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I

Mai multă
transparență

Asigurarea stabilității, competitivității și bunei
funcționări a pieței asigurărilor

Creșterea
predictibitilății

Limitarea hazardului
moral

Sporirea
responsabilității

Cerințe sporite de transparență pentru asiguratori în relația cu
asigurații

Cerința ca asigurătorul
să-i prezinte clientului,
la cerere, modul de
calcul

Publicarea formulei
generice de calcul a
primei

Mai multă transparență

Regimul de supraveghere Solvency II

Pilon 1

Pilon 2

Cerințe financiare

Guvernanță și supraveghere Raportare și transparență

• Două praguri:
- Cerința de capital de
solvabilitate (SCR);
- Cerința minimă de capital
(MCR);
• Există standarde
armonizate pentru
evaluarea activelor și
pasivelor.

• Sistem funcțional de
gestionare a riscurilor;
• Own Risk & Solvency
Assessment (ORSA);
• Supraveghere și
intervenție.

Mai multă transparență

Pilon 3

• Asiguratorii trebuie să
publice detalii privind
riscurile cu care se confruntă,
adecvarea capitalurilor și
managementul riscurilor;
• Transparență urmărește
impunerea unei mai bune
discipline în piață.

Crearea unui cadru legislativ secundar adecvat
Supravegherea
riscurilor
operaționale

Cerințe pt.
autorizare în cazul
operațiunilor de
achiziții și fuziuni,
majorări de capital

Întărirea rolului
auditului financiar

Armonizarea
reglementării unor
funcții comune
piețelor financiare
nebancare

Cerințe de
guvernanță
corporativă
Mai multă transparență

Acțiuni pentru optimizarea pieței RCA

1. Reglementare
• Modificarea normelor
ASF incidente RCA;
• Abrogarea prevederilor
invocate ca pretext
pentru creșterea
primelor;
• Impunerea revizuirii
ultimelor calcule
actuariale aferente
primelor RCA, până la 28
februarie 2015;
• Concentrarea pe
scăderea cheltuielilor
administrative și de
intermediere.

2. Supraveghere
• Întâlniri repetate de lucru cu
UNSAR/ UNSICAR și societățile din
piață;
• Verificarea calculelor actuariale
ale primelor;
• Crearea premiselor de
individualizare a riscurilor aferente
politelor RCA (baza de date
DRPCIV, dezvoltarea CEDAM);
• Protocoale de colaborare cu
Asociația Română de Actuariat și
Poliția Română;
• Rezolvarea problemelor structurale
(inclusiv evaluarea independentă
și testul de stres).

Mai multă transparență

3. Protecția
Consumatorilor
• Colaborarea cu ANPC și
cu asociațiile de
protecție a
consumatorilor;
• Analiza și soluționarea
individuală a petițiilor;
• Ghidul RCA;
• Masuri de informare
corectă a consumatorilor.

Noua lege RCA
ASF a aprobat propunerile Grupului de lucru referitoare la armonizarea
proiectului Legii RCA cu observaţiile sustenabile ale operatorilor din piaţă, care
au întrunit acordul majorităţii covârşitoare a participanţilor.
Asigurători

Brokeri
ASF

Asociații patronale
transporturi,
producători,
importatori și
reparatori auto

ASF a retrimis propunerea către Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senatul României, care a fost iniţiatorul
acestui proiect de lege.
Mai multă transparență

Auditarea pieței de asigurări, recapitalizarea societăților de
asigurare și întărirea supravegherii

BSR

Supraveghere
off-site

BSRE

Planuri de
măsuri pentru
remedierea
aspectelor
constatate

Supraveghere
on-site

Creșterea predictibilității

Monitorizarea
continuă de către
ASF a îndeplinirii
măsurilor asumate
prin aceste planuri

Nu mai sunt surprize în piață

Au fost identificate cele mai importante probleme din sistem

S-au realizat acțiuni de corectare a deficiențelor

Nu anticipăm alte probleme majore ce pot afecta funcționarea pieței

Astra

Carpatica
Procedura de
faliment

City
Redresare/
Rezoluție

Euroins

Plan de măsuri

Plan de măsuri

Nu mai există argumente fundamentate pentru creșterea primelor RCA, există
premisele pentru dezvoltare sustenabilă
Creșterea predictibilității

Proceduri de redresare și rezoluție
Strânsă cooperare
cu experții CE

Directiva 2014/59/EU pentru
redresarea și rezoluția
instituțiilor de credit și a
societăților de investiții

Atributele Regimurilor de
Rezoluție pentru Instituțiile
Financiare (Financial Stability
Board, Octombrie 2014 )

Legea
nr. 246/2015
privind redresarea
și rezoluția
asifgurătorilor

Creșterea predictibilității

Protecția
creditorilor în
asigurări

Protecția
fondurilor
publice

Prevenirea
contagiunii și
evitarea
efectelor
adverse asupra
stabilității
financiare

Asigurarea
continuității
funcțiilor critice

Noua 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților
Modernizarea schemei de garantare a asiguraților din România prin crearea unui
mecanism viabil și eficient de funcționare a Fondului de Garantare a Asiguraților
clarificarea scopului
reglementarea
statutului juridic

Separarea
instituțională de
ASF

Introducerea
plafonului maxim
la despăgubiri de
100.000 euro

resursele de
finanțare

procedura și
condițiile de plată
a creanțelor de
asigurări din
disponibilitățile
FGA

aspecte organizatorice și administrative
Vechiul sistem era atat de generos încat nu s-ar fi ajuns niciodată la vreun
faliment, nu exista nicio presiune naturală de restructurare în piață,
dupa cum o arată și volumul regreselor restante pe Astra
Limitarea hazardului moral

Creșterea gradului de responsabilitate

Îmbunătățirea
cadrului
legislativ
secundar

Dezvoltarea
mecanismelor
de
supraveghere

Menținerea unui dialog
constructiv permanent
cu reprezentanții pieței
și consumatorii

Sporirea responsabilității

Noua abordare instituțională a ASF

Deschidere
Creșterea propriei
eficiențe
Reducerea costurilor
de reglementare
Dezvoltarea piețelor

Sporirea responsabilității

II

Promovarea încrederii în piață și apărarea drepturilor
asiguraților

Obiectivele activității de protecție a consumatorilor
Protejarea şi apărarea drepturilor și
intereselor legitime ale consumatorilor
împotriva practicilor incorecte, posibil
abuzive sau frauduloase

Acordarea de
asistență
profesionistă pentru
consumatori

Urmărirea respectării
prevederilor legale/
contractuale
incidente

Educarea şi promovarea încrederii în
serviciile, produsele şi instrumentele
financiare specifice pieţelor nebancare
Promovarea încrederii în piață și apărarea drepturilor consumatorilor

Drepturile consumatorilor de servicii financiare

dreptul la
transparență
și de a fi
informat
dreptul a-și
cunoaște și
înțelege
drepturile și
obligațiile

• dreptul de a avea acces la
petiționare și la un sistem
de soluționare a disputelor

dreptul de a
negocia, a plăti un
preț corect și de a
putea compara
prețurile între ele

• dreptul de a
primi asistență
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Campanie de educație financiară la nivel național

Promovarea încrederii în piață și apărarea drepturilor consumatorilor

Ghiduri elaborate de ASF

Piața de asigurări

Piața de capital

Piața pensiilor private

• Ghidul RCA
• cuprinde informații complete
și utile privind încheierea
unei polițe de răspundere
civilă auto;
• modul de calcul al unei polițe,
despre sistemul bonus-malus,
verificarea datelor unei polițe
în sistemul CEDAM etc.

• Ghidul investitorului
• conține informații utile cu
privire la oportunitățile
investiționale pe care le
oferă piața de capital din
România;
• oferă informații complete cu
privire la pașii pe care un
investitor ar trebui să-i
urmeze și mecanismele pe
care ar trebui să le cunoască,
astfel încât riscurile asociate
unui plasament să fie
minime.

• Ghidul Participantului
• la sistemul de pensii
administrate privat (Pilon II);
• la sistemul de pensii
facultative (Pilon III);
• cuprinde informații utile cu
privire la sistemul de pensii:
• modul de funcționare,
beneficiile sistemelor,
aderarea la un fond de pensii,
transferul participanților în
acest sistem , informații
legate de protecția
participantului etc.

• Ghid Astra

Promovarea încrederii în piață și apărarea drepturilor consumatorilor

Numărul de petiții în asigurări este în scădere (-20%)
15.890 petiții în total,
9.284 petiții înregistrate în mod unic pe
petent

Pensii
Private;
941 ; 6%

aspectul cel mai des reclamat = neplata/
plata parțială a despăgubirilor/

Piata de
capital;
580 ; 3%

valorilor de răscumparare solicitate de către
asigurați/ păgubiți
cea mai mare pondere o deţin petițiile
înregistrate pe clasa asigurărilor generale
(9.119)

Asigurari Reasigurari;
15.890 ;
91%

În cadrul categoriei AG, ponderea importantă
o deţin petiţiile înregistrate pe clasa
asigurărilor obligatorii de răspundere civilă
auto RCA și Carte verde (6.741)
în funcţie de entitatea reclamată, 99,07%
din numărul petițiilor analizate în anul 2015
sunt îndreptate împotriva societăților de
asigurare și 0,93% au fost înregistrate
împotriva brokerilor de asigurare
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Evoluția și dezvoltarea pieței asigurărilor

Economia locală a crescut moderat în 2015 ....
Indicatori

2014

2015

T1_15

T2_15

T3_15

T4_15

Creșterea economică reală (%)

3,0

3,8

4,3

3,4

3,6

3,8

Produsul intern brut (mld. Lei)

667,6

712,8

140,6

162,8

197,4

212,1

Soldul contului curent* (%)

-0.5

-1,1

0,

-0,6

-0,3

-0,5

Deficitul bugetar ESA* (%)

-1.4

-1,1

0,4

0,0

0,1

-2,3**

Investițiile străine directe* (%)

1.6

1,9

0,5

0,6

0,7

0,2

Datoria guvernamentală* (%)

39,8

38,4

38,3

37,

37,1

38,4

Datoria externă* (%)

63,6

57,7

60,2

59,2

56,4

57,7

Inflația anuală (sfârșitul perioadei) (%)

0,83

-0,93

0,79

-1,55

-1,73

-0,93

Rata șomajului BIM (%)

6,8

6,8

7,4

6,7

6,5

6,5

În anul 2015, piețele financiare nebancare au evoluat pe fondul unui climat macroeconomic
european de creştere moderată, cu efecte pozitive asupra investiţiilor şi exporturilor, ca
urmare a măsurilor de relaxare cantitativă ale BCE, condiţiilor favorabile de creditare și
deprecierii euro.
* % PIB - ponderea în PIB s-a calculat luând în considerare suma PIB-urilor realizate în ultimele 4 trimestre; **calculat pe baza deficitului bugetului
general consolidat (cash)
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... având ca principal motor consumul privat
• Consumul privat a fost principalul motor al creşterii economice, fiind
susţinut de avansul venitului disponibil real, în condiţiile unei inflaţii reduse.
•Dinamica PIB-ului în anul 2015 plasează România pe locul 6 în Uniunea
Europeană (+3,8%), cu prognoză de avans în ierarhia creșterii PIB (locul al
doilea pentru 2016)
•Piaţa forţei de muncă din România s-a caracterizat în anul 2015 printr-o
stabilizare a ratei şomajului (6,8%)

•Datoria externă pe termen lung a însumat 71 miliarde euro
la 31 decembrie 2015 (78,2 % din total datorie externă), în
scădere cu 6,3% faţă de 31 decembrie 2014. Principalele
prognoze estimează că pe termen mediu (2016-2020) nivelul
datoriei se va menține sub 41,0% din PIB.
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Cât reprezintă piețele financiare din economia românească?
80%

Activele sectorului financiar raportate la PIB
72,75%

70%

Piața de
capital

70,18%

68,03%

64,12%

60,73%

60%

58,52%

50%
40%

Asigurări

Pensii
private

30%
20%
10%

9,35%

9,28%

10,07%

10,78%

11,72%

12,25%

0%
2010

2011
Sector bancar

Activele totale ale sectorului financiar / PIB

2012

2013

2014

2015

Sector financiar non-bancar

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Sector bancar

72,75%

70,18%

68,03%

64,12%

60,73%

58,52%

Sector financiar ne-bancar **

9,35%

9,28%

10,07%

10,78%

11,72%

12,25%

Organisme de plasament colectiv

5,33%

5,01%

5,17%

5,62%

5,91%

5,79%

Fonduri de pensii private

0,87%

1,21%

1,72%

2,32%

3,02%

3,64%

Societăți de asigurare

3,15%

3,06%

3,18%

2,85%

2,80%

2,83%

82,10%

79,46%

78,10%

74,90%

72,45%

70,77%

Dimensiunea sectorului financiar în PIB

Sursa: calcule ASF, * Date provizorii – INS, nu sunt incluse IFN-uruile
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Cine sunt consumatorii piețelor financiare nebancare din
România?

Sectorul asigurărilor:

Sectorul pieței de capital:

Sectorul pensiilor private:



11.073.802 contracte de
asigurări generale și



3.601.152 contracte de
asigurări de viață in vigoare
(fără ASTRA)



325.190 investitori în FDI



89.613 investitori în FÎI



71.108 investitori cu conturi
la intermediari



6,56 milioane de participanți
în Pilonul II



382.318 participanți în
Pilonul III
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Cum sunt interconectate piețele financiare?
Societăți de asigurări
generale
Societăți de investiții
financiare

Societăți de asigurări
de viață
Sistem
bancar

Fondul
Proprietatea

Piețe
reglementate

Datorie
publică

Fonduri de pensii
administrate
privat

Fonduri închise de
investiții
Fonduri deschise
de investiții

Fonduri de pensii
facultative

LEGENDĂ:
Dețineri sub 5% din totalul categoriei (acțiuni, titluri de stat, depozite)
Dețineri între 5-20% din totalul categoriei
Dețineri între 20-50% din totalul categoriei
Dețineri peste 50% din totalul categoriei
Investiții în acțiuni
Investiții în depozite și conturi curente
Investiții în titluri de stat
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Societăți de asigurare
Dimensiunea pieței asigurărilor, măsurată ca valoare a PBS, a crescut în anul 2015 atât în
termeni nominali (+8,23%), cât și ca pondere în PIB (1,23%)
Atât asigurările generale cât și asigurările de viață au contribuit la creștere.

10.000
8.000

1,45%

1,39%
1.803

1.634

1.637

1.814

6.000

1,40%
1,35%
1,30%

1,27%

4.000

1,21%

1,23%

1,25%
1,20%

2.000
-

6.454
2012

PBS AG

6.488
2013
PBS AV

6.449
2014

6.937

1,15%
1,10%

2015

Grad de penetrare in PIB

% PIB

Mil. Lei

În cazul asigurărilor RCA, care au ponderea principală în piață, s-a înregistrat inclusiv o creștere
cu peste 172 de mii a numărului de contracte (reprezentând 2,4%)

450
440
430
420
410
400
390
380

440,41

411,61
406,41

2012

2013

406,05

2014

2015

Densitatea asigurărilor (Lei / locuitor)

• Valoare totală PBS în 2015: 8.750.879.938 lei.
• În cazul AG, cele mai importante ponderi în PBS le-au deținut clasa X (RCA+CMR, 47,41%) și clasa III
(CASCO, 24,33%), în timp ce pentru asigurări de viață PBS aferente clasei A1 (60,34%)
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Principalii asigurători - AG
Clasamentul societăților de asigurare în funcție de primele brute subscrise pentru
asigurările generale în anul 2015
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Societate
OMNIASIG VIG (fosta BCR ASIGURĂRI VIG)
ALLIANZ - TIRIAC ASIGURĂRI SA
GROUPAMA ASIGURĂRI SA
EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA
Total (1-4)
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA
CARPATICA ASIG SA
CITY INSURANCE SA
ASTRA SA*)
GENERALI ROMANIA (fosta ARDAF)
UNIQA ASIGURĂRI SA
Total (1-10)
Alte societăți
TOTAL

PBS AG (lei) Cota de piață (%)
976.686.917
14,08%
953.663.318
13,75%
758.682.603
10,94%
718.403.549
10,36%
3.407.436.387
49,12%
637.646.129
9,19%
583.738.881
8,41%
502.153.050
7,24%
435.704.140
6,28%
414.101.239
5,97%
363.901.854
5,25%
6.344.681.680
91,46%
592.324.962
8,54%
6.937.006.642
100,00%

*) Date la 30 iunie 2015
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Principalii asigurători - AV
Clasamentul societăților de asigurare în funcție de primele brute subscrise pentru
asigurările de viață în anul 2015
Nr. crt.
Societate
1 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA
2 BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIENNA INSURANCE GROUP SA
TOTAL (1-2)
3 METROPOLITAN LIFE ASIGURĂRI SA
4 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA
5 ALLIANZ - TIRIAC ASIGURĂRI SA
6 BRD ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA
7 EUROLIFE ERB ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA
8 GENERALI ROMANIA SA
9 ERGO ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA
10 GROUPAMA ASIGURĂRI SA
TOTAL (1-10)
Alte societăți*)
TOTAL

PBS AV (lei) Cota de piață (%)
628.737.959
34,66%
262.455.424
14,47%
891.193.383
49,13%
235.291.252
12,97%
102.953.055
5,68%
100.791.205
5,56%
90.529.272
4,99%
73.198.833
4,04%
70.377.683
3,88%
46.199.618
2,55%
46.189.541
2,54%
1.656.723.842
91,34%
157.149.454
8,66%
1.813.873.296
100,00%

*) Date la 30 iunie 2015 pentru societatea Astra
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Milioane lei

Îmbunătățirea nivelului și calității activelor admise să acopere
rezervele tehnice. Creșterea gradului de acoperire
4.000

Asigurări generale

3.000
2.000
1.000
0
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Titluri de stat și bonuri de tezaur emise de statele membre
Partea din rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare
Creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni de asigurare directe și acceptări în reasigurare
Depozite și conturi curente la instituții de credit
Terenuri, construcții în proprietatea societății
Cheltuieli de achiziție reportate
Alte active

Milioane lei

4.000

Asigurări de viață

3.000
2.000
1.000
0
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Titluri de stat si bonuri de tezaur emise de statele membre
Obligatiuni si alte instrumente ale pietei monetare si de capital asimilate acestora, tranzactionate pe o piata supravegheata
Unitati in organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPVCM) si alte fonduri de investitii
Alte active
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Rata daunei. Rata combinată
Rata daunei, cât și rata combinată la nivelul întregii piețe s-au îmbunătățit pentru
clasele de asigurare cu pondere semnificativă, cu excepția clasei X.
% 160
140
120
100

2011

80

2012

60

2013

40

2014

20

2015

0
Rata daunei

Rata daunei
combinată

CLASA III

Rata daunei

Rata daunei
combinata

Rata daunei

CLASA VIII

Rata daunei
combinată

CLASA X

În cazul CASCO și RCA rata daunei este în continuare la un nivel foarte ridicat, iar rata combinată
depășește în ambele cazuri 100%, ceea ce arată că, pe ansamblul pieței, asigurătorii realizează
pierdere din subscrierea acestor tipuri de riscuri, situație negativă care s-a menținut în mod
permanent pe parcursul ultimilor 5 ani.
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Piața RCA
Evoluția PBS RCA în perioada 2010-2015

3.500.000

7.400.000

3.000.000

7.200.000

2.500.000

7.000.000
6.800.000

2.000.000

6.600.000

1.500.000

6.400.000

1.000.000

6.200.000

500.000

6.000.000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PBS (mii lei)

2.464.451

1.874.886

2.055.110

2.367.108

2.671.700

3.115.104

Nr contracte

6.539.783

6.400.066

6.779.620

6.901.857

7.141.794

7.314.599

PBS (mii lei)

5.800.000

Nr contracte

• Suma totală a primelor de asigurare subscrise pentru RCA la finele anului 2015 a atins valoarea
de 3.115.103.957 lei (creștere cu 16,64%).
• Numărul dosarelor de daună plătite a înregistrat o scădere cu 0,17%, în 2015 comparativ cu
anul anterior, în timp ce valoarea despăgubirilor plătite a crescut cu 2,63%, dauna medie plătită
per total piaţă ajungând la valoarea de 7.106 lei, nivel aflat în creștere cu 2,97% față de perioada
similară din 2014, când dauna medie plătită a fost de 6.901 lei.
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Intermedierea în asigurări
• Brokeri: Primele intermediate
– Pe parcursul anului 2015 primele intermediate de brokerii de asigurare au fost
în cuantum de 5.205.134.153 lei în creștere cu 14,31% comparativ cu 2014:
– Primele intermediate pentru asigurările generale au fost în cuantum de
5.076.101.596lei (cu 14,32% mai mult decât în perioada anterioară) iar gradul
de intermediere a fost de 73,17%;
– Primele intermediate pentru asigurările de viață, în cuantum de 129.032.557
cu 13,89% mai mult decât în perioada anterioară)iar gradul de intermediere a
fost de 7,11%.
Structura pe clase de AG a primelor intermediate
la 31 decembrie 2015
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Structura pe clase de AV a primelor intermediate
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Concluzii

Relansarea creșterii: un nou început de creștere sustenabilă și
sănătoasă
Regulile piețelor tot mai aliniate la normele europene, predictibilitate și
transparență sporită

Creșterea PIB, și a
veniturilor disponibile

• Inversarea trendului de scădere din perioada 2013-2014,
și apropierea de maximul istoric din 2008
• Creșterea ponderii în PIB și a densității asigurărilor
• Îmbunătățirea numărului mediu de zile de soluționare a
daunelor avizate
• Creșterea gradului de acoperire a rezervelor cu active
admise, a calității activelor și gradului de cedare în
reasigurare
• Creșterea numărului de contracte RCA

Stabilitate sporită
Infuzii de capital

• Îmbunătățirea ratei daunei și ratei daunei combinate, cu
excepția clasei X

• Creșterea gradului de reasigurare pentru AG
Concluzii

Vă mulțumesc!

www.asfromania.ro

