă campanie de dezavoltare a canalului de distri
buţie prin agenţi.
În campania pentru Pilonul II de pensii, am angrenat un număr
important de colaboratori. Pentru a ne spori profitabilitatea, încercăm
să îi transformăm în agenţi de asigurare şi astfel să ne reformăm echipa
de agenţi proprii, a declarat Dragoş VOICA.
Faptul că întreaga industrie a asigurărilor se confruntă, în
acest moment, cu dificultăţi în ceea ce priveşte propriile resurse
umane, reprezintă o reală problemă şi pentru BCR Asigurări: Ritmul
de lucru este foarte alert, iar domeniul te obligă să cunoşti o gamă foarte largă de activităţi. Totuşi, tinerii sunt mai dispuşi să intre în acest domeniu pentru că au dorinţa şi disponibilitatea de a se perfecţiona, a de
clarat Iulius Alin BUCŞĂ, Directorul Sucursalei Municipiului Bucureşti
a BCR Asigurări. În general, primele şase luni sunt esenţiale pentru a
defini relaţia dintre companie şi angajat, a continuat acesta.
Totuşi, în pofida tuturor avantajelor de care pot beneficia asi
gurătorii utilizând reţeaua proprie de agenţi în detrimentul brokerilor
de asigurare, există şi agenţii care nu pot exploata această modalitate
de vânzare. În momentul de faţă, mai mult de 65% din volumul total al
primelor brute subscrise de Agenţia noastră este realizat prin intermediul brokerilor, în pofida faptului că vânzarea prin intermediul acestora presupune plata unor comisioane şi implicit profitul se diminuează.
Preferăm menţinerea acestui canal alternativ de vânzare, întrucât suntem în plin proces de fuziune şi în aşteptarea planurilor noului proprietar.
Astfel, formarea unor echipe de agenţi stabilă şi de încredere ar fi complicată în acest moment, a comentat Bogdan CONSTANTINESCU.
De asemenea, compania de asigurări ASITO KAPITAL se află
în plin proces de consolidare pe piaţa românească. În acest sens, fo
losirea canalelor de distribuţie alternative, în special brokerii de asi
gurare, ocupă un rol primordial în politica companiei. Astfel, Marcel
PÎRCIOG, Director General al ASITO KAPITAL, a declarat că societatea
doreşte să îşi crească cifra de afaceri printr-o accentuare a relaţiei cu
brokerii de asigurare, datorită faptului ca aceştia din urmă au capa
citatea de a promova produsele ASITO KAPITAL, atât în rândul per
soanelor juridice, cât şi către persoanele fizice.

Sucursala Pache Protopopescu
Adresa: Bd. Pache Protopopescu nr.
6, parter
Bucureşti
Tel: 031.805.73.67
Fax: 031.805.73.68
Director Sucursală:
Liliana ANDRIESCU

Sucursala Tineretului
Adresa: Str. Verzişori nr. 45
Bucureşti
Tel: 021.330.90.03
Fax: 021.330.76.40
Director Sucursală:
Ovidiu Cristian COZAC

Asigurările obligatorii de locuinţe, privite cu pesimism
Din ce în ce mai mulţi lideri ai companiilor de asigurări de pe
piaţa din Bucureşti se arată tot mai puţin optimişti de proiectul asi
gurărilor obligatorii de locuinţe. Principala cauză a acestei tendinţe
este suma minimă asigurată care va fi de 10.000 sau 20.000 euro, în
funcţie de tipul construcţiei.
Corina ŢUCĂ, Director al Sucursalei Unirea a CARPATICA Asig.,
consideră că efortul companiilor de asigurări pentru a intra într-o astfel de campanie va fi unul substanţial şi este dificil ca acesta să aducă
profit, din cauza primelor de asigurare foarte scăzute.
De asemenea, situaţia se poate dovedi o problemă şi pentru
intermediari, care nu vor fi încurajaţi de valoarea redusă a primelor
de asigurare.
Cu toate acestea, produsul cu cel mai mare potenţial de creştere în Bucureşti, ca de altfel în toată ţara, este asigurarea facultativă
a locuinţelor şi bunurilor ce aparţin persoanelor fizice, având în vedere că nivelul prestabilit prin asigurarea obligatorie va fi insuficient
pentru acoperirea valorii reale sau de piaţă a locuinţei, a menţionat
Iulian RUICU, Director, Sucursala Drumul Taberei, ALLIANZ-ŢIRIAC.
Aceeaşi opinie o împărtăşeşte şi Directorul Sucursalei Banu Manta a
ALLIANZ-ŢIRIAC, Oana ANDREESCU, care consideră că atât contextul
economic actual, cât şi aprobarea legii privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor constituie premisele unei creşteri pe segmentul asigurărilor
de clădiri aparţinând persoanelor fizice.
În acelaşi timp, majoritatea asigurătorilor intervievaţi esti
mează că asigurările de sănătate, respectiv cele de răspundere civilă
profesională vor cunoaşte în următoarea perioadă cea mai specta
culoasă creştere.
În următoarea perioadă consider că se vor dezvolta produsele
de asigurare de răspundere civilă profesională din activităţi indepen-
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Agenţia Carol
Adresa: Bd. Carol I nr. 37
et. 1, ap.4
Bucureşti
Tel: 021.310.27.05
Fax: 021.310.27.06
Director Agenţie:
Camelia AVRAM
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Agenţia Gara de Nord
Adresa: Str. Baldovin Pârcălabu nr. 24
Bucureşti
Tel: 021.315.44.23
Fax: 021.315.44.26
Director Agenţie:
Marinela RADU

dente, activităţi care ar putea fi motorul redresării economiei româneşti. De asemenea, va fi interesant de urmărit evoluţia asigurărilor de
sănătate care sunt la început şi se pot dezvolta datorită nevoilor clienţilor de a beneficia de servicii profesioniste şi nu ca cele oferite în prezent
de casele de asigurări de sănătate, a declarat Ovidiu Cristian COZAC,
Director, Sucursala Tineretului, EUROINS.
Din punctul meu de vedere, cel mai mare potenţial de creştere îl au
asigurările de sănătate. Totodată, consider că asigurările property şi cele de
răspunderi vor înregistra creşteri spectaculoase în viitorul apropiat, este de
părere Olga MOLDOVAN, Director, Sucursala Sector 6, BCR Asigurări.
În ultimii ani s-a remarcat o creştere în sectorul construcţii
– montaj, lucru ce a condus la dezvoltarea asigurărilor pentru acest
segment al pieţei. Însă încetinirea acestei dezvoltări, a segmentului
imobiliar se poate resimţi şi în sectorul nostru. Criza internaţională are
influenţe vizibile, generând diverse efecte în industriile adiacente acestui
segment. Produsele de asigurare destinate răspunderilor civile profesionale îşi fac simţită prezenţa din ce în ce mai mult în portofoliile noastre,
a adăugat Camelia AVRAM, Director, Agenţia Carol, EUROINS.

Noi jucători în piaţă

Adresa: Bd. Expoziţiei nr. 2, Intrarea
D, cam 112
Bucureşti
Tel: 021.300.96.01
Fax: 021.318.31.04
Director General:
Mihnea TOBESCU

Agenţia Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului nr. 39
Bucureşti
Tel: 021.332.32.85
Fax: 021.332.32.80
Director Agenţie:
Dorinel ŞTEFAN

Agenţia Mihai Bravu
Adresa: Sos. Mihai Bravu nr. 286
Bucureşti
Tel: 021.322.26.88
Fax: 021.326.01.35
Director Agenţie:
Mihai POTINCU
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QBE Insurance (Europe) este unul dintre grupurile internaţio
nale de asigurări care au notificat CSA asupra intenţiei de a deschide
o sucursală pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire. QBE
Insurance, sucursala locală a grupului australian QBE, a subscris în
intervalul ianuarie - septembrie al acestui an prime în valoare de 1
milion euro. De asemenea, societatea estimează că, până la sfârşitul
anului, va atinge 1,4 milioane euro.
În ceea ce priveşte perspectivele de dezvoltare, compania urmăreşte o creştere echilibrată, bazată în special pe colaborarea cu brokerii de asigurare. În acest moment, portofoliul companiei, în funcţie de
clasele de asigurări, este dominat de asigurări property, în proporţie de
50%. Un loc important îl ocupă poliţele de răspundere civilă şi profesională, care deţin 25% din portofoliu, a declarat Gabriel SAUER, Director
General, QBE Insurance România.
Subscrierile s-au realizat în întregime prin intermediul broke
rilor, care reprezintă şi principalul canal de distribuţie al companiei.
În acest sens, QBE România a încheiat deja parteneriate cu o serie de
brokeri de asigurare din ţara noastră, precum MARSH, AON România,
EOS Risq, LONDON Brokers, FUNK International, TOTAL Advisor.
Totodată, compania se va concentra pe vânzarea de asigurări de tip
property şi de răspundere civilă către clienţi corporate.
În plan internaţional, australienii de la QBE au înregistrat, în
2007, venituri din subscrieri în valoare de 12,41 miliarde USD, în creş
tere cu 19,6% faţă de 2006.

Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: Bd. Libertăţii nr. 22
bl. 102-103, tronson 1
Bucureşti
Tel: 021.317.35.25
Fax: 021.317.30.45
Director Sucursală:
Mihai STATIE

Anul X - Numărul 12/2008 68

Unde mă Asigur?

Sucursala Bucureşti - Vânzări
Directe
Adresa: Str. Gen. Ernest Broşteanu
nr. 20
Bucureşti
Tel: 021.207.15.49
Fax: 021.208.21.37
Director Sucursală:
Dumitru MIHALACHE

Sucursala Hanul lui Manuc
Adresa: Str. Franceză nr. 62-64
Bucureşti
Tel: 021.303.82.41
Fax: 021.313.29.52
Director Sucursală:
Dragoş VOICA

Sucursala Drumul Taberei
Adresa: Str. 1 Mai nr. 15, bl. C3
Bucureşti
Tel: 021.440.09.23
Fax: 021.440.29.46
Director Sucursală:
Iulian RUICU

Sucursala Banu Manta
Adresa: Str. Banu Manta
nr. 12, bl. 26
Bucureşti
Tel: 021.223.78.15
Fax: 021.650.00.16
Director Sucursală:
Oana ANDREESCU

Mulţumim
Sucursala Izvor
Adresa: Splaiul Independenţei
nr. 17, tronson 1, bl. 101
Bucureşti
Tel: 021.319.78.83
Fax: 021.312.47.80
Director Sucursală:
Eduard CONSTANTIN

pentru sprijinul acordat Programului

Nissan Pathfinder
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Adresa: Str. Elena Văcărescu
nr. 100A
Bucureşti
Tel: 021.230.09.62
Fax: 021.318.80.74
Director General:
Marcel PÎRCIOG

Sucursala Unirii
Adresa: Bd. Unirii nr. 72, et.1
Bucureşti
Tel: 021.320.04.50
Fax: 021.320.03.60
Director Sucursală Zonală:
Corina ŢUCĂ

Adresa: Calea Griviţei nr. 24
Bucureşti
Tel: 021.310.68.11
Fax: 021.310.68.15
Director General:
Dan Mihail STOICESCU

Adresa: Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6
parter, Tronson 3
Bucureşti
Tel: 021.408.04.00
Fax: 021.308.56.31
Coordonator Vânzări:
Olivia DIMOFTE

Adresa: Bd. Dacia nr. 153-155, etaj 2
Bucureşti
Tel: 031.226.11.11
Fax: 031.222.11.00
CEO:
Carmen BAHRIM

Sucursala Bucureşti 1
Adresa: Bd. Ferdinand nr. 47, ap. 1
Bucureşti
Tel: 021.252.85.21
Fax: 021.252.85.20
Director Sucursală:
Victoria IANCOVICI
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AIG România va deveni în 2009 sucursală a companiei franceze
AIG Europe. Vom deveni o sucursală a AIG Europe în cursul anului 2009,
însă structura internă va rămâne neschimbată şi numărul de angajaţi nu
va suferi modificări, a declarat Mihnea TOBESCU, Directorul General al
AIG România. Astfel, AIG România va intra sub incidenţa autorităţii de
supraveghere din Franţa, unde AIG Europe îşi are sediul central.
După lansarea oficială a companiei, care a avut loc la sfârşitul
lunii octombrie a acestui an, SIGNAL IDUNA şi-a început activitatea
pe piaţa din România prin deschiderea a 5 agenţii în Bucureşti şi în
ţară, urmând ca treptat să se extindă şi în alte oraşe mari. Ne asumăm
educarea populaţie în ceea ce priveşte utilitatea, semnificaţia, precum şi
modul de funcţionare a unei asigurări de sănătate, a declarat Sânziana
MAIOREANU, CEO, SIGNAL IDUNA România. În primă fază, paleta de
produse va fi formată din poliţe simple, cu riscuri de bază, ce vor avea
preţuri atractive pentru clienţi, urmând ca, pe parcurs, compania să
lanseze pachete tot mai complexe ce pot cuprinde chiar şi tratamen
te la centrele de sănătate partenere din afara graniţelor României.
Produsele vor fi adaptate cerinţelor şi realităţilor pieţei. Nu a
fost posibilă lansarea pe piaţă a unor produse din portofoliu pentru că
infrastructura medicală nu a permis acest lucru, a adăugat Sânziana
MAIOREANU. Din punct de vedere al canalelor de distribuţie, pe lângă
forţa proprie de vânzare, brokerii vor avea un rol important. Aceştia sunt
parteneri tradiţionali ai SIGNAL IDUNA în afara României şi deţin cea
mai mare pondere în distribuţia produselor companiei. La nivel local,
societăţile de brokeraj în asigurări au ajuns la maturitate şi este o oportunitate perfectă pentru acestea de a-şi lărgi portofoliul de produse, a
menţionat Sânziana MAIOREANU.
De asemenea, la începutul anului 2007, asigurătorul francez
GROUPAMA a câştigat licitaţia pentru preluarea diviziei de asigurări
a OTP Bank din Ungaria, GARANCIA, tranzacţia cifrându-se la suma
de aproximativ 3 milioane euro. În acest sens, echipa Agenţiei 2
Bucureşti a OTP Garancia aşteptă strategia de dezvoltare a noului
proprietar: După cum ştiţi, compania noastră a fost preluată de unul
din cei mai mari asigurători din Europa, şi anume GROUPAMA. De aceea, intenţionăm să ne extindem portofoliul de produse şi să fim inovativi în raport cu cerinţele clienţilor noştri. Prin alăturarea forţelor OTP
Garancia Asigurări, BT Asigurări şi ASIBAN, împreună cu acordurile de
distribuţie pe care le avem deja cu OTP Bank şi Banca TRANSILVANIA,
avem certitudinea că vom reuşi să ne îndeplinim planurile ambiţioase,
a opinat Bogdan CONSTANTINESCU.

Adresa: Str. Marcel Andreescu nr. 30
Bucureşti
Tel: 021.231.18.85
Fax: 021.230.00.41
Preşedinte:
Costel EREMIA

Director General:
Fănel PLOPEANU

Agenţia Bucureşti 3
Adresa: Str. Vulturilor nr. 98A
Bucureşti
Tel: 021.200.38.50
Fax: 021.200.38.51
Director Agenţie:
Adriana RUSU

Ce planuri au asigurătorii?
Pe fondul unei concurenţe tot mai acerbe pe piaţa de profil,
compania ALLIANZ-ŢIRIAC şi-a stabilit ca principal obiectiv profita
bilitatea, în detrimentul cotei de piaţă. Pe viitor, cota celor noi intraţi
în asigurare va fi din ce în ce mai mică şi, de aceea, urmărim să ne selectăm cu mai multă atenţie clienţii, a declarat Eduard CONSTANTIN,
Directorul Sucursalei Izvor a ALLIANZ-ŢIRIAC. Compania a stabilit că,
până la sfârşitul anului în curs, să îşi sporească subscrierile pe seg
mentul de asigurări generale cu 20%, în timp ce pe segmentul life
să crească cu 25%.
Pentru ARDAF, un obiectiv important îl constituie dezvolta
rea reţelei teritoriale. Compania şi-a consolidat reţeaua din Bucureşti,
astfel încât să vină cât mai mult în întâmpinarea clienţilor. Astfel, a
avut loc o dezvoltare semnificativă a reţelei de agenţii, ne-a declarat
Mihai STATIE, Director al Sucursalei Bucureşti a ARDAF. La începutul
lui 2007 existau 4 agenţii, numărul acestora ajungând la 15 în 2008.
De asemenea, numărul angajaţilor a crescut de la 80 la 120, a precizat
Mihai STATIE.
RAI Asigurări, lider incontestabil pe segmentul aisgurărilor
medicale de călătorie în străinătate, îşi propune pentru următoarea
perioadă diversificarea ofertei de produse de asigurare prin îmbunătăţirea celor existente şi crearea de produse noi, în diferite variante, ca şi elaborarea unei strategii mai agresive de contactare şi atragere a agenţiilor
de turism cu mare potenţial asigurabil, care nu sunt încă parteneri RAI,
a precizat Iuliana HAMPU, Director General, RAI Asigurări. Totodată,
printre atuurile societăţii putem menţiona continuitatea şi stabilitatea pe
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Agenţia Bucureşti
Adresa: Bd. Timişoara nr. 17A, bloc
106, parter
Bucureşti
Tel: 021.202.67.21
Fax: 021.202.67.22
Director Regional:
Aneta CRAŞOVEANU
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Sucursala Aviatorilor
Adresa: Bd. Lascăr Catargiu nr. 36
Bucureşti
Tel: 021.318.27.03
Fax: 021.318.27.07
Director Sucursală:
Cătălina CARAMAN

Sucursala Unirea
Adresa: Str. Tunari nr. 44
Bucureşti
Tel: 021.210.77.81
Fax: 021.210.27.45
Director Sucursală:
Raluca DOBRESCU

piaţă, fiind primul asigurător cu capital integral privat, înregistrat după
1990. Această calitate de lider de piaţă pe segmentul asigurărilor medicale de călătorii în străinătate, a determinat ca RAI să fie cel mai cunoscut
şi cel mai agreat partener de afaceri al agenţiilor de turism din România,
fapt care a condus la câştigarea unei experienţe solide în domeniul asigurărilor medicale de călătorii în străinătate, a adăugat Iuliana HAMPU.
Un obiectiv important pentru FATA Asigurări este acela ca
până la sfârşitul anului să îşi extindă reţeaua teritorială prin deschi
derea a câte unei agenţii sau sucursale în fiecare judeţ, astfel încât
compania să acopere mai eficient întregul teritoriu. În acelaşi timp,
(...) principalul nostru obiectiv este să încheiem anul cu un rezultat financiar pozitiv. În ceea ce priveşte subscrierile, ţinta este de 12,5 milioane euro, din care, până acum (n.red.: sfârşitul lunii august), am realizat 9 milioane euro. În ceea ce priveşte asigurările agricole, acestea
depind foarte mult de condiţiile agro-meteorologice şi riscurile aferente
sunt foarte imprevizibile. Diversificarea portofoliului oferă în primul
rând predictibilitate şi, într-o măsură mai mică, profitabilitate. La toate
acestea se adaugă faptul că tarifele pentru primele de asigurare pe segmentul agricol au ajuns la un nivel foarte scăzut, mult sub nivelul real al
pieţei, a declarat Fănel PLOPEANU, Director General, FATA Asigurări.
Compania de asigurări IRASIG, condusă de Guglielmo FRINZI,
fostul şef al GENERALI şi ASTRA Asigurări, îşi propune în 2009 să intre pe
piaţa poliţelor de tip RCA: În primele şase luni ale anului viitor intenţionăm
să solicităm de la CSA autorizaţia pentru a încheia asigurări de răspundere
civilă auto. În acelaşi interval, compania noastră va deveni prezentă la nivel
naţional, în urma semnării unui parteneriat cu o instituţie financiară specializată în transferul de fonduri, a declarat Guglielmo FRINZI, CEO IRASIG.
De asemenea, IRASIG îşi propune o dezvoltare considerabilă în urmă
torii 2 ani, atât pe piaţa internă, cât şi internaţională: Am obţinut acum
3 luni autorizaţia de a vinde asigurări şi pe teritoriul Italiei, iar, în acest moment, pregătim o poliţă bilingvă, concepută special pentru a fi promovată
printre românii din Italia, a explicat Guglielmo FRINZI.
Totodată, conform CEO-ului IRASIG, eforturile companiei de

IRASIG
Adresa: Str. Cristian Popişteanu
nr. 2-4
Bucureşti
Tel.: 021.212.56.04
Fax: 021.318.32.99
CEO: Guglielmo FRINZI

Sucursala Opera
Adresa: Splaiul Independenţei
nr. 111
Bucureşti
Tel: 021.410.70.13
Fax: 021.410.93.90
Director Sucursală:
Adrian SAVU

CFO: Elena GRECU

Adresa: Str. Barbu Văcărescu
nr. 157B
Bucureşti
Tel: 021.208.87.95
Fax: 021.208.87.97
General Manager România:
Gabriel SAUER
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Agenţia Bucureşti 2
Adresa: Str. Armand Călinescu
nr. 25, et. 2
Bucureşti
Tel: 021.312.51.45
Fax: 021.312.51.65
Director Agenţie:
Bogdan CONSTANTINESCU

Adresa: Str. Ţepeş Vodă nr. 51
Bucureşti
Tel: 021.322.88.14
Fax: 021.322.31.11
Director General:
Iuliana HAMPU

Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti
nr. 42-44, corp A1
Bucureşti
Tel.: 021.361.07.00
Fax: 021.361.07.07
Executive Manager:
Oana ROATEŞ

Adresa: Bd. George Coşbuc
nr. 69, et. 2
Bucureşti
Tel.: 021.301.99.49
Fax: 021.301.99.59
Director General:
Friedriech GEIST

EUROGROUP Insurance-Reinsurance
Broker România
Adresa: Calea Victoriei
nr. 155, bl. D1, sc. 2, et.10, ap. S şi D
Bucureşti
Tel.: 031.228.91.00
Fax: 031.228.91.04
Director General:
Nicolae ARSENE

Adresa: Str. Vulturilor nr. 18 - 18A
Bucureşti
Tel: 021.322.00.71
Fax: 021.322.00.73
CEO:
Sînziana MAIOREANU
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Director Executiv:
Eugen PRIBOI
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HSI Broker

Adresa: Bd. Timişoara nr. 60D
Bucureşti
Tel./Fax: 021.444.33.12
Managing Director:
Ioana MARIN

Adresa: Bd. Ghencea nr.126-132,
et. 2
Bucureşti
Tel.: 031.405.21.23
Fax: 021.413.09.47
Director Executiv:
Lavinia NIŢĂ

Adresa: Bd. Carol I nr. 34-36, parter
Bucureşti
Tel.: 021.305.03.23
Fax: 021.305.03.15
General Manager:
Daniel BODNAR

Managing Partner:
Viorel VASILE

asigurări, pe termen mediu, în România, vor fi concentrate pe ex
tinderea teritorială: Planul nostru este ca în următorul an să reuşim să
avem reprezentanţe proprii în toate judeţele; în acest moment avem
deschise 6 agenţii în ţară. De asemenea, IRASIG intenţioneaza să fruc
tifice şi potenţialul asigurărilor de tip property, mai ales în contextul
adoptării legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor.

Relaţie de parteneriat
La nivelul Bucureştilor, relaţia dintre companiile de asigura
re şi societăţile de brokeraj este într-un real proces de consolidare,
fiind bazată pe profesionalism şi respect reciproc. Colaborarea HSI
Insurance Broker cu societăţile de asigurare este una de parteneriat de
afaceri, o cooperare reciproc avantajoasă. Ne-am propus o diversificare
a plasării portofoliului de clienţi bazată pe cererea expresă a clienţilor
cu recomandările necesare. Vizăm produsele competitive adaptate
la realităţile pieţei actuale asigurative care implică de multe ori flexibilitate din partea asigurătorilor, a precizat Ioana MARIN, Managing
Director, HSI Insurance Broker.
SAFETY Broker are încheiate parteneriate cu aproape toate companiile de asigurări din România şi a dezvoltat o relaţie foarte
bună, bazată pe respect şi încredere, a declarat Lavinia NIŢĂ, Director
Executiv, SAFETY Broker. Un lucru demn de evidenţiat este faptul
că SAFETY Broker intenţionează să se dezvolte la nivel naţional, în
principal în marile oraşe din ţară, printr-un sistem de franşiză care
să ofere servicii financiare complexe, aducând alături atât asigurări
generale sau de viaţă şi finanţări prin leasing, cât şi produse de cre
ditare ipotecare, cu garanţie reală sau de nevoi personale. Astfel,
bazată pe o structură de „supermarket financiar”, compania doreşte
să ofere clienţilor un ansamblu de produse care să satisfacă cât mai
bine nevoile de finanţare sau de asigurare ale clienţilor. Obiectivul
nostru principal este să înregistrăm brand-ul astfel încât, la sfârşitul lunii februarie, anul viitor, să fim pregătiţi să intrăm pe piaţă. Companiile
ajung din ce în ce mai greu la clienţi prin propria forţă de vânzare şi din
această cauză societăţile de intermediere beneficiază de un avantaj, a
declarat Viorel VASILE, Managing Partner în cadrul SAFETY Broker.
De asemenea, dorim să ne dezvoltăm în plan orizontal, încercând să
oferim clienţilor o gamă cât mai largă de produse financiar-bancare,
a continuat el.
De asemenea, relaţia broker - client s-a dezvoltat pe parcursul
anilor, acest fapt reflectându-se în creşterea numărului de societăţi de
brokeraj. Clientul conştientizează din ce în ce mai mult rolul brokerului,
economisind astfel timp şi obţinând cea mai bună ofertă, brokerul fiind
alături de client prin servicii complete: analiza riscului, încheierea poli58

ţei şi consiliere în caz de daună, a adăugat Lavinia NIŢĂ.
Acest canal de vânzare este foarte bine pus în valoare de sucursală,
colaborarea cu brokerii fiind foarte bună şi în continuă dezvoltare, a opi
nat Monica BĂRBULESCU, Director, Sucursala Sector 1, BCR Asigurări.
În prezent, jumătate din subscrierile FATA Asigurări în Bucureşti
sunt realizate prin brokeri. De asemenea, există o reţea puternică de brokeri cu care colaborăm, în Cluj, Timişoara şi Oradea şi, treptat, activitatea acestora se va extinde şi în restul ţării, a adăugat Fănel PLOPEANU.
Astfel, relaţia reciproc avantajoasă, bazată pe respect, trans
parenţă, încredere şi profesionalism, a făcut ca brokerul de asigurare
să îşi câştige un statut de necontestat în piaţa asigurărilor, profesionalismul fiind cuvântul care-l defineşte, adăugând astfel plus-valoare intermedierii în asigurări, a comentat Oana ANDREESCU.
În acelaşi sens, cunoscând necesităţile brokerilor încercăm să
venim în întâmpinarea lor, astfel încât rezultatele parteneriatului sunt
foarte bune, a precizat Liliana ANDRIESCU, Director, Sucursala Pache
Protopopescu, EUROINS.
Vlad BOLDIJAR

TOP 10 COMPANII BUCUREŞTI 2007
ALLIANZ-ŢIRIAC
BCR Asigurări
OMNIASIG
ASIBAN
UNITA
ASTRA-UNIQA
ASIROM
AIG România
GARANTA

656.15
304.39
276.12
229.00

170.49
162.49
111.98
96.60
80.80
Prime brute subscrise (mii lei)
0
100
200
300
400
500
Sursa: INSURANCE Profile, pe baza datelor furnizate de companii
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> Sfârşitul toamnei a programat pentru zilele de 3 şi 4 noiembrie 2008 întâlnirile echipelor Programului
Naţional „Unde Mă Asigur?” cu liderii celor mai importante sucursale şi agenţii ale companiilor de asigurări
din judeţul Brăila, precum şi cu principalele companii de brokeraj din această regiune a ţării. În cele ce urmează,
puteţi să faceţi cunoştinţă cu piaţa brăileană a asigurărilor şi veţi afla amănunte despre atuurile, perspectivele,
problemele, precum şi despre ceea ce o diferenţiază faţă de restul ţării.

> Reşedinţa de judeţ: Brăila
> Suprafaţa: 4.765 km2
> Populaţia: 374.318 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 80.947 (septembrie 2008)
> Rata şomajului: 3,8% (septembrie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.394 lei/persoană (septembrie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor (2006):

BRĂILA

> Număr de unităţi locale: 27 (2005)
> Prime brute subscrise: 57,90 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 164
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 3,19 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 154,68 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.282

Atuurile pieţei:
Asigurările agricole şi cele navale

Judeţul Brăila face parte din Regiunea de dezvoltare econo
mică Sud-Est a României şi are în componenţa sa 4 oraşe (municipiul
reşedinţă de judeţ Brăila, Ianca, Însurăţei şi Făurei) şi 40 de comune.
Din vremuri străvechi, locuitorii judeţului s-au ocupat cu
agricultura, creşterea animalelor, pescuitul şi, beneficiind de malul
stâng al Dunării, oraşul Brăila a devenit, în secolul al XIX-lea, cel mai
de seamă port fluvial al Ţării Româneşti. Comerţul profitabil şi dez
voltarea industriei de-a lungul secolului al XVIII-lea şi începutul se
colului XIX au marcat istoria Brăilei. În 1911, an de maximă activitate
economică, exportul brăilean reprezenta 22% din comerţul româ
nesc şi peste 20% din import. Această dezvoltare a Brăilei a fost sus
ţinută în principal de şantierul naval (1864) şi fabrica de bere (1872).
Aici a luat fiinţă prima Cameră de arbitraj comercial (1836), Bursa de
cereale şi bunuri (1882), de asemenea, Curtea Comercială şi Banca
Comercială.
Prima investiţie străină în Brăila a fost făcută în 1924 de că
tre Societatea Franco-Română. În intervalul de până la revoluţia din
1989, s-a pus accent pe industrializarea forţată a economiei brăilene,
ca apoi, după anul 2000, să se facă resimţite rezultatele acelei dez
voltări industriale mult prea ambiţioase, nejustificate şi disproporţi
onate. Astăzi, multe dintre reperele industriale de referinţă şi-au în
chis, total sau parţial, porţile, ducând la deprecierea, mai accentuată
decât în plan naţional, a nivelului de trai şi al gradului de dezvoltare
a judeţului.
Din punctul de vedere al investiţiilor străine realizate în ju

DECEMBRIE 2008

Sucursala Brăila
Adresa: Bd. Independenţei
nr. 92, parter
Brăila
Tel.: 0239.614.130
Fax: 0239.613.658
Director Sucursală:
Nicoleta VAŢLAVEC
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Sucursala Brăila
Adresa: Str. Călăraşilor nr. 17, et. 3
Brăila
Tel.: 0239.613.050
Fax: 0239.613.744
Director Sucursală:
Maria NISIPEANU

Sucursala Brăila
Adresa: Str. Alexandru I. Cuza, nr.152,
parter
Director Sucursală:
Petrică PETRE

deţul Brăila, 2007 şi 2008 pot fi consideraţi anii expansiunii reţelelor
de hypermarketuri şi a marilor lanţuri de retail. Astfel, în anul prece
dent, câteva companii de renume şi-au deschis magazine în Brăila,
ca, de exemplu, CARREFOUR, PIC şi PLUS. Planurile investiţionale nu
s-au oprit aici întrucât, în acest an, două dintre magazinele aminti
te au demarat lucrările pentru deschiderea a câte unui nou centru
de vânzări. Tot în 2008, acestor două proiecte li s-au mai adăugat şi
cele ale companiilor care administrează lanţurile de retail SELGROS,
KAUFLAND, BRICOSTORE şi MEDIA GALAXY. În ansamblu, numai in

vestiţiile din 2008 au creat aproximativ 1.300 de locuri de muncă, la
acestea adăugându-se aproximativ 1.800 create în perioada 20062007 prin inaugurarea altor complexe: BILLA, DEDEMAN, PRAKTIKER,
XXL.

Ascensiunea continuă
Piaţa asigurărilor din judeţul Brăila este în creştere. Această
afirmaţie este susţinută de cifrele înregistrate de piaţa locală de

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

3T 2008
mii RON

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

3T 2007

mii EUR

mii RON

mii EUR

Cota de
piaţă
pentru
3T/2008

Prime Brute Subscrise
2007
mii RON

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

2006

mii EUR

mii RON

mii EUR

1 ASIROM

8.794,00

2.416,20

7.883,00

2.389,15

3,97

1,13

15,93 10.051,00

3.011,72

-

-

-

-

2 OMNIASIG

8.470,00

2.327,18

-

-

-

-

15,34

6.996,05

2.096,32

3.485,90

989,05

91,43

111,95

3 ALLIANZ-ŢIRIAC

6.313,00

1.734,53

5.101,00

1.545,99

15,34

12,20

11,44

6.764,00

2.026,79

4.775,00

1.354,80

35,11

49,60

4 ASIBAN

5.976,10

1.641,97

6.110,00

1.851,80

-8,85

-11,33

10,83

8.062,85

2.415,98

6.301,00

1.787,77

22,05

35,14

5 BCR Asigurări

4.407,00

1.210,85

4.033,00

1.222,31

1,84

-0,94

7,98

5.351,00

1.603,39

3.334,00

945,95

53,09

69,50

6 EUROINS*

4.200,00

1.153,97

-

-

-

-

7,61

-

-

-

-

-

-

7 UNITA

3.706,97

1.018,51

3.409,57

1.033,36

1,33

-1,44

6,71

-

-

-

-

-

-

8 ARDAF

3.606,27

990,84

955,47

289,58

251,76

242,17

6,53

1.984,26

594,57

1.533,16

435,00

23,45

36,68

9 ING Asig. de Viaţă**

2.800,00

769,32

2.225,00

674,34

17,28

14,08

5,07

3.277,00

981,93

2.478,00

703,08

26,14

39,66

10 FATA Asigurări***

2.200,00

604,46

-

-

-

-

3,99

-

-

-

-

-

-

11 ASTRA-UNIQA

2.117,21

581,72

1.963,00

594,94

0,52

-2,22

3,84

2.441,00

731,43

-

-

-

-

12 GENERALI

1.368,56

376,02

1.126,80

341,51

13,19

10,11

2,48

1.599,74

479,35

1.147,72

325,64

32,95

47,20

13 BT Asigurări

700,54

192,48

1.670,22

506,20

-60,91

-61,98

1,27

1.794,35

537,67

3.708,52

1.052,21

-53,85

-48,90

14 INTERAMERICAN

546,19

150,07

534,51

162,00

-4,77

-7,36

0,99

731,20

219,10

617,06

175,08

13,03

25,14

55.205,84 15.168,11 35.011,56 10.611,17

46,95

42,94

100,00 49.052,45 14.698,24 27.380,36

7.768,58

70,88

89,20

TOTAL COMPANII

* Cifrele includ rezultatele Sucursalei Brăila şi a Agenţiilor francizate care activează în judeţ.
** Rezultatele financiare includ judeţele Vrancea, Călăraşi, Ialomiţa şi Brăila.
*** Cifrele sunt aferente perioadei Ianuarie 2008 - August 2008.
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Structura personalului şi distribuţia
primelor brute subscrise
Angajaţi/
Angajaţi
colaboratori
cu carte
Din care
de muncă Total
activi

Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
BT Asigurări
EUROINS
ING Asig. de Viaţă
INTERAMERICAN
OMNIASIG
UNITA
Sursa: companiile

24
12
12
31
11
17
13
8
3
1
35
13

61
107
14
97
123
13
65
205
112
11
450
158

10
102
10
35
190
90
3
335
-

Subscrieri pe
persoană (%)
Fizică

Juridică

35
34,38
59,3
66,66
40
85
90
35

65
65,62
40,7
33,33
60
15
10
65

Subscrise în (%)
Reşedinţa Restul
de judeţ judeţului
85
88,98
80
90
80
-

15
11,02
20
10
20
-

profil în ultimii doi ani de zile. Astfel, dacă în anul 2006 asigurătorii
brăileni au subscris, potrivit Institutului Naţional de Statistică, în va
loare de 57,90 milioane lei (16,93 milioane euro), piaţa brăileană a
asigurărilor urcând, practic, 5 poziţii faţă de anul 2005 în topul rea
lizat la nivel naţional, ajungând până pe locul al 19-lea. În primele 9
luni ale anului curent, potrivit rezultatelor furnizate Revistei PRIMM
Asigurări&Pensii, un număr de 14 companii de asigurare au rapor
tat un volum total de subscrieri de 55,21 milioane lei (circa 15,17
milioane euro).
Din totalul subscrierilor, 13,28 % au fost aferente segmen
tului asigurărilor de viaţă, 34,39% poliţelor CASCO şi 28,50% celor
de tip RCA. De asemenea, daunele plătite de asigurătorii brăileni în
perioada ianuarie-septembrie 2008 s-au cifrat la peste 20,40 milioa

Daune plătite în perioada (mii RON):
3T 2008

3T 2007

2007

2006

-

-

-

-

-

-

3.258,65

2.431,59

3.606,00

-

-

2.633,00

4.940,00

3.377,42

4.853,00

3.532,00

4.722,00

2.341,00

2.945,00

1.426,00

-

-

-

-

3.276,05

1.298,33

-

-

1.695,28

846,24

1.423,62

1.078,52

-

-

-

-

-

-

-

-

1.694,00

1.845,00

2.310,00

-

467,54

693,93

887,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.400,87

10.401,92

15.677,41

11.101,11
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Sucursala Brăila
Adresa: Str. Împăratul Traian nr.4
Brăila
Tel.: 0239.611.033
Fax: 0239.611.202
Director Sucursală:
Petre CENCA

ne lei, din care 13,40 milioane lei numai pentru poliţe de tip auto
(CASCO şi RCA, însumate).
În topul judeţean realizat în funcţie de volumul subscrierilor
se regăsesc, la mică distanţă, două companii membre ale VIENNA
Insurance Group: ASIROM (cu subscrieri de 2,42 milioane euro) şi
OMNIASIG (cu o cotă de piaţă de 15,34%). Următoarele locuri le re
vin sucursalelor locale ale ALLIANZ-ŢIRIAC (subscrieri în primele 9
luni ale anului curent de peste 1,73 milioane euro) şi ASIBAN, care
a cunoscut în perioada analizată, faţă de primele nouă luni din anul
2007, o diminuare a volumului de subscrieri (în euro) de -11,33%.
Demn de evidenţiat este evoluţia realizată în perioada ianuarie-sep
tembrie 2008 faţă de cea similară a anului precedent de Sucursala
brăileană a asigurătorului ARDAF, de peste 251%, această creştere
poziţionând compania pe locul opt în clasamentul judeţean.

Particularităţile, perspectivele şi problemele
asigurătorilor locali
Potenţialul pieţei asigurărilor din Brăila este dat de însăşi po
ziţionarea geografică a judeţului. În primul rând, municipiul Brăila
este un important port la Dunăre, oferind astfel un potenţial asigu
rabil ridicat în ceea ce priveşte asigurările navale. În acelaşi timp, ju
deţul dispune de o suprafaţă agricolă considerabilă, nefiind ocolit
totuşi de fenomenele meteorologice de tip grindină sau furtună.
Noi avem, în acest moment, un număr semnificativ de clienţi
pe clasa asigurărilor navale. Totuşi, trebuie conştientizat faptul că fie
şi o singură daună pe acest segment are consecinţe puternice asupra
profitabilităţii acestui tip de asigurare pentru o companie, a declarat
Nicoleta VAŢLAVEC, Director, Sucursala ASIBAN.
Fără discuţie, intrarea noastră sub sigla GROUPAMA este un pas
pozitiv, întrucât atât asigurările agricole, cât şi asigurările navale reprezintă un avantaj pentru companiile care practică acest tip de poliţe.
GROUPAMA va veni cu produse specializate, contribuind astfel la dezvoltarea noastră pe aceste clase, a explicat Tudorică PANAIT, Director,
Agenţia Brăila 3, BT Asigurări.
În pofida unui potenţial evident pe cele două clase de asigu
rări menţionate, în acest moment, motorul de creştere pentru piaţa
de asigurări din Brăila este, ca şi la nivel naţional, clasa auto. Totuşi,
în acest caz, asigurătorii din judeţ se confruntă cu o problemă acută,
aceea a fraudei.
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Sucursala Brăila
Adresa: Bd. Independenţei, bl. A1,
parter
Brăila
Tel.: 0239.625.297
Fax: 0239.612.521
Director Sucursală:
Florentina AMZA

Sucursala Brăila
Adresa: Calea Călăraşilor nr. 46
Brăila
Tel.: 0239.619.970
Fax: 0239.619.971
Director Sucursală:
Eugen IONIŢĂ

Infracţionalitatea în judeţul Brăila este una din cele mai ridicate la nivel naţional. Acest fapt se reflectă şi asupra asigurărilor; ne-am
confruntat, până în acest moment, cu o serie de tentative de fraudă.
Prin urmare, încercăm să vindem cât mai prudent şi în acelaşi timp profesionist, a declarat Cristina RADU, Director, Sucursala UNITA.
Sistemul nostru informatic consemnează istoricul clienţilor, încă
din anii ‘90. Această acţiune ne-a ajutat să conturăm profilul clientului
predispus spre fraudă şi ne-a protejat destul de bine de posibilele tentati-

ve. În acelaşi timp, realizăm o selecţie riguroasă a clienţilor noştri, pentru
a putea preveni cât mai bine atât fraudele, cât şi eventualele daune importante, a opinat Petre CENCA, Director, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC.
Există fraude la nivelul judeţului, dar consider că procesul de
selecţie a clientelei este unul reuşit, având în vedere că rata daunei înregistrată de Agenţia GENERALI Brăila nu depăşeşte 37%, a relatat Doru
DAMIAN, Director, Agenţia GENERALI.
Oportunitatea de dezvoltare pe termen mediu, remarcată de

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL BRĂILA
Alte
asigurări de
Asigurări de
DAUNE LA
Asigurări
incendiu şi
Alte clase de
PROPRIETĂŢI de credite şi
calamităţi
asigurări
(Asigurări
garanţii
naturale
AGRICOLE
incluse)

Asigurări de
viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

7.329,30

47.876,54

18.987,84

15.731,55

5.337,50

3.215,35

2.183,24

2.421,06

55.205,84

2.013,77

13.154,34

5.217,01

4.322,33

1.466,51

883,44

599,86

665,20

15.168,11

6.134,38

28.877,18

8.618,97

7.008,61

3.135,90

714,95

1.217,05

1.689,71

35.011,56

1.859,18

8.751,99

2.612,21

2.124,14

950,42

216,68

368,86

512,11

10.611,17

Evoluţie reală în RON
Evoluţie nominală în EUR
Pondere în total PBS pentru 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

11,35

54,51

105,31

109,19

58,63

319,13

67,18

33,53

46,95

Clasa de asigurări

3T/2008

Prime Brute Subscrise
3T/2007

Daune plătite în
perioada (mii RON):

TOTAL

8,31

50,30

99,72

103,49

54,30

307,71

62,62

29,89

42,94

13,28

86,72

34,39

28,50

9,67

5,82

3,95

4,39

100,00

8.554,83

40.497,61

16.853,62

11.568,45

5.033,20

1.736,57

2.682,86

2.622,92

49.052,45

2.563,40

12.134,84

5.050,08

3.466,41

1.508,17

520,35

803,90

785,94

14.698,24

4.572,46

22.807,90

8.679,10

5.897,10

2.887,85

1.278,58

1.548,42

2.516,86

27.380,36

1.297,33

6.471,25

2.462,51

1.673,17

819,36

362,77

439,33

714,10

7.768,58

78,46

69,36

85,22

87,12

66,24

29,55

65,27

-0,60

70,88

97,59

87,52

105,08

107,18

84,07

43,44

82,98

10,06

89,20

17,44

82,56

34,36

23,58

10,26

3,54

5,47

5,35

100,00

3T/2008

214,81

20.186,06

8.260,00

5.136,49

374,62

264,96

1.421,00

1.123,00

20.400,87

3T/2007

108,33

13.993,59

4.810,63

2.942,87

117,89

932,20

1.084,00

406,00

10.401,92

2007

196,09

20.757,31

7.042,97

4.165,47

240,28

1.425,13

2.338,52

268,94

15.677,41

2006

81,00

11.020,11

2.701,51

2.794,49

226,93

254,71

2.150,14

259,34

11.101,11

Totalurile prezentate în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate.
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - 3T/2008
13,28%
Asigurări de viaţă

4,39%

Alte clase de asigurări
3,95%

Asigurări de credite şi garanţii
5,82%

Alte asigurări de daune
la proprietăţi
9,67%

Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

Sucursala Brăila
Adresa: Str. Călăraşi IV,
bl. 24A, sc. 1, ap. 2 şi 3,
Brăila
Tel.: 0239.675.286
Fax: 0239.611.787
Director Sucursală:
Cătălina ANGHEL

28,50%
RCA

Agenţia Brăila Danubiu
Adresa: Str. Danubiu nr.11
Brăila
Tel.: 0239.613.139
Fax: 0239.613.135
Director Agenţie:
Mariana TOADER

către asigurătorii din judeţ, este şi extinderea portofoliului pe seg
mentul property. În acelaşi timp, legea asigurării obligatorii a locu
inţelor nu este văzută de către asigurători ca o soluţie foarte utilă la
nivelul Brăilei sau un stimulent puternic pentru dezvoltarea clasei de
property, pentru că judeţul este expus doar la unul dintre cele trei
riscuri catastrofice: cutremurul.
O altă particularitate a municipiul Brăila este distanţa relativ
redusă faţă de un alt centru economic important la nivel regional,
municipiul Galaţi. Care sunt, în acest context, efectele acestei stări de
fapt asupra activităţii de asigurare din cele două judeţe?
Brăila si Galaţi nu sunt oraşe concurente. Avem clienţi în Galaţi,
datorită distanţei foarte mici şi numărului mare de service-uri şi dealeri
auto care se află pe drumul dintre cele două oraşe, a precizat Nicoleta
VAŢLAVEC.

DECEMBRIE 2008

34,39%
CASCO

Agenţia Brăila 3
Adresa: Str. Independenţei
nr.23, bl.A3
Brăila
Tel.: 0239.629.356
Fax: 0239.629.357
Director Agenţie:
Tudorică PANAIT

Între Brăila şi Galaţi există diferenţe culturale şi de concepţie.
Totuşi, ţinând cont de faptul că distanţa între municipiile reşedinţă de
judeţ este mică, există interacţiuni din punct de vedere al asigurărilor.
Astfel, nu este exclusă încheierea unei asigurări în Brăila pentru un bun
care este situat în Galaţi, de exemplu, a adăugat Doru DAMIAN.
De asemenea, un alt element specific este şi concentrarea
foarte mare a populaţiei din judeţul Brăila în municipiul omonim,
de aici rezultând şi o pondere majoră a subscrierilor realizate în oraş,
prin comparaţie cu restul teritoriului.
66% din populaţia judeţului locuieşte în municipiul Brăila.
Această situaţie se explică prin faptul că în judeţ nu există alte oraşe
importante; prin urmare, şi activitatea companiilor de profil este concentrată în municipiu, a precizat Petrică PETRE, Director, Sucursala
EUROINS.
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Agenţia Brăila
Adresa: Str. Roşie nr.1
Brăila
Tel./Fax: 0239.690.101
Director Agenţie:
Doiniţa ŞTIRBEŢ

Sucursala Brăila
Adresa: Bd. Dorobanţilor nr.25,
bl. A22, sc.1, ap. 3, parter
Brăila
Tel./Fax: 0239.686.842
Director Sucursală:
Cuprian LUCHIAN

Asigurările agricole vor impune ritmul
Brăila este un judeţ recunoscut la nivel naţional drept o zonă
cu un pronunţat specific agricol, fapt ce constituie o premisă impor
tantă pentru evoluţia segmentului de asigurări agricole. Astfel, su
prafaţa arabilă a judeţului este de aproximativ 178.000 ha, din care

60.000 ha ocupă Insula Mare a Brăilei, apreciată ca fiind deosebit de
productivă datorită amplasării acesteia.
În cazul în care exploatarea producţiei agricole a Insulei ar atinge maximul, aceasta ar putea furniza o mare parte din necesarul ţării,
menţionează Petre CENCA.
Liderii sucursalelor locale de asigurare care subscriu pe
această clasă o văd ca fiind segmentul cu cel mai mare potenţial de
dezvoltare, după asigurările auto, deşi se caracterizează prin riscuri
deosebite şi o daunalitate în creştere, mai ales în contextul fenome
nelor meteorologice nefavorabile din ultimii ani. Am cuprins în asigurare aproximativ 30% din volumul total al suprafeţei agricole la nivelul
judeţului, marcând o creştere de 40% în primele 8 luni comparativ cu
anul precedent, precizează Cuprian LUCHIAN, Director, Sucursala FATA
Asigurări. În acelaşi sens, specificul reprezentativ al judeţului din perspectiva asigurărilor este, fără îndoială, agricultura, aici fiind cultivate o
mare diversitate de soiuri de plante. Această clasă deţine o pondere de
15-20% din portofoliul nostru şi va creşte, ne-a relatat Doru DAMIAN.
Baza de ofertare în judeţ o reprezintă, în principal, asociaţiile
agricole care au peste 50 ha în gestiune. Administratorii acestora au
început să fie tot mai conştienţi de necesitatea încheierii unei asigu
rări, mai ales ca rezultat al subvenţiilor acordate de către stat în baza
prevederilor Legii nr.381/2002 şi condiţionării despăgubirilor, ca re
zultat al catastrofelor naturale majore, de încheierea unei asigurări
facultative. Faptul că aceste subvenţii nu se mai acordă în prezent,
precum şi tergiversarea adoptării noii legi în domeniu, face ca mun
ca asigurătorilor să fie şi mai dificilă.
Asigurările agricole s-au încheiat mai mult în contextul obligativităţii, pentru a primi subvenţia din partea statului, fiind percepute
mai degrabă drept costuri suplimentare şi nu ca o măsură de protecţie,
afirmă Eugen IONIŢĂ, Director, Sucursala ASIROM. Aceeaşi idee este
susţinută şi de către reprezentantul FATA Asigurări, care apreciază că:
Subvenţiile au jucat un rol primordial în impulsionarea acestei clase de
asigurări, iar în prezent încheie astfel de poliţe fie aceia care au înregistrat deja daune şi au fost despăgubiţi, fie cei care contractează un credit
şi sunt obligaţi de bancă să-şi încheie o asigurare.
De asemenea, preţurile produselor agricole au scăzut în ultimul timp, fapt care a determinat ca asigurările să nu ocupe un loc
prioritar în organizarea bugetelor producătorilor, consideră Nicoleta
VAŢLAVEC.
Situaţia devine şi mai dificilă în contextul daunalităţii mari
înregistrate pe această clasă, în special ca rezultat al fenomenelor
meteorologice nefavorabile din anul 2007.
Am înregistrat o rată a daunei de 500% în 2007, fiind anul cu
cele mai însemnate pagube din istoria recentă a zonei, lucru care ne-a
determinat să revizuim politica de preţ şi să introducem franşiza obligatorie, a declarat Directorul Sucursalei ALLIANZ-ŢIRIAC.

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

14,75

85,25

45,14

12,94

18,23

3,80

-

5,13

2 ARDAF

-

100,00

20,06

68,00

2,38

8,57

0,22

0,77

3 ASIBAN

21,07

78,93

40,73

7,38

5,76

1,49

13,70

9,87

-

100,00

21,04

65,18

4,78

2,47

-

6,53

4 ASTRA-UNIQA
5 BCR Asigurări

-

100,00

57,30

13,75

24,69

-

-

4,27

6 BT Asigurări

1,92

98,08

52,75

17,94

22,96

-

-

4,43

7 GENERALI

22,46

77,54

39,10

7,01

6,19

10,80

-

14,44

8 INTERAMERICAN

82,29

17,71

8,82

3,44

2,89

-

-

2,57

-

100,00

34,35

44,38

18,70

-

-

2,57

9 UNITA
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Agenţia Brăila
Adresa: Str.Vapoarelor, nr. 10A
Brăila
Tel.: 0239.622.425
Fax: 0239.614.687
Director Agenţie:
Doru DAMIAN

În acelaşi context, rata daunei s-a ridicat la 170% în 2007, fapt
care ne afectează puternic profitabilitatea, consideră şi Directorul
FATA Asigurări.
O soluţie care se impune în acest sens este, în primul rând,
o mai bună reglementare a legislaţiei specifice domeniului, precum
şi o politică echilibrată a companiilor în ceea ce priveşte cotaţiile de
primă acordate.

Produsele de economisire şi de protecţie sunt cele mai
căutate
Piaţa asigurărilor de viaţă din judeţul Brăila este departe de a
fi saturată şi, deşi această zonă nu se poate lăuda cu o putere ridicată
de cumpărare sau o deschidere mai mare spre acest tip de produse,
companiile locale de profil sunt încrezătoare în potenţialul de creş
tere al afacerilor la nivel local, în special pe segmentul de protecţie
şi economisire. Acestea sunt principalele trăsături ale pieţei brăile
ne de asigurări desprinse cu ocazia vizitelor realizate de echipele
Programului Naţional „Unde Mă Asigur?”. De altfel, produsele care
s-au bucurat de o mare atenţie din partea brăilenilor au fost, după
cum ne-au relatat liderii locali, asigurările tradiţionale, rentele de
studii şi pensiile facultative.
În ultimii ani, tot mai multe companii de asigurări de viaţă au
intrat pe piaţa din Brăila, majoritatea operatorilor specializaţi la ni
vel naţional ca, de exemplu, ING Asigurări de Viaţă, BCR Asigurări de
Viaţă, AVIVA şi OMNIASIG Asigurări de Viaţă, fiind bine reprezentaţi
în judeţ. Ultimii doi ani au fost deosebit de productivi pentru aceşti
asigurători, numărul agenţilor de vânzare fiind în continuă creştere,
iar campania de aderare la Pilonul II, precum şi piaţa pensiilor facul
tative de Pilon III au constituit un factor de popularizare a celorlalte
produse de protecţie şi economisire.
Odată cu lansarea Pilonului II oamenii au devenit mult mai receptivi privind întregul pachet de servicii pe care îl putem oferi. În acelaşi timp, se constată o reducere a mediei de vârstă pentru cei care solicită informaţii privind produsele de asigurare şi economisire, a precizat
Carmen ŞTERGĂREL, Agency Manager, ING Asigurări de Viaţă.
Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către Directorul Agenţiei
BCR Asigurări de Viaţă, Mariana TOADER, care apreciază că faţă de primele nouă luni ale anului precedent am înregistrat o creştere a subscrierilor de 40%. Totodată, în contextul migrării populaţiei către mediul
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Agenţia Brăila
Adresa: Bd. Alexandru I. Cuza nr. 84
Brăila
Tel./Fax: 0239.611.555
Agency Manager:
Carmen ŞTERGĂREL

Dauna anului
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
INTERAMERICAN
UNITA
Sursa: Companiile

Valoare (lei)
367.600
277.000
87.904
59.000
631.000
20.420
161.962

Descriere daună
incendiu
barjă avariată
CASCO
RCA
despăgubire barjă
CASCO

urban, nu este neglijat nici mediul rural, astfel că 70% din subscrieri
vin din afara oraşului, completează Mariana TOADER.
Clienţii pe care îi vizăm sunt în egală măsură cei din oraşul Brăila,
cât şi cei din restul judeţului. De aceea, o mai bună reprezentare în teritoriu
ne oferă posibilitatea să accesăm fiecare dintre aceste medii, consideră
Sergiu ATANASIU, Director, Agenţia OMNIASIG Asigurări de Viaţă.
Printre principalele obiective vizate de către managerii re
prezentanţelor brăilene de profil se regăsesc, în primul rând, dezvol
tarea portofoliului de clienţi, alături de servirea cât mai bună a celor
deja existenţi, precum şi creşterea forţei de vânzare şi dezvoltarea
în teritoriu.

Potenţial încă nevalorificat de brokeri
Activitatea de brokeraj are un potenţial ridicat în judeţul
Brăila, dar neexploatat încă la nivelul corespunzător, afirmă liderii
principalelor companii de asigurări. În municipiul Brăila companiile
de brokeraj în asigurări au apărut de curând, de aceea ne concentrăm
în principal pe forţa de vânzare proprie, a declarat Cătălina ANGHEL,
Director, Sucursala ASTRA Asigurări UNIQA.
Deasemenea, Steli TÎRÎLĂ, Director Sucursala SRBA Broker
de Asigurare consideră că gradul de informare scăzut în ceea ce pri
veşte mecanismul asigurărilor, precum şi faptul că judeţul Brăila este
slab dezvoltat din punct de vedere economic, explicat şi prin prisma
lipsei investitorilor atât în industrie, cât şi în agricultură, determină ca
în portofoliile companiilor de intermediere în asigurări să predomi
ne asigurările auto de răspundere civilă sau cele facultative de tip
CASCO, precum şi, într-o proporţie mai scăzută, cele de culturi, in
cendii şi alte c alamităţi.
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL BRĂILA ÎN 3T/2008
Compania

Ponderea in
portofoliul
companiei 3T/2008 (%)

mii RON

mii EUR

mii RON

mii EUR

1 ING Asig. de Viaţă*
2
3
4
5
6
7

Prime Brute Subscrise
3T/2008

Evoluţie reală în
RON

3T/2007

Evoluţie nominală
în EUR

Cota de piaţă
pentru 3T/2008

100,00

2.800,00

769,32

2.225,00

674,34

17,28

14,08

ASIROM

17,84

1.569,00

431,09

1.391,00

421,58

5,12

2,26

21,41

ASIBAN

21,07

1.259,10

345,94

1.304,00

395,21

-10,01

-12,47

17,18

ALLIANZ-ŢIRIAC

14,75

931,00

255,80

542,00

164,27

60,09

55,72

12,70

INTERAMERICAN

82,29

449,44

123,48

444,12

134,60

-5,69

-8,26

6,13

GENERALI

22,46

307,34

84,44

223,25

67,66

28,30

24,80

4,19

1,92

13,42

3,69

5,01

1,52

149,96

143,15

0,18

13,28

7.329,30

2.013,77

6.134,38

1.859,18

11,35

8,31

100,00

BT Asigurări

TOTAL COMPANII VIZITATE

38,20

* Pentru ING Asigurări de Viaţă, rezultatele financiare includ judeteţele Vrancea, Călăraşi, Ialomiţa şi Brăila.

Agenţia Brăila
Adresa: Str. Dorobanţilor
bl. A54bis, parter
Brăila
Tel./Fax: 0239.683.309

Consultant Senior:
Maria CASANALTA

Sucursala Brăila
Adresa: Bd. Independenţei
bl. C1, parter
Brăila
Tel.: 0239.617.714
Fax: 0239.610.181
Director Sucursală:
Elena ENESCU

Consultant Senior:
Georgiana PANAIT

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL BRĂILA ÎN 3T/2008
Compania

Ponderea in
portofoliul
companiei 3T/2008 (%)

Prime Brute Subscrise
3T/2008
mii EUR

mii RON

mii EUR

1 OMNIASIG
100,00
8.470,00
2.327,18
2 ASIROM
82,16
7.225,00
1.985,11
3 ALLIANZ-ŢIRIAC
85,25
5.382,00
1.478,73
4 ASIBAN
78,93
4.717,00
1.296,02
5 BCR Asigurări
100,00
4.407,00
1.210,85
6 EUROINS*
100,00
4.200,00
1.153,97
7 UNITA
100,00
3.706,97
1.018,51
8 ARDAF
100,00
3.606,27
990,84
9 FATA Asigurări**
100,00
2.200,00
604,46
10 ASTRA-UNIQA
100,00
2.117,21
581,72
11 GENERALI
77,54
1.061,22
291,58
12 BT Asigurări
98,08
687,11
188,79
13 INTERAMERICAN
17,71
96,76
26,58
TOTAL COMPANII
86,72
47.876,54
13.154,34
* Cifrele includ rezultatele Sucursalei Brăila şi a Agenţiilor francizate care activează în judeţ.
** Cifrele sunt aferente perioadei Ianuarie 2008 - August 2008.

6.492,00
4.559,00
4.806,00
4.033,00
3.409,57
955,47
1.963,00
903,55
1.665,21
90,38
28.877,18

1.967,57
1.381,72
1.456,58
1.222,31
1.033,36
289,58
594,94
273,85
504,69
27,39
8.751,99
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mii RON

3T/2007

Evoluţie reală în
RON

Evoluţie nominală
în EUR

Cota de piaţă
pentru 3T/2008

3,72
10,02
-8,53
1,84
1,33
251,76
0,52
9,46
-61,54
-0,23
54,51

0,89
7,02
-11,02
-0,94
-1,44
242,17
-2,22
6,47
-62,59
-2,95
50,30

17,69
15,09
11,24
9,85
9,20
8,77
7,74
7,53
4,60
4,42
2,22
1,44
0,20
100,00
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Agenţia Brăila
Adresa: Str. Calea Galaţi
nr.60, bl. 5, ap.22
Brăila
Tel.: 0239.624.490
Fax: 0239.624.489
Director Agenţie:
Sergiu ATANASIU

Sucursala Brăila
Adresa: Bd. Alexandru I. Cuza
nr. 84, et.1
Brăila
Tel.: 0239.615.929
Fax: 0239.623.852
Director Sucursală:
Cristina RADU

Intermedieri prin brokeri
Valoare
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
ASTRA-UNIQA
BCR Asigurări
BT Asigurări
EUROINS
GENERALI
UNITA
TOTAL
Sursa: Companiile

procentuală
%
25
43
5,4
7
13
5
10
50
8
40
14,96

numerică
mii lei
1.418,00
1.550,70
320,92
615,58
275,24
220,35
70,05
2.100,00
109,48
1.482,79
8.163,11

În cadrul Sucursalei BCR Asigurări, activitatea de subscriere
prin intermediul brokerilor nu este foarte însemnată, circa 5% din totalul subscrierilor. Intenţionăm ca pe viitor să dezvoltăm acest canal alternativ de vânzare, a menţionat Maria NISIPEANU, Director, Sucursala
BCR Asigurări.
În acest moment, pe piaţa de intermediere la nivel local
există un singur broker cu activitate semnificativă, cu sediul social
în Brăila, AIR Broker. Suntem deschişi colaborării cu brokerii de asigurare în măsura în care aceştia armonizează interesele clienţilor cu ale
asigurătorilor. Sucursala Brăila doreşte valorificarea parteneriatului
cu brokerii şi vrea să extindă relaţiile de colaborare cu toate societăţile
de brokeraj de pe plan local, este de părere Elena ENESCU, Director,
Sucursala OMNIASIG.
În acelaşi timp, există şi sunt funcţionale reprezentanţe loca
le ale companiilor de brokeraj cu sediul în Bucureşti, precum: SRBA
Broker de Asigurare, MILLENIUM Insurance Broker, FAST Brokers etc.,
care, deşi sunt înfiinţate relativ recent, încearcă să câştige o poziţie
bună pe piaţa de intermediere din judeţ.
Piaţa brokerajului în Brăila nu este încă valorificată la adevăratul ei potenţial, acest fapt constituind un avantaj evident pentru
compania noastră. O dovadă, în acest sens, este faptul că AIR Broker a
primit autorizaţia de funcţionare de la CSA în luna septembrie a anului
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Adresa: B-dul Alexandru I. Cuza
nr. 32, parter, camera 24
Brăila
Tel.: 0339.401.718
Fax: 0239.611.410
Director:
Viorel ISTRATE

trecut, iar în prima jumătate a anului curent compania noastră a obţinut rezultate remarcabile (n. red.: AIR Broker a realizat în primele 6
luni ale anului 2008 un volum de intermedieri de cca. 800 mii euro,
ocupând poziţia a 36-a în topul realizat de Revista de Specialitate
INSURANCE Profile), a declarat Viorel ISTRATE, Director, AIR Broker
de Asigurare.
Estimăm că, în primele şase luni din anul 2009, vom înregistra o
dezvoltare exponenţială şi ne vom dubla volumul de intermedieri, comparativ cu aceeaşi perioadă a acestui an. De asemenea, ne-am propus
şi extinderea în alte zone, una dintre ţinte fiind judeţul Buzău, a com
pletat Directorul AIR Broker.
Totuşi, echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au întâlnit la
nivelul judeţului Brăila trei sucursale (ARDAF, EUROINS şi UNITA) care
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Sucursala Brăila
Adresa: Str. Mihai Bravu nr. 36
Brăila
Tel.: 0239.618.850
Fax: 0239.612.250
Director Sucursală:
Claudia BĂLĂŞOIU

Sucursala Brăila
Adresa: Str. Dorobanţi
nr. 435, bl. A1, parter
Brăila
Tel./Fax: 0239 610 880
Director Sucursală:
Steli TÎRÎLĂ

PRINCIPALII INDICATORI AI COMPANIILOR DE BROKERAJ DIN JUDEŢUL BRĂILA
Compania

Prime Intermediate 3T/2008
mii RON

1 AIR Broker
2 MILLENIUM Insurance Broker
3 SRBA Broker de Asigurare
Sursa: Companiile

4.770,13
1.163,51
1.506,84

mii EUR
1.310,62
319,68
414,01

Prime Intermediate - 2007
mii RON
852,98
1.102,42
1.198,87

mii EUR
255,59
330,33
359,23

exploatează din plin acest canal alternativ de distribuţie, ponderea pri
melor intermediate fiind peste media celei realizate la nivel naţional.
Brăilenii se lasă cu greu convinşi să îşi încheie o asigurare facultativă. Ponderea primelor intermediate de Sucursala ARDAF prin intermediul brokerilor de asigurare este de circa 43% din totalul primelor brute
subscrise, a precizat Florentina AMZA, Director, Sucursala ARDAF.
Realizăm în acest moment peste 40% din subscrieri prin intermediul brokerilor de asigurare şi intenţionăm majorarea acestui procent în viitor, a precizat Cristina RADU. În acelaşi timp, consider că
externalizarea vânzărilor reprezintă o soluţie foarte bună pentru companiile de asigurări, mai ales pentru dezvoltarea portofoliului corporate, fără a neglija totuşi externalizarea propriei noastre forţe de vânzare,
în special pe partea de retail, a adăugat Cristina RADU.
Potrivit rezultatelor furnizate de asigurătorii brăileni, valoa
rea totală a primelor brute intermediate de aceştia pe piaţa locală de
profil în primele nouă luni ale anului curent este de circa 8,16 milioa
ne lei, reprezentând procentual 14,96% din volumul total de prime
brute subscrise.

Concluzii şi perspective
Echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au cunoscut, în
perioada vizitelor efectuate la Brăila, un judeţ ce dispune de un po
tenţial turistic care, valorificat, poate constitui o componentă impor
tantă a dezvoltării economico-sociale la nivel regional. De aseme
nea, încurajarea şi promovarea turismului în judeţ ar putea constitui
o oportunitate de creştere pe viitor, cu atât mai mult cu cât Brăila
dispune de un potenţial turistic propice practicării tuturor formelor
70

STRUCTURA PORTOFOLIULUI - 3T/2008
Asigurări de Asigurări auto
viaţă
(CASCO+RCA)
0,97
-

92,71
80,55
75,97

Asigurări
property
5,91
13,71
21,52

Structura personalului

Alte clase de Angajaţi cu
Angajaţi/
asigurări carte de muncă colaboratori
1,38
4,76
2,51

12
2

100
33

de turism (terapeutic, de agrement, de afaceri şi de tranzit, culturalistoric, de vânătoare şi pescuit) şi, în plus, chiar şi a unora noi, de tipul
agro şi ecoturism.
Din punctul de vedere al pieţei locale a asigurărilor, judeţul
Brăila se afla pe un trend ascendent, mărturie stând evoluţiile con
semnate de asigurătorii locali, creşterea numărului de agenţii şi su
cursale, prezenţa din ce în ce mai importantă a brokerilor de asigu
rare, mărirea interesului pentru domeniul asigurărilor şi a necesităţii
de asigurare în rândul populaţiei, astfel încât majoritatea compani
ilor şi-au propus ca principale obiective creşterea forţei proprii de
vânzare, precum şi înfiinţarea de noi puncte de lucru în judeţ.
Pentru anul în curs ne propunem angajarea a cel puţin unui
asistent în brokeraj, extinderea reţelei de vânzări atât în municipiu, cât
şi în localităţile importante ale judeţului, precum şi creşterea cu 70%,
comparativ cu anul 2007, a primelor de asigurare intermediate, a men
ţionat Steli TÎRÎLĂ.
Printre obiectivele propuse pentru anul 2008 se numără creşterea portofoliului de clienţi, dezvoltarea şi rentabilizarea agenţiilor operaţionale, precum şi deschiderea de noi unităţi în judeţ. Vom continua
să consolidăm forţa de vânzare, să creştem numărul agenţilor productivi şi să continuăm instruirea permanentă a tuturor colaboratorilor
noştri, în vederea unei calităţi sporite a serviciilor şi pentru dezvoltarea
unui portofoliu echilibrat, prin orientarea către categoriile de asigurări
cu daunalitate mai scăzută, a adăugat Tudorică PANAIT.
Vlad BOLDIJAR
Anul X - Numărul 12/2008 68

Unde mă Asigur?

> Judeţul Galaţi are un potenţial important în ceea ce priveşte sectorul asigurărilor, în primul rând datorită
poziţionării geografice şi specificului industrial al zonei. Astfel, judeţul beneficiază de importante căi de acces
la coridoarele europene de transport, inclusiv cele fluviale, municipiul Galaţi având patru porturi importante la
Dunăre, care oferă un potenţial ridicat în ceea ce priveşte asigurările navale.

> Reşedinţa de judeţ: Galaţi
> Suprafaţa: 4.466 km2
> Populaţia: 622.936 locuitori (2006)
> Număr salariaţi: 132.272 (septembrie 2008)
> Rata şomajului: 5,7% (septembrie 2008)
> Câştig salarial mediu brut: 1.639 lei/persoană (septembrie 2008)

Piaţa locală a asigurărilor (2006):

GalaŢi

> Număr de unităţi locale: 32 (2005)
> Prime brute subscrise: 69,48 milioane lei
> Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 230
> Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 4,38 milioane lei
> Densitatea asigurărilor: 111,53 lei/locuitor
> Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/2.708

Progres vizibil
Situat la extremitatea Est-Centrală a României, cu o suprafaţă
de 4.466 km2, judeţul Galaţi reprezintă 1,9% din suprafaţa României
şi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice, dunărene, fiind situat re
lativ aproape de Marea Neagră şi la confluenţa a trei mari ape curgă
toare - Dunărea, Siretul şi Prutul. Din punct de vedere administrativ,
judeţul include patru localităţi urbane dintre care 2 municipii (Galaţi
şi Tecuci) şi 2 oraşe (Bereşti şi Tg. Bujor), precum şi 60 de comune.
Aflată la 250 km de Bucureşti, reşedinţa de judeţ, municipiul Galaţi,
cu o populaţie de circa 293.000 locuitori, este al şaptelea mare oraş
din România, precum şi cel mai mare port al Dunării maritime.
Poziţia geo-strategică a judeţului Galaţi - aflat la răscrucea
principalelor rute comerciale care traversează Europa, de la Est la
Vest şi de la Nord către Sud -, existenţa celui mai mare complex de
porturi fluviale pe Dunăre, cât şi înalta calificare a forţei de muncă
reprezintă atuuri demne de atenţia potenţialilor investitori străini.
Procesul de restructurare şi de privatizare al marilor întreprinderi
industriale, comerciale, agricole sau de servicii, oferă numeroase
oportunităţi investitorilor, dată fiind viabilitatea demonstrată de ca
pacitatea acestora de a-şi fi menţinut şi chiar lărgit piaţa.
„Zona Liberă Galaţi”, înfiinţată în 1993, amplasată pe malul
Dunării la Sud-Est de oraşul Galaţi, constituie un argument în plus
pentru atragerea viitorilor investitori în această zonă, prin facilităţile
fiscale pe care le oferă. Avantajele oferite de amplasamentul „Zonei
Libere Galaţi” (suprafaţă totală de 137 ha) se constituie în accesul la
importantele magistrale de transporturi fluviale (canalul Rin - Main
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Sucursala Galaţi
Adresa: Str.Brăilei - Mazepa 1 nr.15
bl.R1 (complex Potcoava de Aur)
Galaţi
Tel./Fax: 0236.312.621
Director Sucursală:
Laurenţiu RĂILESCU
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Sucursala Galaţi
Adresa: Str. Arad nr. 6, bl. PS12B,
ap.39
Galaţi
Tel.: 0236.321.668
Fax: 0236.321.669
Director Sucursală:
Neculai MILOŞOVICI

Sucursala Galaţi
Adresa: Str. Brăilei nr. 7-9,
Vox Center
Galaţi
Tel./Fax: 0236.430.500
Director Sucursală:
Panait AXENTE

- Dunăre), de transporturi feroviare (inclusiv transferul la ecartamen
tul larg) şi rutiere.

Zona metropolitană Cantemir
Din totalul investiţiilor străine directe realizate în România în
anul 2007 (42,77 miliarde euro), Regiunea de Sud-Est, care are în com
ponenţa sa judeţele Galaţi, Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea şi Vrancea,
a acoperit circa 5,7% (n.red.: municipiul Bucureşti a atras aproape două
treimi - 64,3% din totalul investiţiilor, mai exact 27,52 miliarde euro).
Pentru viitor, cel mai atractiv obiectiv din regiune pentru in
vestitorii străini îl constituie „Zona metropolitană Cantemir”, proiect
care va include aglomerarea urbană Galaţi-Brăila şi care va avea o
populaţie de 1.000.000 de locuitori, urmând a fi a doua mare aglo
merare urbană din România ca număr de locuitori, şi va beneficia de

un aeroport internaţional, două poduri peste Dunăre, în zona GalaţiBrătianu şi Brăila-Măcin, o autostradă precum şi un nou sistem de
transport - un metrou de suprafaţă. Punerea în practică a proiectului
investiţional de anvergură privind dezvoltarea infrastructurii în zona
Brăila-Galaţi va atrage, cu siguranţă, importante investiţii străine de
miliarde de euro, în agricultură, turism şi sectorul imobiliar.
În ceea ce priveşte fondul locativ, din 2003 şi până acum, în
cartierul „Dimitrie Cantemir” au fost construite nouă blocuri de locu
inţe, care numără 247 de apartamente, alte 190 fiind în lucru, costu
rile totale ale lucrărilor realizate în acest interval cifrându-se la peste
50 milioane RON.
O investiţie notabilă care urmează a se realiza este cea a gru
pului VEGA Holding, care a anunţat la finele lunii octombrie 2008
că va investi 7-8 milioane euro în construcţia unui hotel la Galaţi,

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

3T 2008
mii RON

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

3T 2007

mii EUR

mii RON

mii EUR

Cota de
piaţă
pentru
3T/2008

Prime Brute Subscrise
2007
mii RON

Evoluţie Evoluţie
reală în nominală
RON
în EUR

2006

mii EUR

mii RON

mii EUR

1 OMNIASIG

15.130,00

4.157,05

5.219,81

1.582,00

170,14

162,77

18,14 13.603,64

4.076,24

5.180,04

1.469,72

150,49

177,35

2 BCR Asigurări

12.734,00

3.498,74 11.541,00

3.497,80

2,83

0,03

15,27 14.768,00

4.425,13

7.428,00

2.107,53

89,64

109,97

3 ARDAF*

11.127,30

3.057,29

5.016,25

1.520,31

106,73

101,10

13,34

2.130,31

6.914,17

1.961,75

-1,92

8,59

7.109,48

4 ASIROM

9.790,00

2.689,86

9.421,00

2.855,28

-3,15

-5,79

11,74 12.260,00

3.673,63 11.564,00

3.281,03

1,12

11,97

5 ALLIANZ-ŢIRIAC

9.152,97

2.514,83

7.780,81

2.358,18

9,63

6,64

10,97 10.547,00

3.160,34

8.654,08

2.455,41

16,25

28,71

6 UNITA

6.522,64

1.792,13

7.104,91

2.153,33

-14,44

-16,77

7,82

-

-

-

-

-

-

7 ASIBAN

6.066,74

1.666,87

6.378,43

1.933,15

-11,36

-13,77

7,27

8.593,73

2.575,05

6.675,55

1.894,04

22,79

35,96

8 BT Asigurări

5.792,57

1.591,54

3.115,72

944,30

73,27

68,54

6,94

4.290,17

1.285,52

5.526,10

1.567,91

-25,95

-18,01

9 EUROINS

5.000,00

1.373,78

-

-

-

-

5,99

-

-

-

-

-

-

10 GENERALI

1.354,69

372,21

928,19

281,31

36,02

32,31

1,62

1.256,02

376,36

778,25

220,81

53,94

70,44

737,28

202,57

673,46

204,11

2,03

-0,75

0,88

868,70

260,30

639,59

181,47

29,55

43,44

83.408,19

22.916,86

57.179,58

17.329,77

35,95

32,24

100,00

73.296,74

21.962,89

53.359,78

15.139,67

31,02

45,07

11 INTERAMERICAN
TOTAL COMPANII VIZITATE

* Sucursala ARDAF Galaţi coordonează judeţele Galaţi şi Tulcea; rezultatele financiare includ ambele judeţe.
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Sucursala Galaţi
Adresa: Str. I. L. Caragiale nr.6
Galaţi
Tel.: 0236.465.339
Fax: 0236.499.950
Director Sucursală:
Didina CHIRIAC

Sucursala Galaţi
Adresa: Str. Constructorilor nr.1 bis
Galaţi
Tel./Fax: 0236.461.919
Director Sucursală:
Viorica HIJ

pe faleza superioară a Dunării, lucrările fiind estimate a se finaliza în
decembrie 2009. VEGA mai deţine în Galaţi un hotel de trei stele, cu
69 de camere, şi un complex hotelier şi de agrement de cinci stele,
cu 30 de camere. VEGA Holding deţine mai multe societăţi de con
strucţii civile şi industriale, printre care VEGA '93 şi VIVA Construct,
dar are şi afaceri în domeniul hotelier. Grupul are aproximativ 2.800
de angajaţi şi o cifră de afaceri de 130 milioane euro.
De asemenea, în Galaţi se găseşte sigurul parc de software
din România; inaugurat în martie 2004, acesta a avut de la bun înce
put un grad de ocupare de 100%. În prezent, în parcul de software
Galaţi lucrează 500 de angajaţi permanenţi şi încă aproape 100 de
colaboratori, la un număr de 31 de firme, dintre care patru - ORACLE,
HP, MICROSOFT şi SUN MICROSYSTEMS - au deschis, împreună cu
Universitatea Dunărea de Jos, centre de cercetare şi dezvoltare.

Daune plătite în perioada (mii RON):
3T 2008

3T 2007

2007

2006

-

2.033,24

6.758,95

4.235,42

12.606,00

7.321,00

10.891,00

4.450,00

5.046,84

3.603,41

5.171,24

4.066,24

7.838,00

6.210,00

11.046,00

10.341,00

4.901,17

6.010,10

8.357,54

7.169,69

7.260,17

2.521,39

-

-

3.861,44

4.246,89

6.093,98

3.377,63

-

-

-

-

-

-

-

-

481,41

407,06

603,87

-

-

-

-

-

41.995,03

32.353,08

48.922,58

33.639,98
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Oraşul ARCELOR-MITTAL Galaţi
Municipiul Galaţi este cel mai important centru român de
industrie maritimă. Şantierul Naval DAMEN (cifră de afaceri pentru
anul 2007 de 75,25 milioane euro), asamblează şi repară nave de
până la 65.000 tdw. De altfel, construcţia de nave este aici o indus
trie tradiţională, un număr important de locuitori fiind angrenaţi în
această activitate (circa 3.000 de angajaţi).
De asemenea, judeţul Galaţi este cel de-al patrulea centru
industrial al ţării - numai la combinatul siderurgic ARCELOR-MITTAL
fiind angajate în prezent circa 15.000 de persoane -, acesta fiind cel
mai mare combinat siderurgic din ţară, care formează, împreună cu
alte unităţi specializate, un sector metalurgic şi siderurgic puternic
(industria metalurgică din Galaţi realizează 55,6% din producţia de
oţel a României, 55% din cea a producţiei de laminate şi 90,4 % din
producţia de tablă şi benzi laminate la rece).
O altă companie importantă care are sediul social la Galaţi
este ARABESQUE, cel mai mare distribuitor de materiale de con
strucţii din România. De-a lungul timpului, ARABESQUE a devenit şi
o prezenţă internaţională prin deschiderea de filiale pe pieţele altor
ţări: Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina şi Serbia.
De asemenea, BEYLER S.A., companie cu capital privat, este
unul dintre cei mai mari producători de uşi metalice, uşi de interior,

Structura personalului şi distribuţia primelor brute
subscrise
Compania
ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
BCR Asigurări
BT Asigurări
INTERAMERICAN
OMNIASIG
UNITA
Sursa: companiile

Angajaţi/coSubscrieri pe
Subscrise în (%)
Angajaţi
laboratori
persoană (%)
cu carte
Din care
Reşedinţa Restul
de muncă Total
Fizică Juridică
activi
de judeţ judeţului
28
38
12
53
21
26
1
29
19

134
297
19
180
154
24
350
320

90
15
150
103
11
210
240

35
40
15
90
60
40

65
60
85
10
40
60

87
70
94
80
93

13
30
6
20
7
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Sucursala Galaţi
Adresa: Str. Domnească nr. 40,
bl. 5U2
Galaţi
Tel.: 0236.460.636
Fax: 0236.460.443
Director Sucursală:
Sorinel ŞERBAN

Agenţia Judeţeană Galaţi
Adresa: Str.Brăilei nr.165
Galaţi
Tel.: 0236.321.666
Fax: 0236.306.283
Director Agenţie Judeţeană:
Daniela DAMIAN

Certasig

Sucursala Galaţi
Adresa: Str. Brăila nr. 37, parter
Galaţi
Director Sucursală:
Petrache BORDEIANU
profile PVC şi tâmplărie PVC cu geam termopan din România, are
sediul principal în judeţul Galaţi.
Astfel, asigurătorii locali pot profita de prezenţa unor im
portante obiective asigurabile la nivelul judeţului, mai ales datori
tă dezvoltării pe orizontală a afacerilor în zona şantierului naval şi a
combinatului siderurgic, precum şi externalizării unor activităţi către
alte companii.

Am reuşit să încheiem asigurări de răspundere civilă şi accidente pentru un număr considerabil de angajaţi ai unor coloşi precum
ARCELOR-MITTAL, şantierul naval, cât şi din cadrul NAVROM. Nu în ultimul rând, avem încheiate şi asigurări auto pentru parcurile acestor
companii, precizează Constantin Dan DOBREA, Directorul Sucursalei
OMNIASIG.
De asemenea, şantierul naval şi combinatul siderurgic au devenit adevărate conglomerate, la care am reuşit să preluăm în asigura-

PRINCIPALII INDICATORI ÎN ASIGURĂRI PENTRU JUDEŢUL GALAŢI
Alte
asigurări de
Asigurări de
DAUNE LA
Asigurări
incendiu şi
Alte clase de
PROPRIETĂŢI de credite şi
calamităţi
asigurări
(Asigurări
garanţii
naturale
AGRICOLE
incluse)

Asigurări de
viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA

mii RON
mii EUR
mii RON
mii EUR

5.054,50

78.353,68

33.898,13

24.732,95

7.720,13

2.568,58

3.625,18

5.808,72

83.408,19

1.388,75

21.528,10

9.313,70

6.795,51

2.121,15

705,73

996,04

1.595,98

22.916,86

4.988,69

52.190,89

21.817,47

18.621,68

4.646,14

1.753,23

2.460,88

2.891,49

57.179,58

1.511,95

15.817,82

6.612,36

5.643,79

1.408,13

531,36

745,84

876,34

17.329,77

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

-5,57

39,92

44,80

23,78

54,86

36,54

37,29

87,22

35,95

Clasa de asigurări

3T/2008

Prime Brute Subscrise
3T/2007

Daune plătite în
perioada (mii RON):

TOTAL

-8,15

36,10

40,85

20,41

50,64

32,82

33,55

82,12

32,24

6,06

93,94

40,64

29,65

9,26

3,08

4,35

6,96

100,00

6.453,28

66.843,46

30.254,57

18.741,64

6.125,50

2.797,76

3.870,23

5.053,76

73.296,74

1.933,68

20.029,20

9.065,58

5.615,81

1.835,47

838,33

1.159,69

1.514,32

21.962,89

5.171,47

48.188,31

21.724,31

14.070,97

5.039,44

2.197,75

2.418,52

2.737,32

53.359,78

1.467,29

13.672,38

6.163,80

3.992,33

1.429,83

623,56

686,20

776,66

15.139,67

19,03

32,31

32,84

27,04

15,94

21,42

52,64

76,10

31,02

31,79

46,49

47,08

40,66

28,37

34,44

69,00

94,98

45,07

8,80

91,20

41,28

25,57

8,36

3,82

5,28

6,89

100,00

3T/2008

1.609,76

40.385,27

24.365,21

13.699,89

786,45

433,65

1.038,12

378,51

41.995,03

3T/2007

1.202,83

31.150,26

18.076,75

8.381,98

321,26

1.336,42

2.174,46

859,37

32.353,08

2007

1.808,87

47.113,71

27.981,55

10.565,60

2.328,16

1.597,51

3.473,29

1.167,60

48.922,58

2006

2.113,94

31.526,04

15.902,13

11.529,98

421,81

870,01

2.321,77

480,34

33.639,98

Totalul prezentat în tabelul de mai sus reprezintă suma datelor furnizate de companiile vizitate
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STRUCTURA PORTOFOLIULUI JUDEŢEAN DE ASIGURĂRI - 3T/2008
6,96%
Alte clase de asigurări

6,06%
Asigurări de viaţă
Agenţia Galaţi
Adresa: Str. Roşiori nr. 10
bl. D1, sc. III, parter, ap. 44
Galaţi
Tel./Fax: 0236.312.488
Şef Agenţie:
Cristinel DOGARU

4,35%
Asigurări de credite şi garanţii
3,08%
Alte asigurări de daune
la proprietăţi
9,26%
Asigurări de incendiu
şi calamităţi naturale

29,65%
RCA

40,64%
CASCO

re o parte din parcurile auto şi clădiri în sistem de fronting, a declarat
Sorinel ŞERBAN, Directorul Sucursalei ASIROM. Totodată, asigurările
de nave şi ambarcaţiuni de agrement au luat amploare, deşi pentru
cele de tip Cargo se optează pentru societăţi din afara ţării. Avem, în
schimb, asigurate grupuri importante de construcţii care activează la
nivel naţional, precizează Panait AXENTE, Directorul Sucursalei BCR
Asigurări.
Pe lângă acest specific industrial, merită menţionat şi poten
ţialul judeţului în ceea ce priveşte asigurările agricole, având în ve
dere suprafaţa agricolă considerabilă şi faptul că zona nu este totuşi
ocolită de fenomene meteorologice catastrofice.
Au fost realizate investiţii importante în sectorul agricol şi legumicol al judeţului, marii producători conştientizând nevoia de protecţie
prin asigurare. Totuşi, în ultimii ani, Galaţiul a fost una dintre zonele cele
mai afectate de grindină şi furtună, fapt care pune sub semnul întrebării
profitabilitatea acestei clase, menţionează Constantin Dan DOBREA.
Asigurările agricole reprezintă una dintre cele mai delicate clase
şi, odată cu venirea noului acţionar, vom intra pe acest segment, după
o analiză foarte amănunţită a riscurilor existente, a precizat Directorul
Agenţiei Judeţene BT Asigurări, Daniela DAMIAN.
În pofida perspectivelor de dezvoltare pentru aceste clase
de asigurare, în acest moment, motorul de creştere pentru piaţa de
profil din Galaţi este segmentul auto. Acesta deţine o pondere do
minantă în portofoliul societăţilor locale de profil şi, drept urmare,
acestea se confruntă cu o rată a daunei ridicată care, în unele cazuri,
depăşeşte 100%.
Judeţul se caracterizează printr-un număr mare de accidente
rutiere (locul I pe ţară la accidente mortale), din cauza infrastructurii
existente şi ca urmare a creşterii numărului de autovehicule, consideră
Directorul ASIROM.
Drept consecinţă, ca soluţii identificate de către asigurătorii
din judeţ se numără, pe de o parte, implementarea unei baze de
date unice pe segmentul CASCO, iar pe de altă parte, diversificarea
portofoliului, prin axarea pe clase de asigurări mai profitabile, pre
cum property, răspunderi civile şi asigurări de viaţă.

Agenţia Galaţi
Adresa: Str. Domnească nr. 66
Galaţi
Tel.: 0236.306.199
Fax: 0236.468.618
Director Agenţie:
Livia Mihaela DRAGOMIR

Agenţia Galaţi
Adresa: Str. Brăilei nr. 4bis
Galaţi
Tel.: 0236.480.427
Fax: 0236.480.746
Unit Manager Aspirant:
Florica IANCU

Referent:
Aneta OPRIŞAN

Frauda creează dificultăţi asigurătorilor
Frauda în asigurări reprezintă o problemă reală la nivelul
judeţului Galaţi, reprezentanţele locale ale companiilor de profil
depunând eforturi susţinute pentru combaterea numărului ridicat
de tentative. În cadrul clasei asigurătorilor auto, care ocupă cea mai
mare parte a portofoliilor companiilor de asigurări la nivel naţional,
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Sucursala Galaţi
Adresa: Str. Domneascã nr. 15
Galaţi
Tel.: 0236.470.606
Fax: 0236.470.700
Director Sucursală:
Constantin Dan DOBREA

Agenţia Galaţi
Adresa: Bd. George Coşbuc nr. 17
Bl. M2, Sc. I, parter
Galaţi
Tel. /Fax: 0236 324 869
Director Agenţie:
Marian EFTIMIE
se înregistrează şi cel mai mare volum de daune. Una dintre explica
ţiile pentru rata daunei foarte ridicată este şi atractivitatea segmen
tul auto pentru fraudatori şi totodată vulnerabilitatea acestuia. Unul
dintre judeţele în care această problemă este resimţită acut de către
companiile de profil este Galaţiul.
În Galaţi, frauda constituie una dintre cele mai stringente probleme în activitatea companiilor de asigurări. ASIBAN Galaţi se con-

Sucursala Galaţi
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 25
Galaţi
Tel.: 0236.460.413
Fax: 0236.312.802
Director Sucursală:
Zoiţa GORE

fruntă cu relativ multe situaţii de acest tip, plecând de la cazuri minore,
până la tentative de înscenare a unor accidente, a declarat Laurenţiu
RĂILESCU, Directorul Sucursalei ASIBAN.
Există, fără îndoială, tentative de fraudă în Galaţi. Mai mult,
compania noastră s-a confruntat, pe parcursul activităţii, cu mai multe
daune contrafăcute. Prima dintre soluţiile prin care combatem fenomenul este o selecţie cât mai strictă a clienţilor noştri; astfel, încercăm îndepărtarea acelora care ne creează suspiciuni, a punctat Zoiţa GORE,
Director, Sucursala UNITA.
În acelaşi timp, reprezentanţii la nivel local ai companiilor de
asigurări au semnalat faptul că există daune care fac obiectul unei
fraude, dar nu există destule probe pentru a fi declinată despăgubi
rea şi dovedirea ulterioară în instanţă a înscenării. Una dintre abor
dările pe care le adoptă o parte dintre companii în ceea ce priveşte
combaterea acestui fenomen negativ este şi practicarea unor tarife
adecvate, prin creşterea cotei de primă şi a valorii franşizei. Până
în acest moment, prin abordarea noastră am reuşit să ocolim fraudele majore. O dovadă în acest sens este şi rata daunei înregistrată de
Agenţia noastră, care este mai mică de 50%, a precizat Livia Mihaela
DRAGOMIR, Director, Agenţia GENERALI.

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PE COMPANII - 3T/2008
Asigurări de
incendiu şi
calamităţi
naturale

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

Asigurări
de viaţă:

Asigurări
generale,
din care:

CASCO

RCA+CARTE
VERDE

10,68

89,32

47,48

14,65

6,70

14,58

0,02

5,89

2 ARDAF*

-

100,00

20,05

69,57

4,76

1,17

1,47

2,97

3 ASIBAN

29,77

70,23

44,53

2,94

6,54

0,01

15,71

0,49

4 ASIROM

13,94

86,06

38,07

35,85

7,88

2,72

-

1,54

-

100,00

58,15

20,31

12,42

-

-

9,13

6 BT Asigurări

0,33

99,67

63,92

12,86

16,15

-

-

6,74

7 GENERALI

21,40

78,60

44,93

8,20

0,29

12,43

-

12,75

8 INTERAMERICAN

80,97

19,03

5,10

2,59

3,01

-

-

8,34

-

100,00

37,52

36,24

21,82

-

-

4,42

Compania

1 ALLIANZ-ŢIRIAC

5 BCR Asigurări

9 UNITA

Alte clase
de asigurări

* Sucursala ARDAF Galaţi coordonează judeţele Galaţi şi Tulcea; rezultatele financiare includ ambele judeţe.
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AVERAL BROKER

BESTKLASS BROKER

Adresa: Str. Domnească nr. 73, bl. C,
sc. 3, et.2, ap.50
Galaţi
Tel./Fax: 0236.492.344
Director General:
Carmen BARBU

Adresa: Str. Lupeni nr. 2,
bl. Bussines Center, birou 15
Galaţi
Tel./Fax: 0236.321.010
Director:
Nicu GĂTIN

AXASIG BROKER

IVAS BROKER

Adresa: Bd. G. Coşbuc nr.3, bl. M1,
parter
Galaţi
Tel./Fax: 0236.317.577
Director General:
Eugen POPA

Auto: 70% din subscrieri, 90% din daune
Anul 2006 a reprezentat pentru industria gălăţeană a asigu
rărilor, potrivit Institutului Naţional de Statistică, un volum total de
prime brute subscrise de 69,48 milioane lei (19,71 milioane euro),
acest rezultat plasând judeţul în clasamentul naţional realizat în
funcţie de volumul de subscrieri, ca şi în anul 2005, pe poziţia a 15a. Creşterea industriei de profil se poate remarca din cifrele aferen
te primelor nouă luni ale anului 2008 comunicate Revistei PRIMM
Asigurări&Pensii de către asigurătorii locali: 83,40 milioane lei prime
brute subscrise (21,53 milioane euro), consemnându-se o evoluţie
crescătoare în moneda europeană faţă de perioada corespondentă
a anului anterior de peste 32%.
Pe clase de asigurări, portofoliul consolidat al pieţei judeţene
arată, după primele nouă luni ale anului 2008, astfel: 40,64% din tota
lul subscrierilor au fost aferente asigurărilor CASCO, 29,65% asigurări
RCA, 9,26% asigurări de incendiu şi calamităţi naturale şi doar puţin
peste 6 puncte procentuale asigurări de viaţă, lucru care ne face în
mod cert să concluzionăm că pentru gălăţeni protecţia şi grija faţă de
maşină sunt mult peste cea faţă de locuinţă sau familie. De aseme
nea, dintre toate clasele de asigurări, subscrierile din asigurările de
incendiu şi calamităţi naturale au consemnat, în perioada analizată,
faţă de perioada ianuarie-septembrie 2007, cea mai spectaculoasă
creştere, în euro, de peste 50%, în vreme ce asigurările de viaţă au
suferit o scădere a volumului de prime brute subscrise de -8,15%.
Faptul că la nivelul judeţului Galaţi, în portofoliul companiilor

Adresa: Str. Saturn nr. 36, Camera 8
Galaţi
Tel./Fax: 0236.461.078
Director Executiv:
Daniel RADU
de asigurări ponderea cea mai mare o au asigurările auto (CASCO şi
RCA, însumate) se reflectă şi în valoarea daunelor plătite de aceştia, pes
te 90% (peste 38 milioane lei) fiind aferente acestor clase de asigurări.
Dauna record înregistrată de Sucursala noastră a fost pentru
o asigurare CASCO şi a avut valoarea de 133.618 lei, a declarat Sorinel
ŞERBAN. Nu asigurările RCA generează daunele cele mai mari, ci asigurările facultative, de tip CASCO, a opinat Neculai MILOŞOVICI, Director,
Sucursala EUROINS.
În ceea ce priveşte situaţia intermedierii în asigurări, sucur
salele locale ale companiilor de profil se pot lăuda cu o pondere im
portantă a primelor intermediate de către brokeri, fie ei regionali sau
naţionali. Se poate constata de altfel că există la nivelul Galaţiului,
faţă de alte judeţe din ţară, un număr semnificativ de societăţi de
brokeraj în asigurări, precum AVERAL Broker, AXASIG, BESTKLASS
Broker, IVAS Broker, NEO Broker, PROMPT ASIG, SALVE FINANCE ş.a.
Astfel, potrivit cifrelor comunicate de sucursalele şi agenţiile
locale ale companiilor de asigurări, la nivelul primelor nouă luni ale
anului curent 21,6 milioane lei reprezenta valoarea totală a primelor
brute intermediate, circa 25,90% din totalul primelor brute subscrise
la nivel judeţean în perioada analizată. De altfel, majoritatea compa
niilor de asigurări din judeţ au ca principal obiectiv vizat pentru anul
2009 dezvoltarea acestui canal alternativ de vânzare.
Aproximativ 25% din volumul subscrierilor este realizat prin intermediul brokerilor. Având în vedere importanţa brokerilor în piaţa de
profil, Sucursala ALLIANZ-ŢIRIAC îşi propune dezvoltarea colaborării cu

PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL GALAŢI ÎN 3T/2008
Compania

Ponderea in
portofoliul
companiei 3T/2008 (%)

1 ASIBAN

29,77

1.806,10

496,24

1.799,60

545,42

13,94
10,68
80,97
21,40
0,33
6,06

1.365,00
977,38
596,96
289,94
19,13
5.054,50

375,04
268,54
164,02
79,66
5,26
1.388,75

1.359,00
1.093,75
494,34
236,87
5,13
4.988,69

411,88
331,49
149,82
71,79
1,56
1.511,95

2 ASIROM
3 ALLIANZ-ŢIRIAC
4 INTERAMERICAN
5 GENERALI
6 BT Asigurări
TOTAL COMPANII VIZITATE

DECEMBRIE 2008

Prime Brute Subscrise
3T/2008
mii RON

Evoluţie reală
în RON

3T/2007
mii EUR

mii RON

Evoluţie nominală
în EUR

Cota de piaţă
pentru 3T/2008

mii EUR

-6,47

-9,02

35,73

-6,39
-16,72
12,54
14,08
247,38
-5,57

-8,94
-18,99
9,47
10,97
237,91
-8,15

27,01
19,34
11,81
5,74
0,38
100,00
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PRIME BRUTE SUBSCRISE DIN ASIGURĂRI NON-VIAŢĂ ÎN JUDEŢUL GALAŢI ÎN 3T/2008
Compania

Ponderea in
portofoliul
companiei 3T/2008 (%)

Prime Brute Subscrise
3T/2008
mii RON

3T/2007
mii EUR

mii RON

mii EUR

1 OMNIASIG
100,00
15.130,00
4.157,05
5.219,81
2 BCR Asigurări
100,00
12.734,00
3.498,74
11.541,00
3 ARDAF*
100,00
11.127,30
3.057,29
5.016,25
4 ASIROM
86,06
8.425,00
2.314,81
8.062,00
5 ALLIANZ-ŢIRIAC
89,32
8.175,60
2.246,29
6.687,06
6 UNITA
100,00
6.522,64
1.792,13
7.104,91
7 BT Asigurări
99,67
5.773,44
1.586,29
3.110,58
8 EUROINS
100,00
5.000,00
1.373,78
9 ASIBAN
70,23
4.260,64
1.170,63
4.578,83
10 GENERALI
78,60
1.064,75
292,55
691,32
11 INTERAMERICAN
19,03
140,32
38,55
179,12
TOTAL COMPANII
93,94
78.353,68
21.528,10
52.190,89
* Sucursala ARDAF Galaţi coordoneaza judeţele Galaţi şi Tulcea; rezultatele financiare prezentate includ ambele judeţe.

Evoluţie reală în
RON

1.582,00
3.497,80
1.520,31
2.443,40
2.026,69
2.153,33
942,74
1.387,73
209,52
54,29
15.817,82

NEO BROKER

Adresa: Str. Domnească nr. 11,
bl. P1, parter, ap. 4
Galaţi
Tel./Fax: 0236.493.061
Administrator:
Silviu ALEXANDRU

170,14
2,83
106,73
-2,61
13,94
-14,44
72,98
-13,28
43,54
-26,99
39,92

Evoluţie nominală
în EUR
162,77
0,03
101,10
-5,26
10,84
-16,77
68,26
-15,64
39,62
-28,98
36,10

Cota de piaţă
pentru 3T/2008
19,31
16,25
14,20
10,75
10,43
8,32
7,37
6,38
5,44
1,36
0,18
100,00

PROMPT ASIG BROKER
Adresa: Str. Lupeni nr.4
Galaţi
Tel./Fax: 0236.412.839
Director: Nicolae LUCA
Director Coordonator:
Mihaela Luca

SALVE FINANCE

Adresa: Str. Brăilei nr. 134A
Galaţi
Consultant Financiar:
Lucian TALPEŞ
aceştia, în scopul creşterii volumului de prime brute subscrise, a decla
rat Didina CHIRIAC, Directorul Sucursalei.
În acelaşi timp, forţa proprie de vânzare nu este neglijată,
unul dintre obiectivele constante vizate de asigurători constând în
dezvoltarea reţelei de agenţi (în judeţ activează circa 1.478 agenţi/
colaboratori, potrivit relatărilor companiilor de asigurări): Obiectivele
Sucursalei pentru următoarea perioadă sunt dezvoltarea reţelei proprii
de vânzare, precum şi îmbunătăţirea serviciilor acordate şi creşterea
portofoliului non-auto, a declarat Zoiţa GORE.

Ierarhie diferită
Ierarhia pieţei de asigurări din judeţul Galaţi este diferită de
cea consemnată de clasamentul companiilor după volumul sub
scrierilor existent la nivelul ţării. Mai exact, liderul pieţei gălăţene
de profil este OMNIASIG, compania membră a grupului austriac
VIENNA Insurance, aceasta realizând după primele nouă luni ale
anului 2008 un volum de subscrieri de 15,13 milioane lei (circa 4,16
milioane euro).
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Ceea ce surprinde este numele companiilor care ocupă urmă
toarele două poziţii, nici una dintre acestea nefăcând parte din gru
pul candidaţilor la aceste poziţii pe plan naţional: cu o cotă de piaţă
la nivel judeţean de 15,27%, BCR Asigurări, respectiv ARDAF, cu prime
brute subscrise de circa 11,13 milioane lei (n.red.: potrivit Revistei de
Specialitate INSURANCE Profile, în primul semestru al anului 2008, în
clasamentul realizat în funcţie de volumul de prime brute subscrise,
BCR Asigurări a ocupat locul 7, în vreme ce ARDAF poziţia a 9-a).
La finele anului 2007 Sucursala BCR Asigurări Galaţi s-a situat pe
locul 3 în clasamentul sucursalelor realizat în funcţie de volumul primelor brute subscrise (exclusiv unităţile BCR Asigurări din Bucureşti). După
primele nouă luni ale anului 2008, Sucursala se situează pe acelaşi loc în
clasament. Principalele tipuri de asigurări din portofoliul Sucursalei BCR
Asigurări Galaţi sunt cele din asigurări auto (CASCO şi RCA), acestea reprezentând un procent de 78% din totalul primelor brute subscrise în perioada ianuarie - septembrie 2008, a comentat Directorul Sucursalei.
Pe următoarele poziţii în clasament se situează ASIROM
Vienna Insurance Group, liderul la nivel naţional ALLIANZ-ŢIRIAC,
precum şi cel mai nou membru intrat în familia UNIQA, UNITA.
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Privind spre viitor

Dauna anului
Compania

Valoare (lei)

ALLIANZ-ŢIRIAC
ASIROM
BCR Asigurări
GENERALI
INTERAMERICAN
OMNIASIG
UNITA
Sursa: Companiile

Descriere daună

100.725
133.618
127.015
31.204
37.610
145.584
436.752

CASCO
CASCO
inundaţie
CASCO
CASCO
daună totală

Intermedieri prin brokeri
Valoare
Compania

procentuală
%

ALLIANZ-ŢIRIAC
ARDAF
ASIBAN
ASIROM
BCR Asigurări
BT Asigurări
EUROINS
GENERALI
OMNIASIG
UNITA
TOTAL
Sursa: Companiile

25
32
5
15
33
10
35
5
35
32
25,90

numerică
mii lei
2.288,24
3.560,73
303,34
1.468,50
4.202,22
579,26
1.750,00
67,73
5.295,50
2.087,24
21.602,77

În cadrul vizitelor realizate la sucursalele şi agenţiile locale,
echipele Programului „Unde Mă Asigur?” au luat cunoştinţă de
oportunităţile de dezvoltare a pieţei locale de profil, de rezultatele
înregistrate la nivel de piaţă, de deschiderea mai mare a gălăţenilor
şi de conştientizarea nevoii de asigurare, totul conducând la ideea
că industria gălăţeană a asigurărilor se găseşte într-un real proces
de progres.
Mai sunt multe aspecte care trebuie îmbunătăţite, probleme
precum frauda, daunalitatea crescută sau lipsa de personal punân
du-i pe asigurători în situaţia de a se adapta şi de a căuta cele mai
adecvate soluţii de gestionare a acestora. De asemenea, dezvoltarea
infrastructurii, mai ales în mediul rural, precum şi consolidarea şi sta
bilizarea sectorului privat al economiei judeţului sunt numai două
dintre deficienţele cu care se confruntă autorităţile locale în vederea
atragerii de noi investitori interni sau externi. Progresele sunt vizibile
şi, cu certitudine, la următoarea vizită, vă vom comunica evoluţia,
precum şi rezultatele pozitive consemnate de piaţa locală.

Vlad BOLDIJAR

Echipa EDITORIALĂ

Vlad PANCIU
Coordonator Program

Vlad BOLDIJAR
Coordonator Rubrică

Oleg DORONCEANU
Senior Editor

Mihai CRĂCEA
Editor

Lidia POP
Secretar de Redacţie

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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> Deşi amândouă judeţele deţin porturi la Dunăre, Brăila şi Galaţi se diferenţiază prin specificul lor: în Brăila s-a
dezvoltat industria uşoară şi, prin excelenţă, agricultura, în timp ce în Galaţi combinatul siderurgic şi şantierul naval
domină economia locală. Devenind obiective pentru investiţii şi surse generatoare de locuri de muncă, dezvoltarea
economică a celor două judeţe a contribuit la o creştere sănătoasă a asigurărilor. Astfel, în contextul unei economii
locale în ascensiune, liderii companiilor de asigurări au dezbătut problemele cu care se confruntă, precum şi oportunităţile care se doresc a fi exploatate.

Ce se asigură în Brăila şi în Galaţi?
Conferinţa ZIUA ASIGURĂRILOR, desfăşurată în
data de 7 noiembrie a.c., a reprezentat punctul culminant
al vizitelor efectuate la sediile companiilor de asigurări, în
cadrul Programului Naţional „Unde mă Asigur?”, din jude
ţele Brăila şi Galaţi.
Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru schimbul
de experienţă între asigurători şi companiile de brokeraj
care activează la nivel local, precum şi pentru identificarea
unor posibilităţi de îmbunătăţire în ceea ce priveşte relaţii
le de colaborare şi conlucrare dintre aceştia.
În cadrul întâlnirii, a fost prezentat topul compa
niilor de asigurări, în funcţie de subscrieri, în paralel pen
tru ambele judeţe. ASIROM este liderul pieţei de profil
din Brăila, urmat de OMNIASIG şi ASIBAN. În acelaşi timp,
OMNIASIG conduce în topul sucursalelor din judeţul Galaţi,
pe poziţiile următoare clasându-se BCR Asigurări şi ARDAF.
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Dezbaterile au debutat cu o analiză de ansamblu
asupra pieţei naţionale de profil, liderii locali exprimânduşi încrederea că teritoriul va deţine un procent din ce în ce
mai mare în totalul subscrierilor din România. Ponderea, cu
siguranţă, va creşte, din două motive: unul dintre stimulii industriei, şi anume investiţiile în sectorul imobiliar din Bucureşti
a stagnat, în timp ce, în teritoriu, potenţialul este generat de
clasele de asigurări care nu s-au dezvoltat încă corespunzător şi, mai ales, cele property, ajutate de Legea asigurării
obligatorii a locuinţelor, a declarat Dan DOBREA, Directorul
Sucursalei OMNIASIG Galaţi.
Opinia a fost împărtăşită şi de Sorinel ŞERBAN,
Directorul ASIROM Galaţi, care a declarat: Judeţul nostru
este caracterizat prin industria grea şi prin transporturi fluviale, oferind astfel posibilitatea de a fructifica aceste sectoare,
în timp ce Brăila are un potenţial aparte pentru asigurările
agricole. În ambele regiuni, la fel ca şi în restul ţării, se pot dezvolta cu uşurinţă clasele de asigurări de locuinţe, cât şi cele de
răspunderi civile.
Ţinând cont de potenţialul agricol al zonei, asigurările de acest tip sunt încă într-o fază incipientă şi trebuie
susţinute din punct de vedere legislativ, a completat Dan
POSTOLACHE, Director Regional, EUROINS.
Pornind de la segmentul dominant al pieţei asigu
rărilor, cel auto, discuţiile s-au axat pe rentabilizarea pieţei,
în special prin franşiza introdusă de o parte dintre societă
ţile importante, pentru poliţele auto facultative. Un efect al
franşizei, pe lângă responsabilizarea clienţilor, a fost acela al
fragmentării clientelei, în sensul că cei cu un grad de risc mai
ridicat nu mai beneficiau de tarifele standard, a comentat
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Petre CENCA, Director, ALLIANZ ŢIRIAC Brăila. În acelaşi
timp, pentru societatea noastră a fost un avantaj că nu am
introdus această procedură. Considerăm că un client va rămâne responsabil şi fără introducerea franşizei, a menţionat
Florentina AMZA, Director, ARDAF Brăila.
Un aspect important al regiunii este acela că s-a înre
gistrat un număr important de cazuri de fraudă. Autorităţile
statului ar trebui să cunoască impactul asupra asigurătorilor,
astfel multe dintre cazurile controversate rezolvându-se mai
rapid, pentru că acestea mobilizează resurse importante din
partea ambelor entităţi, a subliniat Laurenţiu RĂILESCU,
Director, ASIBAN Galaţi. În mod frecvent, se fac contestaţii
asupra proceselor-verbale întocmite de poliţie, pentru că accidentele regizate pot fi depistate destul de uşor, a completat
Tudorică PANAIT, Director, BT Asigurări Brăila.
Relaţia asigurători - brokeri a reprezentat punctul
de interes al dezbaterilor, contribuţia societăţilor de inter
mediere deţinând o pondere din ce în ce mai importantă în
portofoliile companiilor de asigurări din zonă.
În acest moment, 30% din totalul subscrierilor sucursalei noastre sunt realizate prin intermediul brokerilor, iar în
regiune există un număr semnificativ de brokeri care ne pot
ajuta să ne dezvoltăm, a declarat Zoiţa GORE, Director,
UNITA Galaţi. Totuşi, una dintre problemele semnalate de
intermediari a fost faptul că o parte dintre societăţi nu ne
oferă o flexibilitate mai mare a produselor, sau nu răspund
solicitărilor în timp util, a semnalat Steli TÎRÎLĂ, Director,
Sucursala SRBA Brăila. Una dintre soluţii a fost evidenţiată
de Ştefan PRIGOREANU, acţionar al MILLENIUM Insurance
Broker: În teritoriu, prin deschiderea de franşize, încercăm să
venim cu tot know-how-ul de care dispunem pentru a dezvolta o colaborare durabilă şi pentru a eficientiza relaţia cu
companiile de asigurări.
În condiţiile actuale de piaţă, atât companiile, cât
şi societăţile de brokeraj văd în diversificarea portofoliului
principala metodă de a reduce pierderile generate de poli
ţele auto. Deşi portofoliile brokerilor sunt puternic dominate
de asigurările auto, încercăm să îi stimulăm pe aceştia să dezvolte şi celelalte clase, oferindu-le comisioane mai atractive,
a menţionat Axente PANAIT, Director, BCR Asigurări Galaţi.
Afirmaţia a fost întărită şi de Viorel VASILE, SAFETY Broker,
care a subliniat: În momentul în care portofoliul de clienţi se
limitează, trebuie să încercăm să ne dezvoltăm pe orizontală,
oferind o gamă cât mai largă de produse.
Conferinţa s-a încheiat cu o analiză a perspective
lor de dezvoltare a asigurărilor de viaţă în regiune. Sorin
ENACHE, GENERALI Brăila, a punctat: Asigurările de viaţă
se adresează în special clasei de mijloc, un succes neaşteptat
avându-l, în această perioadă, poliţele unit-linked. Clienţii pe
care îi vizăm sunt în egală măsură cei din oraşul Brăila, cât
şi cei din restul judeţului. De aceea, o mai bună reprezentare în teritoriu ne oferă posibilitatea să accesăm fiecare dintre
aceste medii, consideră Sergiu ATANASIU, Director, Agenţia
OMNIASIG Asigurări de Viaţă Brăila.

Mihai CRĂCEA
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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,
„Manualul Agentului de
Asigurări”.
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Alexandru LEONDARI
Director General
AVIVA Pensii
În data de 17 noiembrie a.c., AVIVA a cerut
aprobarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private pentru desemnarea lui Alexandru
LEONDARI în funcţia de Director General al AVIVA
Pensii. Alexandru LEONDARI îl va înlocui pe Eugen
VOICU, care în acest moment ocupă atât poziţia
de Director General al AVIVA Pensii, cât şi pe cea
de Director General al AVIVA Investors România.
Această schimbare organizaţională este în
linie cu strategia companiei AVIVA Investors, aceea

de a deveni o companie de administrare a inves
tiţiilor de sine stătătoare în cadrul grupului AVIVA.
Astfel, Eugen VOICU va putea să se dedice în totali
tate rolului său de CEO al AVIVA Investors România,
a declarat Shah ROUF, CEO, AVIVA Grup România.
Alexandru LEONDARI are peste 10 ani de
experienţă în vânzări, în domenii precum asigurări
de viaţă sau farmaceutice. El s-a alăturat echipei
AVIVA în iunie 2008, ocupând poziţia de Director
de Distribuţie.

Radu VASILESCU

Regional Manager pentru Europa Centrală şi de Est
UNIQA International
Radu VASILESCU, fostul Director General al
ING Fond de Pensii, va fi noul Regional Manager al
UNIQA International pentru zona Europei Centrale
şi de Est. Domnia sa a fost iniţial numit în poziţia
de Director General al UNITA România, cea mai
recentă achiziţie a austriecilor de la UNIQA pe pia
ţa locală, pentru a fi apoi desemnat în poziţia de
Regional Manager al UNIQA International.

Responsabilitatea mea vizează companiile
deţinute de UNIQA în regiune, dar în principal business-ul din România, a declarat Radu VASILESCU.
Radu VASILESCU are 43 de ani şi un back
ground foarte diversificat în poziţii de manage
ment pe piaţa financiară locală - în pensii private,
banking şi leasing. Înainte de a conduce ING Fond
de Pensii, el a ocupat funcţii la BRD Sogelease,
CITIBANK şi ALPHA Bank.

Rodica CHIŞCĂ
Senior Underwriter
EUROINS

Rodica CHIŞCĂ a fost numită în funcţia de
Senior Underwriter al companiei EUROINS, înce
pând cu luna octombrie a acestui an.
Ea se va ocupa în special de asigurările de
construcţii montaj, domeniu în care compania îşi
propune să-şi intensifice prezenţa pe piaţă.
Absolventă a Facultăţii de Construcţii din
Bucureşti, Rodica CHIŞCĂ are o experienţă de

peste 12 ani în asigurări, funcţia deţinută anterior
fiind cea de Director General al companiei de asi
gurări IRASIG.
În anul 2009 ne vom atinge unul din obiectivele fixate în urmă cu 5 ani, şi anume accederea în
Top 10. În acest sens, a fost necesară întărirea echipei cu specialişti recunoscuţi din piaţa asigurărilor, a
declarat Bogdan STAN, CEO, EUROINS România.

Elena GRECU
Director General Adjunct
IRASIG

Elena GRECU este noul Director General
Adjunct al companiei de asigurări IRASIG, numi
rea în funcţie fiind momentan supusă aprobării
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Anterior, Elena GRECU a ocupat funcţii
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de conducere - Chief Financial Officer şi Director
Executiv în cadrul GENERALI Asigurări, cea de a ze
cea companie din piaţa de profil.
IRASIG este o societate de asigurare-rea
sigurare româno-elveţiană, înfiinţată în anul 1996.
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Ina CRUDU
Director de Vânzări
ASTRA-UNIQA Asigurări

Cu o experienţă de aproape zece ani în do
meniul asigurărilor, Ina CRUDU este, începând din
această toamnă, noul Director de Vânzări al com
paniei ASTRA-UNIQA.
Ţinând cont de noua funcţie pe care o ocup în
cadrul companiei, mi-am stabilit ca obiectiv accelerarea creşterii vânzărilor prin atragerea de profesionişti
în echipa de vânzări, a declarat Ina CRUDU.

Ea şi-a început cariera în asigurări în
1999. A lucrat pentru AGI Asigurări şi apoi pentru
OMNIASIG Asigurări - Braşov, unde a fost Director
de Agenţie. Din 2005 a devenit membră a echipei
ASTRA-UNIQA, ocupând funcţia de Director de
Agenţie în Braşov. În 2007, a promovat în funcţia
de Director Regional, pentru ca în 2008 să fie nu
mită Director de Vânzări.

Diana POPESCU
Director Departament Brokeri - Conturi Mari
ASTRA - UNIQA Asigurări

Diana POPESCU este noul Director al
Departamentului Brokeri - Conturi Mari pentru
ASTRA - UNIQA Asigurări.
Urmărim extinderea colaborării atât cu
partenerii noştri tradiţionali, cât şi cu alţi brokeri
nou intraţi pe piaţă. De asemenea, ne dorim dezvoltarea portofoliului de clienţi mari, atât pe partea

de life, cât şi pe cea de non-viaţă, a declarat Diana
POPESCU.
Aceasta a debutat în domeniul asigurărilor în
2002, ca broker pentru societatea LONDON Brokers
şi, înainte de a se alătura companiei ASTRA - UNIQA,
Diana POPESCU a ocupat funcţia de Bancassurance
Manager în cadrul GENERALI Asigurări.

Ovidiu GĂLĂŢANU
Director Departament Bancassurance şi Leasing
ASTRA - UNIQA Asigurări
Începând cu toamna acestui an, Ovidiu
GĂLĂŢANU este noul Director al Departamentului
Bancassurance şi Leasing al companiei ASTRA UNIQA Asigurări. Referitor la obiectivele pe care şi
le-a stabilit pentru perioada următoare, acesta a
declarat: Ne propunem să lărgim gama de produse
distribuite prin partenerii de bancassurance şi leasing.
Vrem, de asemenea, să punem la punct oferte care să
integreze produsele de asigurări generale, de viaţă şi

de sănătate ale companiei noastre.
Anterior, Ovidiu GĂLĂŢANU a ocupat timp
de trei ani funcţia de Director de Operaţiuni, IT şi
Sisteme pentru AVIVA Asigurări de Viaţă. Experienţa
profesională acumulată atât în România, cât şi în
Rusia, Canada şi SUA a completat studiile efectu
ate în cadrul Academiei de Ştiinţe Economice din
Bucureşti, precum şi alte specializări din Canada şi
SUA.

Diana CALEŞ
Şef Departament Risc Financiar
ASTRA - UNIQA Asigurări
Departamentul de Risc Financiar de la
ASTRA - UNIQA Asigurări are un nou conducător:
Diana CALEŞ. Aceasta are o experienţă de mai bine
de zece ani în domeniul juridic din sistemul bancar.
În 1996 s-a alăturat echipei de la Banca Comercială
„Ion ŢIRIAC” în calitate de asistent juridic, ulterior
apărând interesele ALPHA Bank în calitate de con
silier juridic. Aceeaşi funcţie a ocupat-o şi în cadrul
CREDIT Europe Ipotecar, unde a promovat în 2006
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în funcţia de Director al Departamentului Juridic.
În toamna acestui an, Diana CALEŞ şi-a început ca
riera în domeniul asigurărilor, alăturându-se echi
pei ASTRA - UNIQA.
Sunt entuziasmată de ideea că încep o nouă
etapă a carierei mele. La ASTRA – UNIQA intenţionăm
să dezvoltam segmentul de asigurări de risc financiar,
crescându-le astfel ponderea în structura portofoliului companiei, a declarat Diana CALEŞ.
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Fuziune şi dezvoltare pentru GROUPAMA
13 noiembrie 2008
Bucureşti

AIG Life anunţă rezultatele la nouă luni
11 noiembrie 2008
Bucureşti
Printr-o conferinţă de presă susţinută în data de 11 noiembrie
a.c., AIG Life a declarat că a subscris, în intervalul ianuarie - septem
brie 2008 un volum de prime de 220 milioane lei (93 milioane USD).
Creşterea în moneda naţională realizată de asigurătorul român în pri
mele 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 monedă 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.

Asigurările auto - Noutăţi legislative
Prezent şi perspective
12 noiembrie 2008
Bucureşti

GROUPAMA a anunţat, pe 13 noiembrie a.c., planurile de
dezvoltare ale companiei pe piaţa românească şi calendarul de
fuziune al companiilor achiziţionate: ASIBAN, BT Asigurări şi OTP
Garancia Asigurări.
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
cel care conduce operaţiunile GROUPAMA în România.
În prezent, are loc o diagnosticare a culturilor organiza
ţionale, urmând ca toţi angajaţii să beneficieze de traininguri în
cadrul Centrului de Formare GROUPAMA.

Energia regenerabilă – o prioritate
19 – 21 noiembrie 2008
Bucureşti
Între 19 şi 21 noiembrie a.c., peste 1.500 de participanţi au
trecut pragul Sălii Palatului pentru a participa la„Târgul Internaţional
şi Congresul pentru Energie Regenerabilă şi Eficienţă Energetică
în Construcţii şi Renovări” care a avut ca Parteneri Media Revista
PRIMM - Asigurări&Pensii şi portalul www.1asig.ro.
În cadrul târgului au avut loc numeroase sesiuni de specia
litate pe teme precum biocombustibilul, energia obţinută din de
şeuri, geotermia, eficienţa energetică, energia eoliană, finanţarea şi
promovarea proiectelor de specialitate.

În data de 12 noiembrie a.c., Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor (CSA) a organizat un seminar în cadrul căruia au fost abor
date subiecte legate de domeniul asigurărilor auto: constatul amiabil,
drepturile asiguraţilor CASCO, rezervele tehnice la RCA şi alte noutăţi
privind acest tip de asigurare.
Unul dintre aspectele abordate în cadrul seminarului a fost
reprezentat de despăgubirile plătite de asigurători în baza poliţelor
RCA, care, în primele 9 luni ale anului în curs, au crescut cu 50% faţă
de perioada corespondentă din 2007, ca urmare a majorării daunei
medii şi a numărului de evenimente rutiere produse.
Dauna medie plătită de companiile de asigurări în baza poliţelor
RCA a atins în această perioadă valoarea de 3.539 lei, cu 20,6% mai mult
decât a fost în 2007, a declarat Constantin BUZOIANU, Vicepreşedintele
CSA.
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Produse noi de la ALLIANZ-ŢIRIAC
24 noiembrie 2008
Bucureşti
Printr-o conferinţă de presă organizată în data de 24
noiembrie a.c., ALLIANZ-ŢIRIAC a lansat noi produse de asigu
rare care vor fi distribuite printr-o modalitate inovativă şi în
premieră pentru piaţa asigurărilor din România.
ALLIANZ-ŢIRIAC îşi respectă statutul de lider în dome
niul asigurărilor oferind, pentru prima dată în România, poli
ţe de asigurări auto cu emitere electronică, a declarat Aurel
BADEA, Director Executiv Asigurări Generale în cadrul compa
niei.
Totodată, asigurătorul continuă să-şi diversifice oferta
de produse tradiţionale prin dezvoltarea unei poliţe de avarii
şi furt auto, prezentată sub numele de “Casco Navigator”.
Prin construcţia sa, Casco Navigator se adresează unei
categorii foarte largi de şoferi, care include atât persoanele cu
venituri sub medie, cât şi pe cele cu venituri peste medie, având
preferinţe mai sofisticate, a adăugat Aurel BADEA.

Impactul Solvency II asupra pieţei româneşti
de asigurări

Săptămâna serviciilor financiare
24 – 27 noiembrie 2008
Bucureşti

26 noiembrie 2008
Bucureşti
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a organizat mier
curi, 26 noiembrie 2008, seminarul „Impactul Solvency II asupra
pieţei româneşti de asigurări”, eveniment la care au luat cuvântul şi
au răspuns întrebărilor formulate reprezentanţi de marcă ai aces
tui organism.
Tematica abordată a cuprins aspecte legate de impactul
Solvency II asupra pieţei româneşti de asigurări, principalii indicatori
ai pieţei asigurărilor în trimestrul 3/2008, precum şi influenţele evo
luţiilor pieţelor financiare internaționale asupra industriei românești
de asigurări. De asemenea, au fost prezentate şi rezultatele pentru
România ale studiului QIS 4.

Între 24 şi 27 noiembrie a.c., ORACLE România, în colabo
rare cu Institutul Bancar Român (IBR) au organizat, la sediul IBR din
Bucureşti, „Săptămâna serviciilor financiare”.
Evenimentul a reunit lideri şi specialişti în servicii financiare şi
a abordat tendinţele, dar şi problemele cu care se confruntă acest do
meniu de activitate. În plus, specialiştii au explicat modul în care solu
ţiile software propuse de ORACLE pot sprijini instituţiile financiare în
abordarea noilor provocări impuse de actualul mediu de afaceri.
Printre subiectele discutate, s-au aflat beneficiile CRM
(Customer Relationship Management) în actualul context al crizei
industriei financiare, managementul şi calitatea datelor, manage
mentul performanţei şi guvernanţa corporatistă. Întregul eveni
ment s-a încheiat cu o seară festivă.

CFA Charter Award Ceremony
25 noiembrie 2008
Bucureşti
Cu ocazia evenimentului, Asociaţia CFA România
a anunţat numele celor 12 noi profesionişti români din
domeniul investiţiilor care au dobândit titlul Chartered
Financial Analyst (CFA). Aceştia sunt reprezentanţi ai unor
companii de top din mediul financiar-bancar r omânesc.
Titlul CFA este un simbol al excelenţei profesionale
în domeniul finanţelor, recunoscut la nivel internaţional.
Există o strânsă legătură între gradul de dezvoltare a pieţei
de capital din România şi numărul deţinătorilor români ai
acestui titlu, a declarat, cu această ocazie, Dragoş CABAT,
Preşedintele Asociaţiei CFA România.
CFA România este una dintre cele 135 de societăţi
membre ale CFA Institute, asociaţia având misiunea de a
promova interesele specialiştilor în investiţii şi de a menţi
ne standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesio
nală. Membrii CFA România lucrează pentru instituţii ban
care, firme de asigurări, firme de intermediere de valori
mobiliare, de asset management, fonduri de pensii, firme
de consultanţă şi nu numai.
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CFA România îşi propune să fie o voce respectată în
mediul financiar românesc, cu prioritate în ceea ce priveşte
elaborarea cadrului legislativ şi implementarea standardelor
profesionale şi etice în domeniul investiţiilor şi al pieţei de capital, a adăugat Dragoş CABAT.
„CFA Charter Award Ceremony” s-a desfăşurat cu
sprijinul companiei Media XPRIMM.
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ANI cere anchetarea Preşedintelui CSA
Agenţia Naţională de Integritate (ANI), în baza pre
vederilor Legii nr. 144/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, a sesizat, la data de 4 decembrie 2008, Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la
infracţiunea de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită
de art. 292, din Codul Penal, de către Angela TONCESCU,
Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Conform actului normativ menţionat, ANI a ve
rificat din oficiu averea acesteia şi a constatat că Angela
TONCESCU nu a respectat dispoziţiile legale privind com
pletarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi de interese.
În urma analizării declaraţiilor de avere, datate
20.12.2007, 12.06.2008, 30.06.2008, a declaraţiei de intere
se, datată 04.08.2006, şi a documentelor solicitate instituţi
ilor competente, au rezultat aspecte care au fost apreciate
ca fiind indicii cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals în
declaraţii, prevăzută de art. 292 C. pen., asupra căruia doar
organele judiciare au competenţa de a se pronunţa, motiv
pentru care a fost sesizat Parchetul competent.

Rebranding la ASIBAN
Grupul francez GROUPAMA a demarat procesul
de rebranding al companiei ASIBAN. Astfel, alături de lo
go-ul societăţii, a fost introdusă şi sintagma “Membră a
GROUPAMA”.
Această operaţiune este doar o primă etapă a unui
amplu proces, prin intermediul căruia cele trei societăţi de
ţinute de GROUPAMA în România vor fuziona.
Procesul de fuziune dintre ASIBAN, BT Asigurări şi
OTP Garancia va fi finalizat la finele anului 2009, noua entita
te urmând să opereze sub numele de GROUPAMA Asigurări.
Astfel, documentele privind GROUPAMA Asigurări,
care trebuie aprobate de CSA, vor fi depuse la sfârşitul tri
mestrului I din 2009, în timp ce procesul de rebranding şi lan
sarea noii companii sunt planificate pentru finalul toamnei.
Recent, GROUPAMA a injectat 25,4 mil. EUR în capi
talul social al companiei ASIBAN, potrivit Oficiului Naţional
al Registrului Comerţului.
Astfel, valoarea investiţiilor GROUPAMA pe piaţa
românească se apropie tot mai mult de pragul de 600 mil.
EUR. Pentru cele trei achiziţii realizate în România - ASIBAN,
BT Asigurări şi OTP Garancia - grupul francez a plătit 450
mil. EUR, urmând ca injecţiile de capital, necesare atât pen
tru finanţarea procesului de fuziune a celor trei companii,
cât şi pentru acoperirea pierderilor înregistrate anul trecut
de acestea, să se ridice la aproape 150 mil. EUR
ASIBAN şi-a sporit afacerile cu 7,8% în primele nouă
luni ale acestui an, până la 468,23 mil. lei (128,6 mil. EUR),
în special ca urmare a creşterii afacerilor pe segmentul de
asigurări CASCO.

Afacerile OMNIASIG se apropie de 1 mld. lei;
profitul creşte cu 53%
OMNIASIG Vienna Insurance Group a obţinut, în
primele nouă luni, un profit brut de 28 mil. lei, cu 53,7%
mai mult decât la sfârşitul lunii septembrie a anului trecut.
Totodată, compania a încheiat primele trei trimestre ale lui
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2008 cu un volum de subscrieri de aproape 919 mil. lei, în
creştere cu 48,74%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anu
lui trecut, pe fondul unei evoluţii semnificative pe clasa asi
gurărilor CASCO.
Segmentul asigurărilor auto a crescut substanţial
pe CASCO, unde primele brute subscrise au ajuns la 493,11
mil. lei, cu 82,87% mai mult ca în perioada similară a anu
lui precedent. În acelaşi interval, OMNIASIG a înregistrat o
creştere de 20,89% pe clasa RCA, atingând un volum al în
casărilor de 223,72 mil. lei.
Compania a raportat evoluţii importante şi la asi
gurările property, unde volumul de prime brute subscrise,
de 119 mil. lei, a fost cu 98,51% mai mare decât în perioada
similară a anului 2007, dar şi pe clasa asigurărilor agricole,
aceasta crescând cu 430%, până la o valoare a subscrierilor
de 6,38 mil. lei.

EUROASIG intră în faliment
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
(CSA) a decis intrarea în insolvenţă a companiei de asigurări
EUROASIG, pusă sub administrare specială în luna august
a.c., şi declanşarea procedurii de faliment împotriva aceste
ia. EUROASIG avea la sfârşitul lunii septembrie 1.977 de do
sare de daună avizate şi nelichidate, din care 1.731 pe seg
mentul CASCO, informează autoritatea de supraveghere.
CSA a hotărât închiderea procedurii de redresare
financiară prin administrare specială, deschisă în luna au
gust ca urmare a faptului că societatea nu majorase capita
lul social până la termenul asumat şi nu îndeplinea cerinţe
le prudenţiale de solvabilitate.
Redresarea companiei ar fi necesitat o injecţie
de capital de 2,85 mil. EUR, sumă care nu a putut fi adu
să de acţionarii EUROASIG, membrii ai grupului BALKAN
Petroleum, controlat de omul de afaceri Marian IANCU
Sumele cuvenite asiguraţilor, beneficiarilor con
tractelor de asigurare, precum şi terţilor vor fi plătite în
Fondul de Garantare.

Poliţe on-line cu emitere electronică de la
ALLIANZ-ŢIRIAC
Compania ALLIANZ-ŢIRIAC oferă de la sfârşitul lui
noiembrie posibilitatea încheierii on-line a poliţelor de asi
gurare cu emitere electronică.
Prin soluţiile pe care le propune, ALLIANZ-ŢIRIAC
reuşeşte să “înoate împotriva curentului”, reducând nivelul
primelor asigurărilor auto, în condiţiile în care majoritatea
companiilor este obligată să opereze majorări ale tarifelor,
a declarat Cristian CONSTANTINESCU, Director General al
asigurătorului.
ALLIANZ-ŢIRIAC a depăşit, în primele nouă luni ale
anului 2008, valoarea de 1 mld. lei din activităţile de asigurări
la nivel consolidat (generale şi de viaţă), în creştere cu 13%
mai mult decât în perioada similară a anului precedent.
Asigurările CASCO deţin, în continuare, cea mai
importantă pondere în structura portofoliului de asigurări
generale. În perioada ianuarie-septembrie anul curent,
veniturile din prime brute subscrise pe această clasă de
asigurări au depăşit 580 mil. lei, evidenţiind o creştere de
peste 14% comparativ cu acelaşi interval din 2007.
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Spre 2,5 miliarde EUR

• Piaţa asigurărilor a crescut în primele 9 luni ale anului
2008 cu 13,54%, până la un volum al subscrierilor în cuan
tum de 1,8 miliarde EUR.
• În valoare absolută, piaţa a crescut cu 220 milioane EUR.
• Daunele plătite la nivelul pieţei au depăşit 800 milioane
EUR.
• Asigurările CASCO au crescut cu peste 30% şi au câştigat 5
puncte procentuale ca pondere pe care o deţin în piaţă.
• Rezervele tehnice brute pentru asigurări generale se ci
frează la 1,6 miliarde EUR, fiind acoperite cu active admise
în proporţie de 118,4%.
În primele 9 luni ale anului în curs, piaţa asigură
rilor din România a depăşit un volum al afacerilor de 1,8
miliarde EUR. Raportat la valoarea consemnată în perioada
similară a anului trecut, creşterea nominală, în monedă eu
ropeană, a fost de 13,54%, de peste două ori mai mică de
cât creşterea consemnată la finele lunii septembrie 2007. În
ipoteza în care s-ar menţine tendinţa actuală de creştere a
pieţei asigurărilor, până la sfârşitul anului în curs, valoarea
primelor brute subscrise ar putea atinge 2,5 miliarde EUR.
În valoare absolută, piaţa asigurărilor a înregistrat un
plus de circa 220 milioane EUR. Pe segmentul asigurărilor de
viaţă s-a consemnat o majorare în valoare absolută de cir
ca 55 milioane EUR, în timp ce clasele de asigurări generale
au cumulat o creştere consolidată a cărei valoare a depăşit
164 milioane EUR. Dintre clasele de asigurări generale, asi
gurările CASCO au crescut în valoare absolută cu aproape
172 milioane EUR, asigurările RCA cu aproape 11 milioane
EUR, asigurările de tip property cu aproape 36 milioane EUR.
Asigurările de credite şi garanţii au consemnat o scădere în
valoare absolută cu mai bine de 50 milioane EUR.
Cu toate că pe segmentul asigurărilor de răspunde
re civilă auto s-a consemnat o creştere în valoare absolută
de 11 milioane EUR, creşterea nominală consemnată pe
RCA a fost totuşi de aproape 3%, cu circa 10 puncte pro
centuale sub media pieţei. Această evoluţie a determinat
de fapt şi o scădere a ponderii acestui tip de asigurare în
totalul pieţei.
Astfel, dacă după primele 9 luni ale anului trecut
clasa de asigurări amintită deţinea 23,26% din totalul sub
scrierilor, la finele perioadei corespondente a acestui an
asigurările RCA reprezintă circa 21% din piaţă, cu 2 puncte
procentuale mai puţin decât anul trecut.

Portofoliul de asigurări consolidat ian. - sept. 2008
Alte clase

3,18%

Credite şi Garanţii

2,45%

Răspunderi civile

1,40%

RCA

asigurări GENERALE

80,20%

asigurări de viaţă

19,80%

21,07%
Total asigurări de
tip property 11,92%
Incendii şi calamităţi
naturale 9,72%

Daune la proprietăţi
2,20%

Total auto
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61,24%

CASCO 40,17%

În urma scăderii consemnate, asigurările de credi
te şi garanţii şi-au modificat ponderea deţinută în piaţă cu
aproape 3,5 puncte procentuale, clasa de asigurări amin
tită reprezentând, în perioada analizată, 2,45% din totalul
subscrierilor.
Majorarea cu peste 30% a subscrierilor care provin
din asigurările CASCO, o creştere cu mai mult decât dublu
faţă de media pieţei, a sporit ponderea asigurărilor CASCO
cu 5 puncte procentuale, până la 40,17% din piaţă.
Structura actuală a portofoliului pe clase de asigu
rări consolidat în perioada analizată îl puteţi consulta în
graficul alăturat. Alte modificări în afară de cele precizate
mai sus în această structură s-au consemnat şi pe segmen
tul asigurărilor de viaţă +0,7 puncte procentuale, până la
19,8% din piaţă, şi pe segmentul asigurărilor de tip pro
perty +0,6 puncte procentuale, până la 11,92% din totalul
subscrierilor.
Asigurătorii au plătit, în perioada analizată, daune a
căror valoare cumulată din asigurări de viaţă şi non-viaţă a
depăşit 800 milioane EUR, în creştere nominală în monedă
europeană cu 14,17% faţă de perioada corespondentă a
anului trecut. Dinamica daunelor a depăşit cu puţin creşte
rea consemnată la nivelul primelor brute subscrise.
Daunele plătite aferente asigurărilor CASCO au
crescut, în valoare absolută, cu peste 140 milioane EUR mai
mult decât valoarea acestui indicator consemnată la finele
perioadei similare din anul trecut. La sfârşitul trimestrului III
din 2008, asigurătorii aveau rezerve tehnice brute, pentru
activitatea de asigurări generale, în cuantum de aproxima
tiv 1,6 miliarde EUR, care erau acoperite cu active admise
în valoare de circa 1,9 miliarde EUR, adică în proporţie de
118,4%. Pentru activitatea de asigurări de viaţă, asigurătorii
aveau, la aceeaşi dată, rezerve tehnice brute în valoare de
aproximativ 900 milioane EUR, acoperite prin active admi
se în cuantum de circa 1 miliard EUR, ceea ce înseamnă un
grad de acoperire de 115,14%.

Schimbări în Top 10
Primele 10 companii, în ordinea cotei de piaţă, au
cumulat în perioada analizată prime brute subscrise a că
ror valoare a depăşit 1,45 miliarde EUR, ceea ce reprezintă
79,3% din piaţa asigurărilor. Astfel, gradul de concentrare
al pieţei a scăzut cu 1 punct procentual raportat la valoarea
aceluiaşi indicator consemnat în perioada corespondentă
a anului trecut.
În valoare absolută, subscrierile realizate de prime
le 10 companii au crescut cu aproape 157 milioane EUR. 7
companii dintre primele 10 au consemnat rate de creştere
sub media pieţei şi, în acest fel, au pierdut cotă de piaţă. În
valoare absolută, printre companiile din Top 10 evoluţia în
euro variază de la -28,71 milioane EUR, până la +65,22 mi
lioane EUR. Primele 3 poziţii în ierarhie au rămas neschim
bate (ALLIANZ-ŢIRIAC, OMNIASIG respectiv ASIROM), iar 4
dintre cele 10 companii prezente în Top 10 şi-au modificat
poziţia în ierarhie. BT Asigurări a ieşit din Top 10 şi a făcut
rocada cu ARDAF care a reintrat între primele 10 companii
din piaţa asigurărilor.
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