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Misiunea Autorității de Supraveghere Financiară
Misiunea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) constă în consolidarea unui
cadrul integrat de funcționare și supraveghere a piețelor financiare nebancare,
asigurarea protecției investitorilor, asiguraților și participanților.
În vederea promovării integrității și stabilităţii pieței asigurărilor şi apărării
drepturilor asiguraţilor, ASF a urmărit în anul 2015:
•
•
•

pregătirea aplicării Directivei 2009/138 – Solvabilitate II din ianuarie 2016
evaluarea activelor şi pasivelor şi a testului de stres;
instituirea unor mecanisme moderne de intervenție (rezoluție) pentru societățile de
asigurări.
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Condiții pentru asigurarea stabilității financiare

 Existența unor intermediari financiari cu o poziție financiară solidă, cu
modele de business viabile, care să cuantifice corect riscul, creând
premisele dezvoltării sustenabile a piețelor din care fac parte.
 Implementarea practicilor de supraveghere „forward looking”, bazate pe
evaluarea riscuri și de efectuarea testelor de stres.
 Creșterea gradului de educație financiară, prin familiarizarea
consumatorilor cu produsele financiare și în special cu cele de asigurare
uzuale/obligatorii care îndeplinesc și o funcție de protecție socială și
financiară– i.d. RCA și asigurarea de risc de catastrofă.
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Program de educație financiară - anul 2016
In cadrul Direcției Protecția Consumatorilor:
 lansarea unui program de educație financiară în scopul conștientizării
beneficiilor asigurării obligatorii a locuințelor împotriva riscului de
catastrofă naturală și, totodată, promovarea asigurărilor facultative pentru
imobile.
Rezultate preconizate:

 contracarea atitudinii reactive a populației;
 pentru asigurători – evitarea concentrării riscului pe zone geografice;
 pentru asigurați – obținerea unei ”plase de siguranță”.
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Considerații - Riscul de catastrofă naturală
Cât de ”asigurabil” este riscul de catastrofă naturală, luând în considerare
caracteristicile tectonice și activitatea seismică de pe teritoriul României?

Soluții:
• Crearea PAID cu scopul de finanțare ex-ante a riscului de catastrofă
naturală și de reducere a efectelor post – catastrofă precum și evitarea
apelării la fonduri publice sau utilizării reduse a acestora
• cedarea în reasigurare
• soluții alternative de transfer al riscului - CAT bonds
• componenta de prevenire și protecție
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Transfer al riscului prin produse alternative - CAT – bonds

• Reprezintă o alternativă la programele clasice de reasigurare;
• Instrumente financiare cu randamente mari legate de riscurile
de catastrofă naturală;
• Riscul întâmplării catastrofelor naturale se transferă de la
asigurător, prin intermediul unui SPV/emitent de CAT bonduri către investitori (cumpărători).
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Date statistice – asigurarea obligatorie de locuințe împotriva
riscurilor de catastrofă - PAD
• Fondul locativ – 8,4 mil. locuințe
• Număr contracte în vigoare – 1,52 mil.
• Grad de cuprindere în asigurare – 17,7%
Rezultate sub așteptări:
• grad mic de cuprindere în asigurare;
• tendință staționară a PBS noi în ultimul an.

Necesitatea de a impulsiona dezvoltarea acestui segment în cooperare cu
autoritățile locale sau centrale.
Analizarea oportunității elaborării unui model intern pentru SCR de către
PAID pentru a reflecta caracteristica de prim risc a PAD.
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Asigurările agricole
Având în vedere creșterea moderată cu 5,6% a valorii adăugate brute din
agricultură și silvicultură (în termeni nominali) în perioada 2010-2014, de
la 29,92 mld. lei la 31,58 mld. lei., asigurările agricole pot consemna
majorări, datorate:
Sursa: INS

• creşterii producției agricole ca efect al îmbunătățirii gradului de compactare
a suprafațelor exploatate;
• obligativității arendașilor de a asigura bunurile agricole pentru riscul pieirii
recoltei.

7

Analiza profilului de risc - I
Rezultate agregate BSR (fără Astra)
SCR total: 2,804 mil. lei, din care:
•
•
•

SCR pentru riscul de subscriere din AG: 1,776 mil. lei (63,3%)
SCR pentru riscul de piață: 836 mil. lei (29,8%)
SCR pentru riscul de faliment al contrapărții: 420 mil. lei (15%)

Structura SCR (Mil. RON)
Market risk
CDR risk
Life risk

Health risk

836
420
148

40

Non-life risk

1,776

Op. risk

197

Diversification

614

Total SCR

2,804
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Analiza profilului de risc - II
Rezultate agregate BSR (fără Astra)
SCR pentru riscul de subscriere din asigurări generale: 1,776 mil. lei, din care:
• SCR pentru riscul de prime și de rezerve: 1,162 mil. lei (65,4%);
• SCR pentru riscul de catastrofă: 802 mil. lei (45,1%).
Astfel, riscul de catastrofa pentru AG este al treilea cel mai important risc (dupa riscul
de prime și rezerve si riscul de piață) din cadrul sectorului asigurărilor din Romania
Structura SCR pentru riscul de subscriere din asigurări generale (mil. RON)
Prem/Reserve risk

1,162

NL lapse risk

70

Non-life CAT risk

802

Diversification

258

Non-Life SCR

1,776
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Analiza profilului de risc - III
Rezultate agregate BSR (fără Astra)
Riscul de catastrofă în România:
- riscul de catastrofă naturală (cutremur și inundație);
- riscul de catastrofă antropică (risc de incendiu, de răspundere civilă auto, maritim, de credit și garanții, de
răspundere civilă și aviatic).
Cel mai important risc de catastrofă naturală în Romania este riscul de cutremur.
In general, societătile de asigurare din Romania dispun de programe de reasigurare eficiente pentru riscurile de
catastrofă.
Non-Life CAT risk profile (mil. RON)
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Concluzii și acțiuni viitoare
Concluzii:
•

Grad mic de cuprindere în asigurarea PAD, multe imobile fiind încă expuse riscului
de catastrofă naturală;

•

Mentalitate reactivă a populației – tendința de a se asigura după consumarea
evenimentului .

Acțiuni viitoare:

•

Elaborarea unei strategii de comunicare în colaborare cu instituțiile ce au atribuții
în domeniu urmărind creșterea gradului de conformare voluntară și a gradului
de penetrare în cazul polițelor PAD;

•

Analizarea cadrului și mecanismelor de funcționare a PAID.
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Vă mulțumesc!
Întrebări?

www.asfromania.ro

București, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5,
cod poștal 050092, România

