19-22.qxd

12/16/2010

7:07 PM

Page 6

ASIGURÃRI

sumelor de rãscumpãrare ºi a sumelor
asigurate, excluderile din asigurare,
informaþii privind rezilierea contractului
înainte de termen, inclusiv orice penalitãþi impuse de contract în astfel de
cazuri, ºi altele. Pentru cã acordãm o
foarte mare aten?ie nevoii de informare
corectã a consumatorilor, modalitatea de
respectare a acestei reglementãri constituie un punct important în tematica de
control urmãritã de CSA în timpul controalelor on-site.
- Care segment al asigurãrilor este cel
mai dinamic ºi care ar trebui ajutat sã se
dezvolte mai rapid?
Consider cã asigurãrile de viaþã sunt cele
care ar trebui ajutate cel mai mult, pentru cã ele oferã protecþie, dar în acelaºi
timp pot fi ºi un instrument de
economisire pentru asiguraþi sau pentru
familiile acestora. Reprezentanþii industriei de asigurãri de viaþã au adus
autoritãþilor române argumente puternice
în favoarea introducerii deductibilitãþii
fiscale, apreciind cã interesul consumatorilor pentru produsele de asigurãri de
viaþã ar creºte semnificativ. Piaþa asigurãrilor de viaþã are potenþial mare, fapt
care atrage interesul investitorilor, dar
recunoaºterea deductibilitãþii fiscale ar
contribui ºi mai mult la dezvoltarea
investiþiilor pe acest segment.
- În 2010, societãþile de asigurãri mai
aleargã dupã cote de piaþã, sau încearcã
sã-ººi eficientizeze activitatea ?
- Consider cã, în contextul economicofinanciar dificil din aceastã perioadã,
asigurãtorii fac eforturi sã menþinã un
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echilibru între necesitatea de a-ºi eficientiza activitatea ºi capacitatea financiarã ºi
disponibilitatea populaþiei de a cumpara
asigurãri.
- Într-uun interviu, aþi spus cã, odatã cu
relansarea creditelor, a sectorului imobiliar ºi leasingului, se va relansa ºi piaþa de
asigurãri, conectatã direct la evoluþia
acestor
industrii.
Vã
menþineþi
aprecierea?
- Asigurãrile auto, CASCO ºi de rãspundere civilã, împreunã cu asigurãrile de
incendiu genereazã trei sferturi din
primele brute subscrise la nivelul întregii
pieþe. Un volum important de vânzãri auto
se realizeazã în sistem leasing ºi în
condi?iile în care vânzãrile scad, acest
lucru se reflectã implicit în sectorul asigurãrilor auto. O legãturã similarã existã
cu piaþa imobiliarã ºi cea a creditelor,
care au influenþã asupra asigurãrilor de
locuinþe ºi chiar a asigurãrilor de viaþã.
- Puteþi estima la ce valoare se va cifra
piaþa asigurãrilor la sfârºitul acestui an,
dupã uºoara cãdere din 2009?
- Din cifrele primite recent pot sã vã spun
cã subscrierile realizate de asigurãtori în
primele 9 luni au fost în volum de 6,3 miliarde lei, în scãdere cu 5,05%. Anticipãm
cã vânzãrile de asigurãri RCA din decembrie nu vor influenþa semnificativ volumul
de prime brute subscrise pe total pia?ã la
nivelul întregului an, întrucât vânzãrile de
astfel de poliþe nu mai sunt concentrate în
decembrie, ci s-au disperat pe parcursul
anului, ca urmare a renunþãrii la anul
calendaristic de subscriere. În plus, asigurãtorii ºi-au propus sã aplice o serie de

coeficienþi proprii de corecþie a tarifelor
de primã RCA, care, împreunã cu aplicarea clauzei de bonus din sistemul
bonus-malus vor conduce la reduceri
importante ale tarifelor pe care asiguraþii
le vor achita.
- În continuare pentru români, maºina
este mai importantã decât viaþa, sãnãtatea sau locuinþa ?
- În termeni de asigurãri, aºa rezultã din
cifre. Astfel, peste 60% din tot ceea ce
înseamnã prime brute subscrise de societãþile de asigurare provine din asigurãri
auto.
- Care mai este tendinþa rãscumpãrãrilor
ºi rezilierilor de asigurãri de viaþã ?
- Se observã un trend descendent al
plãþilor efectuate de asigurãtori pentru
rãscumpãrãri în primele 9 luni ale lui
2010. Astfel, sumele plãtite cu titlu de rãscumpãrãri totale au fost de 213,4 milioane lei, în scãdere cu circa 10% faþã de
aceeaºi perioadã a anului anterior.
Apreciem cã un important factor care a
dus la creºterea rãscumpãrilor în prima
parte a anului trecut a fost cel psihologic,
generat de criza economico-financiarã.
Pentru a susþine piaþa în eforturile de contracarare a acestei manifestãri, CSA a
recomandat consumatorilor, în repetate
rânduri, sã se informeze cu privire la toate
clauzele contractelor de asigurãri de viaþã
ºi sã fie conºtienþi cã acestea reprezintã
instrumente de economisire pe termen
lung ºi, prin urmare, rãscumpãrãrile
înainte de termen nu vor aduce beneficiile aºteptate.
Lucia Ivãnescu

