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Chiar dac` reducerile de pre]
[i alte bonusuri nu mai sunt
la fel de substan]iale ca \n anii
trecu]i, asigur`torii nu re -
nun ]` la promo]iile din p -
rioada de iarn` pentru a
stimula v=nz`rile de RCA.
Astfel, cei care \[i re\nnoiesc
poli]ele de R`spundere Civil`
Auto (RCA) pot beneficia,
printre altele, de reduceri de
pre] sau de avertizare prin
SMS \n cazul unor fenomene
meteo ex treme. Astra Asigu -
r`ri ofer` reduceri de pre]

celor care cump`r` o poli]`
RCA luna aceasta prin
intermediul website-ului
www.astraonline.ro. De aici se
pot achizi]iona mai multe
tipuri de asigur`ri. Este vorba
despre cinci produse: RCA,
CASCO, asigurarea locuin]ei
(CasAsigura Plus, produsul de
baz`, [i Imobilia, produsul
com plex pentru protec]ia
complet` a c`minului, care
include acoperirea riscului de
accidente a membrilor familiei
[i r`spunderea civil` legal` a
acestora) [i asigurarea medi -
cal` pentru c`l`torii \n str`i -
n`tate. Cei care vor cump`ra

\n luna decembrie o asigurare
prin intermediul portalului
vor beneficia de oferte spe -
ciale, iar poli]ele RCA vor fi cu
5% mai ieftine, at=t pentru
persoanele fizice, c=t [i pentru
cele juridice. 
O alt` companie care ofer`
reduceri substan]iale este
Asirom. Cei care \ncheie sau \[i
re\nnoiesc poli]ele RCA la
Asirom \n luna decembrie pot
economisi p=n` la 50%, be -
neficiind de multiple bonu -
suri. Printre acestea se num`r`
bonusurile de fidelitate [i de
re\nnoire a poli]ei RCA cu 20
de zile \naintea expir`rii celei

pentru acest an. La bonusuri
se adaug` un voucher de 60 de
lei, care poate fi folosit la BCR
Banca pentru Locuin]e. 

Ion BARBU
ion.barbu@ziua.ro
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Sistemul bonus/malus

|ncep=nd de anul viitor [oferii  vor
trebui s` fie mai aten]i, altfel risc` s`
pl̀ teasc  ̀mai mult. Norma ce reglementeaz`
sistemul bonus/malus la RCA a fost publicat̀ ,
recent, \n Monitorul Oficial. Totodat`,
Angela Toncescu sus]ine c` asigur`torii
din Rom=nia sunt preg`ti]i s` emit` poli]e
RCA numai \n sistem electronic \ncep=nd
cu 1 ianuarie 2010, dat` la care aceast`
condi]ie va deveni obligatorie. Potrivit
normei, reducerea sau majorarea stabilit`
conform sistemului bonus/malus se aplic`
tarifelor notificate [i practicate de c`tre
societatea de asigurare la care asiguratul
dore[te s  ̀\ncheie asigurarea RCA. Perioada
de referin]` este anul calendaristic anterior
datei de emitere a poli]ei, se men]ioneaz`
\n document. Sistemul bonus/malus este
format din categoria de baz` B0, 14 clase
de bonus [i 8 clase de malus. Clasa B0
este atribuit` unui asigurat nou, f`r` istoric
\n asigurare. Pentru aplicarea unui malus
sunt luate \n calcul evenimentele pentru
care a fost pl`tit` cel pu]in o daun` \n
perioada de referin]`, \n care se re]ine
responsabilitatea total` sau par]ial` a
conduc`torului auto, indiferent cine a
condus vehiculul la momentul producerii
accidentului, indiferent de modul de
protocolare a acestuia, prin procesul verbal
\ntocmit de poli]ie ori prin constatare
amiabil` de accident.
Dac` \n perioada de referin]` nu au fost
\nregistrate daune pl`tite, asigura]ii
beneficiaz` de bonus, respectiv o reducere
a primei de asigurare, dup` cum urmeaz`:
o clas`, \n cazul \n care noua poli]` se
\ncheie pe o perioad` de [ase luni, [i dou`
clase, \n cazul \n care noua poli]` se \ncheie
pentru o perioad` de un an. |n situa]ia \n
care un asigurat de]ine mai multe vehicule,
sistemul bonus/malus se aplic` distinct
pentru fiecare vehicul. De asemenea, \n
cazul \nstr ìn`rii/radierii vehiculului asigurat,
stabilirea noii clase de bonus/malus pentru
un vehicul nou dob=ndit se face pornind
de la clasa bonus/malus de care asiguratul
a beneficiat anterior. |n situa]ia \n care,
din motive tehnice, baza de date CEDAM
nu poate fi interogat`, asigur`torul poate
stabili daunalitatea pe baza unei declara]ii
pe propria r`spundere a asiguratului.

Dac̀  pentru clien]i reducerile
[i bonusurile par mai mici ca \n
al]i ani [i ar indica un dezinteres
din partea asigur̀ torilor, autorit̀ ]ile
din domeniu sunt de cu totul
alt̀  p̀ rere. „Eu n-am mai constatat
\n acest an acele campanii nebune
de reduceri [i promo]ii, c=nd
asigur`torii alergau dup` cot`
de pia]`“, a declarat, recent,
pre[edintele Comisiei de
Supraveghere a Asigur`rilor
(CSA), Angela Toncescu. De
asemenea, pre[edintele CSA
estimeaz̀  c̀  anul viitor, constatarea
amiabil̀  [i introducerea sistemului
bonus/malus \i vor disciplina
mai mult pe asigura]i pe segmentul
RCA .

Angela Toncescu este de

p`rere c` pia]a rom=neasc`
de asigur`ri va \ncheia acest an
cu o cre[tere de 4-5%, de[i a
stagnat dup` primele nou` luni,
urm=nd s` continue tendin]a
de cre[tere [i \n 2010. |n primele
nou  ̀luni din acest an, companiile
de pe pia]a rom=neasc` de
asigur`ri au subscris prime brute
de 6,7 miliarde de lei, \n cre[tere
cu 0,09% fa]̀  de aceea[i perioad`
din 2008. Pe segmentul de
asigur`ri generale, primele brute
subscrise la nivelul pie]ei au
\nsumat, \n perioada ianuarie-
septembrie, 5,5 miliarde de lei,
\n cre[tere cu 2,5%, \n timp ce,
pe segmentul de asigur`ri de
via]`, pia]a a sc`zut cu 9,6%,
p=n` la 1,2 miliarde de lei.

Pia]a de asigur`ri
s-a maturizat \n 2009

Sistemul bonus /malus va
\nsemna mai mul]i sau mai
pu]ini bani pl`ti]i, \n func]ie de
c=t de atent a fost conduc`torul
auto. Astfel, un [ofer care nu
a avut niciun accident poate
primi un bonus de 10% \n primul
an, reducerea urm=nd s` ajung`
p=n` la 50% din pre]ul poli]ei
\n [apte ani, dac  ̀nu a \nregistrat
niciun eveniment. Neaten]ia
se pl`te[te mai scump. „|n cazul
\n care un [ofer a \nregistrat
un eveniment, tariful RCA cre[te
cu 45% \n primul an [i se poate
majora p=n` la 200% \n cazul
celor ce produc mai multe
evenimente“, sus]ine pre[edintele
CSA, Angela Toncescu. Sistemul
va fi \n avantajul celor mul]i,

\n condi]iile \n care 90% dintre
cei care \ncheie asigurare RCA
nu produc niciun eveniment,
potrivit estim`rilor. Ceilal]i
10% dintre asigura]i, care creeaz`
probleme \n trafic, vor avea
parte de malus.

Pentru a-[i fideliza clien]ii,
Uniqa a recurs la alt` strategie:
un serviciu de aten]ionare meteo.
Astfel, Serviciul Uniqa MeteoAlert
va fi gratuit pentru cei ce \ncheie
o asigurare sau \[i re\nnoiesc
o poli]̀  la Uniqa Asigur̀ ri \ncep=nd
cu 1 decembrie, care s̀  fie valabil̀
cel pu]in [ase luni. Serviciul este
disponibil \n Rom=nia prin
UBIMET, un important furnizor
de servicii meteorologice din
Europa Central` [i de Est. 

Neaten]ia la volan
se pl`te[te scump

Asigurarea
locuin]ei
Dup` mai multe am=n`ri, legea
asigur`rii obligatorie a locuin]elor
ar putea fi aplicat` \ncep=nd
din anul care vine.

3 Omniasig Vienna Insurance
Group, prin intermediul serviciului
Westaco Express, va emite
poli]e RCA \n toate sta]iile OMV
din Rom=nia, iar \n perioada
22 decembrie-21 ianuarie,
compania de asigur`ri va fi
prezent` [i \n 49 de sta]ii din
re]eaua PetromV. 
Astfel, prin intermediul parte -
neriatului Omniasig-OMV-
Westaco, to]i [oferii care vor
alimenta \n orice sta]ie OMV

din ]ar` vor putea s` \ncheie
pe loc [i o poli]  ̀RCA Omniasig. 
Aceste poli]e vor fi emise
electronic, astfel \nc=t timpul
alocat de client \ncheierii unei
poli]e va fi redus.
„Acest serviciu de v=nzare RCA
este unic pe pia]a din Rom=nia,
fiind disponibil dup  ̀un program
de func]ionare extins, inclusiv
\n weekend“, se arat` \ntr-un
comunicat de pres`.

Sezonul RCA

4
Asigur`ri
de via]` 
Pentru a face atractive poli]ele
de asigur`ri de via]` este nevoie
de sprijin din partea statului sub
forma deductibilit`]ii. 

EximBank preg`te[te
lansarea unei societ`]i
specializate \n asigurarea
creditelor comerciale
Interviu cu Dan Baciu, directorul Direc]iei Asigur`ri
Reasigur`ri din cadrul EximBank

2Solu]ia Westaco Express

C=t te cost` RCA-ul?

Astra 314 lei
Asirom 432 lei
BCR Asigur`ri 361 lei
Groupama 455 lei
Omniasig 420 lei
Uniqa 388 lei

tariful este calculat pentru o persoan` \n
v=rst` de 35 de ani, din Bucure[ti, conduc`tor
de Dacia, f`r` daune \n anul anterior
sursa: www.rca-auto.ro

George B~NCIULEA
george.banciulea@ziua.ro



EximBank, banc` de stat
specializat` \n acordarea de
garan]ii [i finan]`ri, va lansa
\n prima jum`tate a lui
2010 o societate
specializat` \n asigurarea
creditelor comerciale pe
termen scurt. Despre acest
proiect ne-a oferit detalii
Dan Baciu, directorul
Direc]iei Asigur`ri
Reasigur`ri din cadrul
EximBank. 

|nfiin]area Companiei de
Asigurare Reasigurare Exim
(CARE) Rom=nia, specializat`
\n asigurarea creditelor comerciale
pe termen scurt, a fost determinat̀
de recomand`rile Comisiei
Europene care interzic sus]inerea
de c̀ tre stat a asigur̀ rii creditelor
de export pe termen scurt contra

„riscurilor de pia]̀ “ (Comunicarea
CE 97/C 281/03). Totu[i, Comisia
European  ̀consider̀  c̀  de]inerea
unei entit̀ ]i subsidiare cu capital
100% de stat nu este \n conflict
cu prevederile Comunic`rii CE
97/C 281/03. 

De altfel, \n majoritatea
statelor din zona central [i est-
european  ̀s-au constituit astfel
de societ`]i cu capital de
stat.

Dincolo de necesitatea
alinierii la cerin]ele [i practicile
EU \n domeniu, \nfiin]area
acestei societ̀ ]i mai este justificat̀

[i din alte considerente. |n
primul r=nd,  noua societate
va facilita accesul companiilor
rom=ne[ti, \n special exportatori
[i \ntreprinderi mici [i mijlocii,
la astfel de servicii \n condi]ii
de calitate [i pre] care s` nu le
plaseze \n dezavantaj fa]` de
concuren]a european` [i
interna]ional`. De asemenea,
nu trebuie ignorat̀  oportunitatea
real` de pia]` pe care o nou`
companie o poate exploata \n
condi]ii de eficien]̀  [i rentabilitate
pe termen mediu [i lung \n
condi]iile \n care  va beneficia

de experien]a acumulat` de
EximBank \n 15 ani, ca pionier
\n domeniu \n Rom=nia. 

Societatea va oferi asigur̀ ri
[i reasigur̀ ri de credite comerciale
pe termen scurt (Clasa XIV
Asigur`ri de credite), segment
pe care mai activeaz` companii
specializate ca Euler Hermes
- divizie a grupului german
Allianz - [i Coface.

Compania a ob]inut de la
Comisia de Supraveghere a
Asigur`rilor avizarea  prealabil̀
\n vederea \nregistr`rii ca
asigurator la Oficiul Na]ional
al Registrului Comer]ului, a
fost \nmatriculat` la ONRC [i
se preg t̀e[te s̀  ob]in  ̀autoriza]ia
de func]ionare ca asigur`tor.
Capitalul social subscris [i
integral v`rsat al societ`]ii este
de 29,2 milioane de lei.

Cred c`, cel mai probabil,
Compania de Asigurare Reasi -
gurare Exim Rom=nia va \ncepe
s` func]ioneze efectiv \n prima
parte a anului 2010.

Compania de Asigurare
Reasigurare Exim Rom=nia va
oferi instrumente care s̀  permit̀
companiilor rom=ne[ti, \n special
ex portatorilor [i \ntreprinderilor
mici [i mijlocii, o gestiune
eficient  ̀a creditelor comerciale
care s` conduc` la cre[terea
gradului lor de competitivitate.
Noua societate \[i propune s`
contribuie la dezvoltarea pie]ei
prin exercitarea unei presiuni
concuren]iale, benefic  ̀clien]ilor,
[i s̀  deviǹ  un juc̀ tor semnificativ
\n domeniu pe termen mediu.

Pentru primul an de
func]ionare estim`m un volum
al primelor brute subscrise de
trei milioane de lei.

EximBank are \n acest
moment un portofoliu bogat
de produse de asigurare care
vor continua s` fie oferite [i
dup  ̀\nfiin]area CARE Rom=nia.

Astfel, banca pune la
dispozi]ia clien]ilor produse
precum Asigurarea riscului de
neplat` la extern „ care ofer`
siguran]a \ncas`rii a 85% din
valoarea exportului, Asigurarea
investi]iilor rom=ne[ti de capital
\n str ìn`tate „ care garanteaz`
recuperarea a p=n` la 90% din
valoarea proiectului, Poli]a de
asigurare care protejeaz̀  \ncas̀ rile
din export \mpotriva fluctua]iilor
nefavorabile ale cursului de
schimb sau Poli]a de asigurare
a creditului cump`r`tor „ care
asigur` riscul de nerambursare
a creditului contractat de
partenerii externi pentru plata
produc]iei livrate de c`tre
companiile rom=ne[ti.

2 focus

Banca de Export-Import a României
EximBank S.A. este o institu]ie specializat`
prin care se deruleaz  ̀activit`]i de sus]inere
a mediului de afaceri românesc [i a
tranzac]iilor interna]ionale. Banca ofer`
finan]`ri, cofinan]`ri, refinan]`ri, asigur`ri,
reasigur`ri, garan]ii, destinate s  ̀contribuie
la: dezvoltarea infrastructurii [i a utilit`]ilor
de interes public, dezvoltarea regional`,
sus]inerea activit̀ ]ii de cercetare-dezvoltare,
protec]ia mediului înconjur`tor. 
EximBank a stat anul acesta sub semnul
schimb r̀ilor rapide, modific r̀i determinate
de viziunea noii echipe de management
care s-a pliat rapid pe solicit`rile mediului
de afaceri afectat profund de conjunctura
economic` dificil` creat` de criza finaciar`
interna]ional`. Astfel, managementul
[i-a stabilit ca principale obiective pentru
perioada 2009-2010 sus]inerea IMM-urilor,
implicarea în accelerarea atragerii fondurilor
europene prin cofinan]area proiectelor
din domeniile prioritarea ale economiei

locale, sprijinirea exportatorilor [i garantarea
finan]`rilor strategice pentru cre[terea
economiei. Pentru atingerea obiectivelor,
au fost lansate produse noi adaptate
nevoilor mediului de afaceri.
Astfel, pentru a veni în sprijinul IMM, pe
parcursul acestui an banca a redus cu
pân` la 50% comisioanele sau chiar a
eliminat unele din acestea. De asemenea,
EximBank a lansat o ofert` de finan]are
pentru plata taxelor [i impozitelor restante
acumulate de companii care au probleme
cu lichidit`]ile. În portofoliul b`ncii exist`
produse speciale pentru companiile care
nu erau în dificultate financiar` la 1 iulie
2008, dar care au probleme financiare ca
urmare a apari]iei crizei economico-
financiare. Acestea pot ob]ine de la EximBank
garan]ii care s` le permit` s` contracteze
credite noi de la b`nci, acoperind pân`
la 90% din sumele împrumutate.
Pentru sus]inerea companiilor [i autorit̀ ]ilor
publice care au proiecte finan]ate din

fonduri structurale banca a lansat un
pachet de finan]are prin care ofer` co-
finan]are, pre-finan]are, precum [i scrisori
de inten]ie neangajante.
La aceste produse se mai adaug` [i o
gam` larg` de facilit`]i cum ar fi finan]`rile
cu dobând` subven]ionat`, creditele
de investi]ii flexibile cu garan]ii reduse
pân` la 50% sau dobânzile fixe la creditele
de export pe termen mediu [i lung.
Banca are 11 unit`]i teritoriale în Bucure[ti,
Bac`u, Bra[ov, Constan]a, Cluj, Craiova,
Timi[oara, Buz`u, Oradea, Deva [i Alba
Iulia. Operatorii economici pot ob]ine
informa]ii despre produse [i documenta]ia
aferent̀  prin intermediul site-ului  HYPERLINK
„http://www.eximbank.ro“ www.eximbank.ro
sau pot primi detalii scriind pe adresele
HYPERLINK „mailto:eximasig@eximbank.ro“
eximasig@eximbank.ro sau  HYPERLINK
„mailto: informati i@eximbank.ro“
informatii@eximbank.ro. 

Produse de asigurare
� Asigurarea riscului de neplat` la extern
� Asigurarea investi]iilor rom=ne[ti de capital \n str`in`tate
� Poli]a de asigurare care protejeaz` \ncas`rile din
export \mpotriva fluctua]iilor nefavorabile ale cursului de
schimb
� Poli]a de asigurare a creditului cump`r`tor
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„Noua societate va facilita
accesul companiilor
române[ti, în special
exportatori [i întreprinderi
mici [i mijlocii, la astfel de
servicii în condi]ii de
calitate [i pre]  care s`  nu
le plaseze în dezavantaj
fa]` de concuren]a
european`
[i interna]ional`.“
- Dan Baciu, directorul
Direc]iei Asigur`ri
Reasigur`ri
din cadrul EximBank

Despre EximBank

EximBank preg`te[te lansarea
unei societ`]i specializate \n
asigurarea creditelor comerciale
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Dup` mai multe am=n`ri,
legea asigur`rii obligatorie
a locuin]elor ar putea fi
aplicat` \ncep=nd din anul
care vine. Provoc`rile de
ordin tehnic pe care le-a
avut de trecut nu au fost
mici, iar aplicarea, chiar [i cu
\nt=rziere, este util` at=ta
vreme c=t nu ne surprinde
un cutremur cu locuin]ele
neasigurate. P=n` atunci,
putem apela la o sigurare
facultativ`.

Ultima variant` pentru
aplicarea legii asigur̀ rii obligatorii
a locuin]elor este 1 iulie 2010,
\n condi]iile \n care este nevoie
ca aproximativ 8,3 milioane de
proprietari s` fie cuprin[i
\ntr-un sistem informatic. „Dac`
\n urm t̀oarele dou -̀trei s̀ pt̀ m=ni
reu[im s` \nscriem societatea
la Registrul Comer]ului, mai
r`m=n dou` luni (n.r. - p=n`
la termenul stabilit ini]ial, de
1 ia nuarie 2010), timp \n care
ar trebui s` se poarte negocieri
[i cu reasigur`torii“, declara, \n
aceast` toamn`, pre[edintele
PAID, Constantin Toma. Situa]ia
este explicabil`, dac` lu`m \n
considerare complexitatea
sistemului. „Nu vom putea selecta
compania de servicii IT care s`
poat` s` fie [i func]ional` de
la 1 ianuarie (2010)“, ad`uga
el, preciz=nd c` ar fi nevoie [i
de discu]ii cu prim r̀iile \n leg t̀ur̀
cu situa]ia din localit̀ ]i. Pre[edintele
PAID argumenta c`, din aceste
considerente, calendarul actual
nu poate fi respectat [i a avansat
ca dat` realist` 1 iulie 2010. La

r=ndul s`u, vicepre[edintele
PAID, Radu Must`]ea, men]iona
c` sunt foarte multe probleme
de rezolvat din punct de vedere
logistic. Aceasta nu \nseamn`
c  ̀nu s-a f̀ cut nimic. Constituirea
la 23 septembrie de c`tre 13
asigur`tori a Pool-ul de Asigurare
\mpotriva Dezastrelor (PAID),
cu un capital social de 4,55
milioane de euro, a fost un
pas important. 

Asigurarea obligatorie a
locuin]elor acoper` riscul de
cutremur, alunec`ri de teren
ori inunda]ii, pentru fiecare
construc]ie cu destina]ia de
locuin]`. Suma maxim asigurat`
este de 20.000 de euro pentru
locuin]ele de tip A (cele, de
exemplu, din car`mid`) [i de
10.000 euro pentru locuin]ele
de tip B (cum sunt cele din
chirpici). Prima obligatorie este
de 20 euro \n cazul locuin]elor
tip A [i de 10 euro \n cazul
locuin]elor tip B. 

Miza asigur`torilor
Asigur̀ torii sus]in c  ̀poli]ele

de asigur̀ ri obligatorii nu genereaz̀
profit, dar sunt interesa]i de
acestea pentru c̀  ofer̀  posibilitatea
de a vinde [i asigur`ri facultative,
prin cross-selling. Practic, vor
\ncerca s`-[i conving` clientela
de faptul c  ̀o asigurare obligatorie
ofer` o sum` prea mic` \n caz
de dezastru, cu care abia [i-ar
putea face o cas` din chirpici.
De asemenea, asigurarea obligatorie
nu ofer` protec]ie dec=t \n caz
de calamit̀ ]i naturale, dar locuin]a
poate fi afectat` de mai multe
pericole. A[a c` mul]i clien]i vor

\n]elege nesitatea unei asigur`ri
mai extinse. Iar calculele lor
arat` \n felul urm`tor: la 100 de
asigur`ri obligatorii pot fi v=ndute
alte 10-15 poli]e facultative.
Vicepre[edintele PAID, Radu
Must`]ea, sus]ine c` s-ar putea
ajunge la un raport de circa 20-
25 de poli]e facultative v=ndute
la 100 de poli]e obligatorii de
locuin]e, \ns  ̀tendin]a va depinde
de capacitatea de v=nzare a
fiec`rui asigur`tor. Ar fi o afacere
bun`, dar nu trebuie s` pierdem
din vedere faptul c` indiferent
c=t de obligatorii vor fi asigur`rile
[i c=t de drastice vor fi autorit̀ ]ile,
asigur`torii mizeaz` pe un grad
de acoperire de circa 30% \n

primul an de la intrarea \n vigoare
a legii. Iar aceasta \n condi]iile
\n care proprietarii care nu \[i
asigur  ̀locuin]ele risc  ̀o amend`
cuprins` \ntre 100 [i 500 lei.
Constatarea contraven]iilor [i
aplicarea sanc]iunilor se fac
de c`tre primari [i persoanele
\mputernicite \n acest scop.
Amenzile contraven]ionale
stabilite prin lege [i aplicate de
Comisia de Supraveghere a
Asigur`rilor (CSA) se fac venituri
la bugetul de stat \n cot  ̀de 40%,
venituri la bugetul CSA \n propor]ie
de 40%, iar restul de 20% se
face venit la bugetul autorit`]ilor
locale de pe raza teritorial` \n
care locuie[te persoana respectiv .̀ 

Start pentru asigurarea
obligatorie a locuin]ei

Afaceri de milioane
Pentru a ne face o idee de ansamblu despre aceast`
pia]` trebuie spus c` firmele de asigur`ri din Rom=nia au
\nregistrat \n primul semestru prime brute subscrise de
240,35 milioane de lei (57 milioane de euro) din asigur`ri
facultative de locuin]e [i au pl`tit daune de 13,81 milioane
de lei. |n perioada analizat` erau \n vigoare 1.884.847 de
contracte. Astra Asigur`ri a fost liderul pie]ei, cu prime brute
subscrise de 96,45 milioane de lei [i 1,1 milioane de locuin]e
asigurate la finalul primului semestru. Potrivit datelor CSA,
valabile pentru 24 de asigur`tori, Allianz-}iriac Asigur`ri se
afl` pe locul al doilea, cu afaceri de 31,15 milioane de lei
pe segmentul de asigur`ri facultative de case, urmat` de
Generali Asigur`ri, cu 20,12 milioane de lei. 

Asemeni altor sectoare din
cardul industriei asigur`rilor
[i cel agricol ar avea nevoie
de sus]inere din partea
statului, aceasta fiind,
practic, o component` a
pocesului de produc]ie. |n
lipsa unei subven]ii a
primelor de asigurare,
pu]ini agricultori \[i vor
permite s` \ncheie poli]e
care s` le protejeze
recoltele.

Asigur`rile agricole r`m=n
produse sofisticate pentru pia]a
noastr`, \n condi]iile \n care
peste 80% dintre poli]ele agricole
din Rom=nia sunt \ncheiate de
companiile de profil, restul fiind
micii agricultori din r=ndul
popula]iei. Directorul direc]iei
de asigur`ri agricole din EuroIns
Rom=nia, Anghel Burghil`,
explic` aceast` situa]ie prin
faptul c` „mul]i agricultori
persoane fizice nu \[i asigur`
culturile din lips` de resurse
financiare, unii neav=nd suficiente

resurse nici m`car pentru reluarea
procesului de produc]ie“. Exist`
\ns` [i unele oportunit`]i. El
a ad`ugat c`, \n acest an agricol
(2008/2009), nu se subven]ioneaz̀
primele de asigurare dec=t \n
cazul asigur`rii recoltei viilor
pentru struguri de vin, subven]ia
fiind de 50% sau de 80% din
prima de asigurare, \n func]ie
de riscurile acoperite prin poli]a
de asigurare facultativ`. Aceste
subven]ii sunt finan]ate din
fondurile nerambursabile destinate
politicilor agricole comune

alocate de Comunitatea European .̀
Burghil` estimeaz` c`, \n anul
fiscal 2008, a fost asigurat`
circa 25-30% din suprafa]a
agricol̀  cultivat̀  (circa 7 milioane
hectare), \n condi]iile \n care
suprafa]a cultivat` reprezint`
circa 60% din suprafa]a arabil`
de 9,4 milioane hectare. 

Pre]uri
concuren]iale

Cu toate c` nu reprezint`
o afacere care s` merite foarte
mult interes, concuren]a neloial̀

din acest sector reduce primele
la asigur`rile agricole [i cre[te
daunalitatea. 

„Primele pl`tite de
agricultori pentru asigurarea
culturilor agricole au ajuns,
din cauza concuren]ei neloiale,
chiar sub 1% din suma asigurat`
\n unele cazuri, fa]` de o cota]ie
normal` de 3-4,5% la culturile
de c=mp [i de 6-8% la rodul
planta]iilor de vii [i pomi, ceea
ce aduce pierderi \nsemnate
asigur`torilor [i determin`
nesiguran]a desp`gubiri i
asigura]ilor“, a mai spus Burghil̀ .
El a ad`ugat c` acest fenomen

a luat amploare, at=t din cauza
puterii financiare reduse a
produc`torilor agricoli, c=t [i
a educa]iei \n asigur`ri [i a
dorin]ei societ`]ilor de asigurare
de a c=[tiga cot` de pia]`.  

Societ`]ile de asigur`ri
nu ar putea supravie]ui cu un
portofoliu exclusiv de asigur`ri
agricole, dat fiind c` pe acest
segment daunalitatea este de
100% sau mai mare, astfel c`
pierderile \nregistrate din
produsele de asigur`ri agricole
sunt acoperite de regul` de
celela lte  l ini i  de afacer i
neagricole. 

Poten]ial ridicat pentru asigur`rile agricole

Potrivit Legii 381/2002 privind acordarea
desp`gubirilor \n caz de calamit`]i naturale \n
agricultur`, popula]ia sau firmele beneficiaz`
de desp`gubiri de la stat dac` au fost afectate
de riscuri catastrofale, se afl` \n zonele calamitate,
declarate ca atare prin Hot`r=re de Guvern, sau
au culturile, planta]iile, animalele, p`s`rile, familiile
de albine sau pe[tii asigurate prin societ`]i de
asigurare. Riscurile catastrofale pentru care se
acord` desp`gubiri de la buget sunt seceta
excesiv`, inunda]iile din rev`rs`ri de r=uri [i ruperi
de baraje, ploile abundente [i de durat`,
temperaturile excesiv de sc`zute, sub limita
biologic` de rezisten]` a plantelor, stratul

gros de z`pad` care produce pagube \n sectorul
vegetal [i animal, topirea brusc` a z`pezilor care
provoac` inunda]ii, rev`rs`ri de r=uri [i b`ltiri,
uraganul, precum [i alte dezastre [i catastrofe
produse pe areale extinse. Pentru a primi
desp`gubire de la stat, pentru riscurile acoperite
de Legea nr.381/2002, produc`torii agricoli,
persoane fizice sau juridice, trebuie s` aib` o
asigurare facultativ`, pentru celelte riscuri, care
nu sunt prev`zute \n lege [i anume pentru
grindin`, \nghe]uri t=rzii de prim`var` [i timpurii
de toamn ,̀ ploi toren]iale, incendiu din desc`rc`ri
electrice naturale, surp`ri/pr`bu[iri [i alunec`ri
de terenuri cultivate.

Ce spune legea
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Pia]a asigur`rilor de via]` a
resim]it din plin \n acest an
sc`derea \nregistrat` pe
segmentul credit`rii [i al
pie]ei de capital. Cum nu
s-au mai acordat credite, nici
asigur`ri de via]` aferente
acestora nu au mai fost
\ncheiate, iar cei care aveau
poli]e cu component`
investi]ional` [i-au v`zut
diminuate economiile astfel
realizate [i mul]i clien]i chiar
au renun]at la ele. Pentru a
face atractive astfel de poli]e,
asigur`torii sus]in c` este
nevoie de sprijin din partea
statului sub forma
deductibilit`]ii. 

Cu toate c` se anun]` un
an extrem de dificil din punct
de vedere economic [i statul
se va uita dup` fiecare leu] ce
poate fi atras la buget, asigur t̀orii
se g=ndesc s` solicite deduceri
pentru asigur`rile de via]`.
Uniunea Na]ional` a Societ`]ilor
de Asigurare din Rom=nia (UNSAR)
[i arbitrul asigur`rilor vor s`
trimit̀  viitorului guvern o scrisoare
pentru introducerea deductibilit̀ ]ii
totale \n limita a 400 euro/an,
at=t pentru angajat, c=t [i pentru
angajator. „Avem o scrisoare
foarte bine argumentat` pe care
vrem s` o trimitem viitorului
guvern, \mpreun` cu Comisia
de Supraveghere a Asigur`rilor
(CSA), pentru introducerea
deductibilit`]ii fiscale. Nu cred
c  ̀facilit̀ ]ile fiscale vor fi introduse
\n 2010, dar sper̀ m s  ̀fie aplicate
din 2011“, a declarat, recent,
directorul general al ING Asigur̀ ri
de Via]̀ , Cornelia Aurelia Coman,
care este [i vicepre[edinte UNSAR.
Ea a ad`ugat c` se a[teapt` ca

aceste facilit`]i fiscale s` aib`
un impact semnificativ pe segmentul
corporate. „Vrem s̀  avem scrisoarea
finalizat` la sf=r[itul acestui an,
iar \n ianuarie s` avem un plan
concret de comunicare [i de
lobby“, a mai spus Coman,
care a ad`ugat c` va trimite
scrisoarea c`tre ministrul de
Finan]e, c`tre primul-ministru
[i c`tre ministrul Muncii. 

|n Rom=nia, primele pl`tite
pentru asigur`rile de via]` nu
sunt deductibile de la plata
impozitului, comparativ cu
alte state, care beneficiaz` de
o astfel de deductibilitate de mai
mul]i ani. 

Rezilieri de poli]e

|n primele nou  ̀luni din acest
an, pia]a de asigur`ri de via]` a
sc̀ zut cu 9,6%, p=n  ̀la 1,2 miliarde
lei. Factorii care au dus la aceste
rezultate sunt multipli. Unul dintre
ace[tia a fost pr`bu[irea bursei.
Pia]a asigur`rilor „unit-linked“
(cu component` investi]ional`)
poate sc`dea cu 5-10% \n 2009,
\n contextul \n care rom=nii se
orienteaz̀  c̀ tre produsele tradi]ionale
[i mai pu]in c t̀re cele cu expunere
pe burs`,  declara, la jum`tatea
anului, directorul direc]iei asigur̀ ri
de via]` al Generali Asigur`ri,
Ovidiu Racoveanu. La produsele
de tip „unit-linked“, companiile
plaseaz` \n fonduri de investi]ii o
mare parte din prima pl`tit`, dar
riscul investi]ional apar]ine clientului,
\ntruc=t acesta este cel care decide
\n care dintre fonduri \[i plaseaz`
banii. Clientul mai decide [i nivelul
ponderii investite din prima de
asigurare, cu condi]ia s` r`m=n`
o anumit` sum` care s` acopere
prima de asigurare de via]`.
„Incertitudinea [i lipsa banilor
conduc la rezilieri \n unele cazuri“,

declara Ovidiu Racoveanu. El a
explicat c` exist` foarte multe
cazuri de clien]i cu probleme,
precum credite, datorii, cheltuieli
mai mari dec=t veniturile [i, posibil,
evenimente nepl`cute precum
[omaj sau \mboln`viri. „Astfel de
evenimente conduc la un fel de
panic̀  [i tendin]a de a \nceta pl̀ ]ile
pe care nu [i le mai pot permite“,
a spus Racoveanu. |n aceste situa]ii,
societ`]ile de asigur`ri ar trebui
s` explice clien]ilor c` renun]=nd
la asigur`ri nu mai au protec]ie.
„Mesajul nostru este s` nu se
rezilieze poli]ele. Exist  ̀[i op]iuni
cum ar fi r`scump`r`rile par]iale
sau \mprumuturile pe poli]e, ca
m`suri de continuare a unui
contract“, a explicat oficialul

Generali Asigur`ri. Racoveanu
a ad`ugat c` este mult mai bine
s` reduci primele pl`tite sau s`
am=ni de la plat` un astfel de

contract de capitalizare \nceput
\n urm` cu doi sau mai mul]i
ani \n loc s` \l reziliezi. „Dac`
un client re\ncepe un contract

dup` doi sau trei ani la un alt
asigur`tor va avea economii
mai mici [i costuri suplimentare
pentru pensia sa“, a precizat el. 

Pia]a poli]elor de s`n`tate
a cunoscut o evolu]ie mai
pu]in spectaculoas` dec=t
a celorlalte tipuri de
asigurare. Asigur`torii spun
c` de vin` este plafonul de
deductibilitate sc`zut [i
concuren]a oarecum
neloial` din partea
clinicilor care \ncheie
abonamente pentru
servicii de specialitate.
Cum urmeaz` un an de
criz`, este pu]in probabil
s` se mai g=ndeasc`
cineva \n 2010 la
\ns`n`to[irea acestei pie]e,
care ar avea efect benefic
asupra dezvolt`rii
sistemului de s`n`tate din
Rom=nia. 

Pentru dezvoltarea pie]ei
asigur`rilor de s`n`tate
este nevoie de deduceri mai

mari dec=t cele de p=n` acum.
Astfel, angajatorii au nevoie
de un plafon de deductibilitate
de 500 de euro pe an, \n timp
ce pentru angaja]i ar fi necesar
pentru \nceput un prag de
250-300 euro, pentru ca aceast̀
pia]` s` se dezvolte, declara,
\n aceast  ̀toamn ,̀ pre[edintele
Signal Iduna Asigur`ri de
Via]`, S\nziana Maioreanu.
Amintim faptul c`  Guvernul
a majorat pragul de deduc -
tibilitate pentru asigur`rile
voluntare de s`n`tate la 250
euro/angajator \ncep=nd cu
ianuarie 2009, de la 200 euro.
„Vrem s` facem demersuri ca
deductibilitatea s` fie aplicat`
[i persoanelor fizice - [i nu
numai angajatorilor, cum se
\nt=mpl` \n prezent. |n ce
prive[te discu]iile cu autorit̀ ]ile,
suntem la \nceput“, a precizat
Maioreanu. Ea a ad`ugat c`
aceast` deductibilitate nu este
una total`, \n condi]iile \n care

se aplic` numai la impozitul
pe profit, nu [i la contribu]iile
sociale. 

Asigurare
sau abonament
la clinic`

O alt` problem` cu care
se confrunt` asigur`torii din
acest domeniu este cea a
concuren]ei din partea clinicilor
de s`n`tate. Speciali[tii \n
domeniu sus]in c̀  abonamentele
de servicii medicale la clinici
private le fac concuren]̀  neloial̀
asigur`rilor private de s`n`tate,
deoarece aceast` pia]` nu este
supravegheat`, iar furnizorii
de abonamente nu trebuie s`
constituie rezerve, a[a cum fac
asigur`torii. „Este la fel ca [i
concuren]a dintre b`ncile
populare [i cele comerciale.
Primele, nefiind supravegheate
de BNR, nu f`ceau provizioane,

aveau costuri mai mici [i puteau
s` ofere dob=nzi mai mari.
Ar fi trist ca furnizorilor de
servicii medicale s̀  li se \nt=mple
acela[i lucru ca [i b`ncilor
populare“, a declarat Dan
Constantinescu, membru \n
Consiliul Comisiei de
Supraveghere a Asigur`rilor
(CSA), \n cadrul Forumului
Interna]ional de Asigurare-
Reasigurare. Altfel, aceste
servicii sunt destul de populare.
Potrivit unui studiu realizat de
Mednet Marketing Research
Center, rom=nii prefer` ca
beneficii la locul de munc`
asigur`rile [i abonamentele la
clinici. Studiul arat` c` mai
mult de o cincime (21,5%)
dintre angaja]ii bucure[teni [i
19,1% dintre angaja]ii din
provincie iau \n calcul o asigurare
privat  ̀de s`n`tate ca beneficiu
suplimentar pentru care ar opta
la locul de munc`. 

Supliment realizat de
George B~NCIULEA

Re\nvierea asigur`rilor
de via]`

Deductibilitate la s`n`tate

{omajul a fost un al factor negativ \n condi]iile
\n care o parte dintre clien]i [i-au pierdut deja
locul de munc`, potrivit directorului general al
ING Asigur`ri de Via]`, Cornelia Aurelia Coman.
Potrivit acesteia, un efect negativ asupra pie]ei
asigur`rilor de via]` l-a avut sc`derea nivelului
credit̀ rii. „Avem un segment important de asigur̀ ri
de via] ,̀ care sunt v=ndute \mpreun` cu creditele
bancare, iar acest segment a avut de suferit“, a
mai spus ea. Coman a subliniat c  ̀nu doar stoparea

credit`rii are un impact negativ, ci [i imposibilitatea
de rambursare a creditului, prima de asigurare
fiind inclus` \n rata de credit, care are efect [i
asupra contractelor existente. Evolu]ia pie]ei
de asigur`ri de via]` depinde foarte mult de
categoria din care ar putea face parte posibilii
[omeri. Cu toate c` au avut parte de un an dificil,
pe segmentul de asigur`ri de via]` asigur`torii
se a[teapt`, \n 2009, \ntr-o variant` optimist`, la
o cre[tere de cel mult 3% fa]` de 2008. 

Problema [omerilor


