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ASIGURÃRI

ASIGURÃRI
- Pe plan european este împãmântenitã
în mai multe þãri aceastã practicã, iar
iniþiativa domnului deputat nu poate fi
decât binevenitã ºi, deci, demnã de
aplaudat.Nu ºtiu însã cât va mai conveni
acest „moment al adevãrului” acelor
companii de asigurãri care practicã
niveluri prea mici la RCA ºi ce credibilitate vor mai avea atunci când propriii
lor clienþi se vor întoarce prompt sã-ºi ia
despãgubirile! Dacã legile pieþii vor fi
lãsate sã acþioneze, totul se va regla de
la sine, ca dovadã cã acest sistem este
practicat cu succes, de mulþi ani, în
Anglia, Franþa, Italia ºi nu numai.

se înregistreazã, natural, iarna, când carosabilul este umed ºi alunecos.
- Cum stã piaþa, ca profitabilitate,
a t unc i?
- Oricum, pe CASCO evoluþia ratei
combinate (indicator care însumeazã rata
daunei cu rata cheltuialilor de achiziþie ºi
de administrare, arãtând profitabilitatea
sau pierderea) s-a îmbunãtãþit semnificativ, ca urmare a mãsurilor pe care companiile le-au luat (introducerea franºizei ºi
majorarea primei medii). ªi calitatea
relaþiei cu clientul a crescut, odatã cu calitatea autoturismelor noi, aici clienþii
optând pentru companiile de asigurãri
serioase ºi puternice. Publicul se pare cã a
început sã înþeleagã cã nu este normal ca
în fiecare an sã primeascã un „cadou” de
la compania de asigurare, care în loc sã
facã unul – doi lei profit, cheltuieºte 10 lei
la fiecare sutã de lei venit. Însã, la RCA,
lucrurile stau în continuare nesatisfãcãtor,
exact pe dos, poate în principal datoritã
faptului cã aici clientul percepe cã va
cumpãra un serviciu pentru cel pe care sar putea sã aibã ghinionul sã-l loveascã,
nu pentru el. Vedem cã devine din ce în ce
mai îngrijorãtor fenomenul cã unele soci-
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etãþi fãrã bonitate fac concurenþã neloialã,
vânzând poliþe sub-tarifate ºi apoi tergiversând plata despãgubirilor cãtre pãgubiþii, care nu sunt clienþii lor, direct.
- Bine, dar cum se poate ca o com panie de asigurãri sã exercite concurenþã
neloialã; nu o controleazã nimeni?!
- În mod normal, clientul ar trebui sã
regleze piaþa, sancþionând acele companii
care nu-l trateazã corespunzãtor. Ca
dovadã, pe când acum 20 de ani existau
circa 100 de societãþi de asigurare, astãzi
nu mai sunt decât vreo 30, dintre acestea,
primele 10 deþin cam 95% din întreaga
cifrã de afaceri din asigurãri. Însã ºi clientul ºi autoritatea de supraveghere nu au
cum sã „acþioneze” decât cu o anumitã
inerþie, inerentã, de aceea, unele companii
neserioase gãsesc timpul necesar manifestãrii unor astfel de devieri. E de aºteptat
ca piaþa sã se consolideze pe mai departe,
mai ales dupã ce au sosit în România companii mari de profil, care au investit consistent în dezvoltarea acestei pieþe, de
aceea sper ca în scurt timp sã se intre în
acea normalitate necesarã creºterii sustenabile. De reþinut ºi cã un sistem de ierarhizare în funcþie de securitatea oferitã de

companiile de asigurãri va lua în calcul
valoarea netã a activelor nu numai cifra de
afaceri, deci de la un anumit moment
înainte, cine nu va avea volume de capital
ºi rezerve adecvate va pãrãsi business-ul.
- Deci asta sã fie explicaþia pentru
diferenþele de preþ consistente, între
diverse companii, la RCA ?
- Da, este diferenþa majorã, de la o companie care îºi conduce afacerile pe termen
lung, constituind rezerve corespunzãtoare
acoperirii obligaþiilor ºi acele companii
(vre-o douã-trei, în piaþã), care au ales sã
“rostogoleascã” încasãrile, fãrã rezerve
suficiente, deci sunt iremediabil condamnate sã dea prima din ce în ce mai jos, pentru a mai funcþiona o perioadã, mãcar.
Cetãþenii nu trebuie sã uite cã în cazul
când compania nu plãteºte daunele în baza
asigurãrii, cel pãgubit se va îndrepta în
instanþã în primul rând împotriva vinovatului, deci este totuºi important, din punct
de vedere al securitãþii personale sã alegi
cum se cuvine compania la care închei
RCA, nu numai dupã criteriul preþ. Sã nu
uitãm ºi cã RCA-ul include acum ºi
„cartea verde”, valabilã cel puþin în toatã
Uniunea Europeanã (noi acordãm gratuit

valabilitatea în toate þãrile membre ale sistemului, inclusiv Turcia, Serbia, Moldova,
Ucraina, etc.), deci nivelul de preþ al asigurãrii este, de fapt, extrem de convenabil, fie ºi numai dacã ne gândim cã
anterior aceeaºi “carte verde” costa
undeva pe la 30 de euro pentru numai o
lunã!
- Dar relaþia cu unitãþile service cum
este?
- Nu pot sã spun cã ASIROM nu este
un partener important al service-urilor
din România dar aº semnala un aspect
interesant. Aici existã aproximativ
...50.000 de unitãþi service auto, în timp
ce în Austria nu ºtiu dacã sunt 100, deºi,
e adevãrat, ºi acolo existau câteva mii, în
urmã cu 20 de ani. Or, aceastã multiplicare pânã la exagerare a companiilor de
service de aici, pe lângã investiþiile mari
pe care i-au forþat sã le facã marii importatori sau producãtori de autoturisme pentru a le acorda statutul de dealeri, a condus, inevitabil, în ultimul an, la multe
pierderi financiare ºi chiar la falimente,
ceea ce era de aºteptat. În plus, calitatea
superioarã a autoturismelor, fiabilitatea
lor, dar ºi exigenþele fireºti ale poseso-

rilor regleazã tot mai abrupt ºi aceastã
piaþã, de unde ºi nivelul de stress tot mai
ridicat al proprietarilor acestor afaceri.
- Recent, Comisia de Supraveghere a
Asigurãrilor a decis noi mãsuri, printre
care reducerea intervalului de platã a
despãgubirilor, de la 15 la 10 zile ºi
chiar plata în avans a reparaþiilor. Vã
convin aceste mãsuri?
- Nouã, companiilor de asigurãri, ne
convin, pentru cã avem sisteme de evaluare computerizatã, dar s-ar putea sã nu
convinã industriei de service, pentru cã
în loc sã negocieze cu un numãr redus de
asigurãtori, vor negocia cu circa 350.000
clienþi care vor avea banii în buzunar ºi
vor fi mult mai eficienþi !
- Apropo de sistemul acesta al
despãgubirilor, deputatul Adrian
Gurzãu a avansat ideea unui proiect de
hotãrâre potrivit cãruia clientul sã fie
despãgubit pe RCA de societatea la
care s-aa asigurat, iar aceasta sã recu pereze suma de la compania ºoferului
vinovat. Mi se pare mult mai corect ºi
mai eficient pentru cetãþean, care nu va
mai fi pus pe drumuri.

- Domnule Preºedinte Schneider, ce
poliþe de asigurare aþi recomanda
românilor?
- Este un fenomen foarte interesant!
Vedeþi, ºi aici, ca ºi în multe locuri din
estul ºi sudul Europei, omul e tentat sã aibã
grijã prioritarã de ce se întâmplã cu maºina
lui, în loc sã acorde atenþia cuvenitã
sãnãtãþii sale, casei sale ºi bunurilor pe care
le are, întotdeauna infinit mai valoroase
decât autmobilul respectiv! Din punctul
meu de vedere, primul lucru ca importanþã
este asigurarea contra accidentelor de tot
felul, de la cele de pe stradã, pânã la cele
casnice sau de la locul de muncã! În planul urmãtor aº plasa asigurarea de sãnãtate,
dupã care ar urma asigurarea locuinþei.
Aceasta deoarece nimeni nu poate feri
cetãþeanul, respectiv familia lui, de efectele
covârºitoare ale acestor riscuri, care odatã
produse ºi neasigurate, rãstoarnã subit ºi
irevocabil atât cursul destinului asiguratului, dar ºi al celor apropiaþi lui, familiei ºi
copiilor, mai ales. De aceea consider cã a
încheia asigurãrile de care ai nevoie este
expresia cea mai înaltã a civilizaþiei, pentru
ca dai dovadã de prevedere ºi responsabilitate faþã de cei dragi.
- Dar dumneavoastrã, personal, ce
asigurãri aveþi ºi, mai ales, unde, aici
sau în Austria?
- Am asigurãri ºi aici, ºi în Austria!
Am douã poliþe de viaþã ºi accidente, una
în Austria, una în România! Asigurarea
casei ºi a tot ce am în ea este în Austria,
pentru cã acolo e ºi casa. În România am
încheiat ºi asigurãrile maºinilor, dar ºi
asigurarea de rãspundere profesionalã a
managerului. Deci am toate asigurãrile
necesare ca sã pot sã-mi vãd de treabã
liniºtit. A, ºi încã o menþiune, fie cã sunt
în Austria, fie cã sunt în România, toate
asigurãrile sunt la Vienna Insurance
Group!
- Vã mulþumesc, domnule Preºedinte
pentru amabilitatea acestui interviu
- ªi eu vã mulþumesc, sperând ca ºi în
acest fel sã mai facem un pas spre
conºtientizarea tuturor românilor cã
poliþa de asigurare este o necesitate
pentru orice om ºi familia lui.
Ionuþ CRIVÃÞ
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