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Obiectivele ASF în 2018 pentru sectorul asigurări 

 Consolidarea funcției de supraveghere prin dezvoltarea instrumentelor 

specifice de supraveghere pe bază de risc

 Acțiuni de promovare în vederea creșterii gradului de conștientizare a 

consumatorilor cu privire la funcția pe care o îndeplinesc produsele de 

asigurare

 Promovarea asigurărilor facultative de viață și sănătate 

 Promovarea încrederii în industria asigurărilor și în produsele de asigurare 

 Protecția consumatorilor împotriva practicilor neloiale și abuzive și asigurarea

stabilității pieței asigurărilor 
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Anul 2017 și provocările anului 2018 

• Dependența de asigurarea RCA 

Asigurările auto, incluzând clasa A3 și clasa A10, reprezintă: 
- 75% din totalul primelor brute subscrise aferente asigurărilor generale și 
- 59% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurări în primele nouă luni ale anului 2017 

• Dezvoltarea insuficientă a pieței de asigurări facultative 

• Gradul mic de cuprindere în asigurare a locuințelor prin polița obligatorie PAD 
(18,48% în septembrie 2017) 

• Grad ridicat de concentrare a pieței: 

- primii 5 asiguratori realizează cumulat 70,38% din piață, după volumul PBS, pentru asigurări
generale*

* date la trim. III 2017
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Privire de ansamblu  
trimestrul  III 2017
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Date statistice – trim. III 2017 – asigurări auto
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Primele efecte ale Legii RCA

• Îmbunătățirea modului de funcționare a bazei 
CEDAM 

• Lansarea aplicației online pentru identificarea clasei 
bonus – malus

• Decontarea directa – produs opțional din ce în ce mai 
cerut
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Provocările anului 2018

Pregătirea implementării directivei IDD

Cerințele noi aplicabile distribuitorilor vor intra în vigoare de la
01.10.2018 și se referă la:

– Informarea standardizată a clientului cu privire la produs, inclusiv a riscurilor - PID

– Informarea clientului cu privire la remunerare

– Verificarea adecvării produsului la nevoile și posibilitățile financiare ale clientului

– Informații suplimentare în cazul produselor de investiții bazate pe asigurări

– Reguli de conduită mai stricte, e.g. informarea clientului cu privire la acordare de
consultanță, la existența unui alt interes (conflict de interese), în afară de cel al clientului,
modalitatea de soluționare a plângerilor, etc.

Consumatorul devine centrul de interes, contactul cu acesta fiind supus
unor reguli guvernate de principiul – cel mai bun interes al consumatorului,
cele mai bune practici – consumatorul beneficiind de același nivel de
protecție indiferent de canalul de distribuție.
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Provocările anului 2018

Aplicarea regulamentului GDPR - 25 mai 2018, care stabilește norme referitoare la protecția 
persoanelor fizice în privința prelucrării datelor cu caracter personal și referitoare la 
libera circulație a acestor date

Regulamentul stabilește: 
• o serie de principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

- principiul legalității , echității și transparenței 

- principiul exactității
- principiul limitărilor legate de stocare
- principiul integrității și confidențialității

• Drepturile persoanei vizare:
- Dreptul de acces la date
- Dreptul la rectificare
- Dreptul de ștergere a datelor
- Dreptul de restricționare a prelucrării
- Dreptul la opoziție

• Numirea unui responsabil cu protecția datelor
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Cum putem dezvolta piața asigurărilor?

• Identificarea nevoilor clienților din România pentru produsele de asigurare

• Nevoia de adaptare a produselor la necesitățile clienților și la venitul disponibil 
(microproduse de asigurare, adaptate mai mult la condițiile de viață și sănătate ale 
oamenilor)  

Conform raportului Institutului Național de Statistică privind veniturile totale ale 
populației în trimestrul I 2017, media lunară a venitului pe gospodărie a fost de 3.250 
lei, iar cheltuielile totale au fost, în medie de 2.761 lei lunar, generând un venit 
disponibil  de 489 lei.

Sursa: INS
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Cum susținem creşterea asigurărilor de viaţă și de 
sănătate?

În primele 9 luni ale anului 2017:

Subscrierile aferente segmentului asigurărilor de viață a înregistrat o 
creștere cu 30%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent 

• Clasele de asigurare "C3 - Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții“, ce 
reprezintă 28% din totalul subscrierilor pentru asigurări de viață  au înregistrat o creștere cu 
36% și 

• "C1 - Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare" , ce reprezintă 67% din 
totalul subscrierilor pentru asigurări de viață au înregistrat o creștere cu 29%.

• Subscrierile aferente segmentului asigurărilor de viață a înregistrat 
o creștere cu 52%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 
precedent
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Factori care transformă industria asigurărilor

 Inovația tehnologică în asigurări - Modelele de business ale asigurătorilor și
experiențele consumatorilor sunt în transformare amplă ca urmare a proliferării
tehnologiei și a inovațiilor financiare, de exemplu robotul care oferă consultanță.

 Competiție din ce în ce mai mare, generată de marile platforme tehnologice
(Google, Amazon, IBM, Microsoft etc.) care vor avea tehnologia să fie mai aproape
de clienți (care se folosesc de propria tehnologie pentru a fi mai aproape de clienți),
să aibă informații despre comportamentul acestora și să vină cu propuneri adaptate
fiecăruia. Din acest motiv sistemul de distribuție se va modifica, către furnizori, prin
terți distribuitori de tehnologie sau echipamente.

 Micro - asigurările – crearea de către asigurători a unor structuri separate pentru
evitarea canibalizării propriile produse mai scumpe. Majoritatea lucrează prin
operatorii de telefonie mobila, ca vehicul pentru asigurarea plății (atât colectarea
primei cât și plata despăgubirilor se efectuează pe baza facturii de telefon, sau
utilități). Reprezintă un factor de creștere a incluziunii financiare.
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Avem nevoie de educație financiară…

din perspectiva consumatorilor:

– lipsa unor cunoștințe de bază asupra
produselor financiare, a capabilităților
financiare, în general

sau
– supraestimarea cunoștințelor și

capacității financiare în alegerea
produselor financiare.

din perspectiva pieței financiare:

– diversificarea gamei de produse si
creșterea complexității acestora

– ”abuzul” de informație la dispoziția
consumatorilor

– noi modalități de distribuție – de

tip online

Educația financiară este cheia creșterii capabilităților financiare, ca modalitate de asigurare a bunăstării materiale
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Avem nevoie de formare profesională …

Necesară pentru creșterea

gradului de profesionalizare

a piețelor financiare

Dorită de 

angajatori pentru 

creșterea calității 

serviciilor oferite 

Presupune costuri

ale căror rezultate

se vor vedea pe

termen mediu și

lung
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ANUL 2018

ANUL MATURIZARII PIETEI DE ASIGURARI DIN 

ROMANIA
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