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Efectele cutremurului din 4 martie 1977:

�20 de județe afectate

�742.259 locuințe afectate din care 35.600 
demolate

�Pierderi economice de 2,05 mld USD din care 
1,033 mld USD în sectorul rezidențial

�Pierderea economică a reprezentat 8% din 
PIB-ul României

Evenimente recenteEvenimente recenteEvenimente recenteEvenimente recente Pierderi economicePierderi economicePierderi economicePierderi economice Pierderi Pierderi Pierderi Pierderi 

asigurateasigurateasigurateasigurate

(mld USD)(mld USD)(mld USD)(mld USD)Mld USD % of PIB

11.3.2011 Japan Up to 

300

Up to 

5.4%

35.0

27.2.2010 Chile 30 18.6% 8.0

22.2.2011 New Zealand 15 10.0% 12.0

12.1.2010 Haiti 8 121.0% 0.1

4.9.2010 New Zealand 6 5.3% 5.0



� Principalul scop - sprijinirea cetăţenilor şi Guvernului României în reconstrucţia locuinţelor 
distruse în urma producerii dezastrelor naturale;

� Acumulare de fonduri pe termen lung, pentru a putea despăgubi daunele produse de 
evenimente majore;

� Creșterea pieței de asigurări, pe termen lung, prin educarea populaţiei în sensul utilizării pe 
scară largă a asigurărilor și creșterea încrederii populației în sistemul de asigurări românesc;

� Parte din Proiectul Băncii Mondiale în ceea ce priveşte Atenuarea Riscurilor Cauzate de 
Hazarduri Naturale şi Pregătirea pentru Situaţii de Urgenţă;

� Singurul POOL creat înainte de producerea unui eveniment major;

� PAID – societate de asigurări cu capital privat care își desfășoară activitatea de emitere de 
polițe obligatorii de asigurare în baza Legii speciale nr. 260/2008;



Forma de organizare  Garantarea statului Obligativitatea Riscuri acoperite

California Earthquake 

Authority  (CEA) - 1996

Entitate publică a Statului 

California 
Nu Obligatorie Cutremur

Caisse Centrale de 

Réassurance (CCR) – France –

1946

Entitate publică Da, nelimitată Obligatorie, legată de o poliță FLEXA Calamități naturale

Japan Earthquake 

Reinsurance (JER) - 1956

Deținut de Toa Re și alți 

asiguratori non-life

Limitată, în conformitate 

cu schema de reasigurare

Facultativă pentru asigurați. 

Obligatorie pentru asiguratori (legată

de o poliță FLEXA)

Cutremur, tsunami, erupții vulcanice

Earthquake Commission 

(EQC) – New Zealand - 1944

Entitatea Coroanei deținută

de către Stat
Da, nelimitată

Obligatorie, legată de o poliță

FLEXA.

Cutremur, tsunami, erupții vulcanice, 

alunecări de teren, activitate 

hidrotermală

Natural Disaster Insurance 

Pool (PAID) – Romania - 2008

Societate pe acțiuni 

deținută de către 12 

asiguratori 

Da Obligatorie Cutremur, inundații, alunecări de teren

Consorcio de Compensación 

de Seguros – Spain - 1954
Instituție a Guvernului Da, nelimitată Obligatorie, legată de o poliță FLEXA

Inundații, cutremur, furtună, tsunami, 

erupții vulcanice, meteoriți, terorism

Intercantonal Reinsurance 

(IRV) – Switzerland - 1997

Entitate publică

intercantonală
Nu Obligatorie

Inundații, furtună, grindină, avalanșe, 

alunecări de teren, căderi de pietre

Turkish Compulsory 

Insurance Pool (TCIP) - 1999
Entitate publică Obligatorie 

Cutremur



�PAID a emis 1.200.000 de polițe PAD

�PAID a plătit daune în valoare de 574.357 lei, în condițiile în care nu s-au produs 
evenimente semnificative

�Baza de date cu locuințele de pe teritoriul României constituită în proporție de 74,3%

�PAID și-a dezvoltat un program de reasigurare la care au participat companii de 
reasigurare de top precum Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR, Sirius. În 
momentul de față, la programul de reasigurare PAID participă peste 35 de 
reasiguratori.

�PAID a fost și este un vehicul de creștere a pieței de asigurări facultative, în anul 
2011 înregistrându-se o rată de penetrare a asigurărilor de locuințe de 58% ( 
facultative și obligatorii)



� Cadrul legislativ instabil

� Asigurarea de locuințe, obligatorie sau facultativă? 

� Conflict de interese între PAID și acționarii săi

� Neaplicarea amenzii prevazută de lege 



� concurență între  PAID și acționarii săi

� condiții neuniforme de acoperire a riscurilor catastrofice

� scăderea drastică a primei de asigurare pentru segmentul rezidențial

� dinamica expunerii asumate atât de către PAID cât și de către celelalte 
companii de asigurări este imprevizibilă iar incertitudinea costă

� antiselecția riscurilor la nivelul PAID

� creșterea costului cu primele de reasigurare

� reticența piețelor de reasigurare de a se mai implica într-un cadru instabil



� cadru legislativ stabil care să delimiteze ferm  asigurarea obligatorie de cea 
facultativă

� eliminarea percepției că PAID este un competitor al societăților de   
asigurare

� PAID și companiile de asigurări – parteneri, pe termen lung, într-un proiect 
menit să: 

� asigure protecție reală populației în caz de dezastru
� acumuleze rezerve pentru evenimente catastrofale, la nivel național
� dezvolte un mecanism eficient de transfer al riscului
� crească piața de asigurări românească într-un ritm sănătos și responsabil
� dezvolte un plan de acțiune în caz de dezastre naturale extinse împreună cu 

celelalte societăți de asigurare și instituțiile statului
� educarea populației și creșterea încrederii în industria asigurărilor



CETĂȚEANUL ASIGURAT
� prin oferirea unui produs de asigurări care are la bază principiul solidarității, 

accesibil din punct de vedere financiar (20 euro sau 10 euro/an)
� prin  crearea capacității financiare de intervenție pentru reconstrucția locuinței  

în  cazul producerii calamităților naturale
� prin educarea în ceea ce privește produsele de asigurări ca modalitate de 

transfer a riscurilor și crearea unui confort psihic personal

GUVERNUL
� prin reducerea efortului financiar în cazul producerii unor dezastre naturale 

majore (8% PIB)

PIAȚA DE ASIGURĂRI: 
� câștigarea unui capital de încredere din partea populației
� creșterea pieței de asigurări facultative prin up-selling și cross-selling



Vă mulțumesc!



WWW.PAIDROMANIA.RO
� Email: office@paidromania.ro


