


 Definiție 

Bancassurance - activitatea de intermediere a produselor de asigurări  
care sunt complementare la produsele instituţiilor de credit şi 
instituţiilor financiare nebancare, desfăşurată prin reţeaua acestor 
instituţii  în condiţiile prevăzute prin norme emise în aplicarea 
prezentei legi;  (Legea nr. 32/2000 și 237/2015) 

 

Legislație actuală: Complementaritatea – noțiune cheie în desfășurarea 
activității de bancassurance  

 

De ce bancassurance? 

 - interesul consumatorului: simplificarea procedurilor & acces mai facil 
la produse bancare/de asigurare 

 - interesul băncilor:  
◦ - simplificarea relației bancă– client (asigurat) – asigurator;                
◦ -  diversificarea activităților și produselor - intrarea pe o nouă nișă 

(sursă de venituri suplimentare) 

 - interesul asigurătorilor: acces la o clientelă nouă, creșterea activității și 
portofoliilor de asigurări prin asocierea cu produse bancare;  
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După perioada crizei financiare, sectorul bancar și asigurările au suferit o reducere 
substanțială  a activității : 

Grad foarte redus de penetrare a asigurărilor (aprox. 1,2% PIB) – există potențial de 
creștere substanțial 

E nevoie de produse noi  care să răspundă cerințelor clienților (produse bancare & 
asigurare) 

Trebuie valorificate avantajele fiecarei părți implicate (sectorul bancar dispune de o rețea 
de distribuție foarte extinsă - asiguratorii vin cu noi produse complementare ce facilitează 
vânzarea unor produse bancare) 

Context local - Expansiunea activității 
brokerilor: 
 
- Este rezultatul creșterii calității serviciilor 

oferite consumatorilor ? 
ori/și 

- Este rezultatul câștigării competiției de 
vânzări în raport cu asiguratorii ? 

 
De ce apelează din ce în ce mai mulți clienți 
la serviciile unui intermediar?  

Din nevoia de consiliere… și/sau… din 
motive ce țin de accesibilitate mai ușoară la 
produsul de asigurare…. 
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Avantaje obținute din parteneriatul bancă-asigurator 

BĂNCI SOCIETĂȚI DE ASIGURARE 

1. Protecție la riscurile aferente 
produselor bancare vândute 
(asigurare de viață, sau asigurarea 
bunurilor aduse în garanție) 

2. Diversificarea produselor și 
serviciilor – nivel ridicat de 
satisfacție și fidelizare a clienților 

3. Posibilitatea oferirii de produse 
”integrate”, care să răspundă mai 
bine cerințelor/nevoilor băncilor 
și/sau consumatorilor – creșterea 
competitivității prin reducerea 
costurilor 

4. Extindere a portofoliului de 
potențiali clienți 

5. Sursă de venituri suplimentare 

6. Atragerea de lichidități (depozite) 
ale asiguratorilor 

1. Extinderea activitații  / acces la un 
portofoliu larg de clienți ai băncii 

2. Beneficiază de infrastructura și 
serviciile specifice ale băncii 

3. Posibilitatea dezvoltării de 
produse adaptate la cererea pieței 
(produse care să răspundă 
nevoilor/solicitărilor băncilor și 
clienților)  

4. Canal alternativ de distribuție 

5. Acces rapid la o piață largă fără a 
fi nevoit să dețină sau să 
investească într-o rețea de 
distribuție 

6. Parteneriatul cu băncile poate 
facilita obținerea de capital 
suplimentar 
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Bancassurance – în multe țări este principal canal de distribuție (peste 50%)  a 
produselor de ASIGURARE DE VIATĂ (ex. Franța, Italia, Spania, Austria; în 
Portugalia – peste 80%)  

Sursa: http://www.insuranceeurope.eu 
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Bancassurance – canal alternativ de distribuție  pentru ASIGURĂRILE GENERALE (non-viață): 

-Pondere redusă  în comparație cu asigurările de viață (la nivel european,sub 10% in total PBS),  

 

Sursa: http://www.insuranceeurope.eu 
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Oportunități pentru viitor 

-creșterea veniturilor va determina dezvoltarea de produse noi de asigurare, 
facilitând accesul la o gamă mai largă de produse financiare (in prezent, piața 
asigurărilor din România este dominată de asigurările obligatorii – RCA) 

-relansarea activității bancare va fi posibilă în contextul unei diversificări a 
tipurilor de  produse bancare oferite clienților, inclusiv prin oferirea de produse 
de asigurare asociate/complementare 

- un număr din ce în ce mai mare de persoane vor apela la serviciile unor 
consultanți financiari - intensificarea rolului sectorului bancar și creșterea 
activității de bancassurance 

 

Dificultăți întâmpinate în prezent:   

- unele probleme de imagine,  atât pentru sectorul bancar cât și pentru 
asiguratori 

- concentrare excesivă a clienților pe zona asigurărilor auto (RCA) – apetit 
redus al clienților pentru alte categorii de asigurări (ex. viață, sanatate, etc) 
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Protejarea drepturilor asiguraților: 

- Un nivel superior de educație financiară  și o mai bună înțelegere în rândul 
consumatorilor asupra conținutului/condițiilor produselor de asigurare; 

- Servicii de asigurare de calitate superioară pentru clienți, inclusiv prin servicii 
suplimentare/complementare, prin identificarea de soluții de asigurare 
complete/adaptate la nevoile consumatorilor; 

- O mai bună informare în rândul clienților și implicit o protecție sporită a 
intereselor consumatorilor. 

Din nefericire, în rândul consumatorilor de produse de asigurare din România  se 
observă  în continuare: 

- Lipsa de consiliere: informare precară și educație financiară  insuficientă 

- Lipsa de încredere produsele de asigurare; 

Consecința = piața asigurărilor este preponderent o piață a asigurărilor obligatorii 

ASF și intermediarii produselor de asigurare trebuie să conlucreze pentru : 
- Informarea corectă și educația financiară a consumatorului 
- Protejarea drepturilor/intereselor asiguratului 



 Intermediarii produselor de asigurare au fost percepuți de o parte a consumatorilor drept 
”vânzători” de polițe de asigurare: 

 e nevoie de o comunicare mai strânsă cu clienții, să se explice rolul și 
implicarea unui intermediar de asigurare  

 la vânzarea unei asigurări e nevoie să se ofere clientului plus-valoare – 
îndrumare/asistență, etc  

 intermediarul (banca) trebuie să fie mai mult decât un simplă verigă 
intermediară – trebuie să devină consultantul / asistentul asiguratului in relatia 
cu asigurătorul 
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Atenție!!! 
Bancassurance nu trebuie să reprezinte numai o simplă vânzare a 
polițelor de asigurare, ci presupune în prealabil informarea corectă, 
completă și îndrumarea profesionistă a clientului către un  anumit 
produs de asigurare 
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 Există semne ale revenirii pe trend crescător a pieței asigurărilor din România 

 Contracția din ultimii ani a pieței asigurărilor, pe fondul ieșirii din criza economică 
și creșterii veniturilor populației, va fi urmată de o perioadă de revenire pe trend 
ascendent:  

 piața asigurărilor facultative are potențial de creștere semnificativ pentru 
următorii ani  (ex. viață, sănătate,etc) 

 Intermediarii în asigurări vor putea identifica multe zone de lărgire și 
diversificare a portofoliilor 

 Reorientare firească spre zona asigurărilor facultative – relația client-
broker/intermediar (bancă)va juca un rol cheie:  

 recâștigarea încrederii asiguraților se poate 
realiza doar prin implicarea activă a unor 
profesioniști în relația directă cu potențialii clienți 

 Experiența din sectorul bancar poate aduce 
plus-valoare și un nivel superior de consiliere / 
educație financiară pentru consumatori 
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IDD a intrat în vigoare  în data de 22 februarie 2016, statele membre ale Uniunii 
Europene au la dispoziție o perioadă de 24 luni pentru transpunerea acestei 
directive în legislațiile naționale. 

 Elemente de noutate: 

 Extindere scop – va acoperi aproape întreaga piață (intermediari, asiguratori..) 

 Simplifică procedurile pentru intrări pe piețele din statele membre UE 

 Reguli mai stricte privind cerințele profesionale (control/evaluare a 
cunoștințelor/competențelor intermediarilor de asigurări) 

 Norme de conduită profesională – ”onest, corect și profesionist în interesul 
suprem al consumatorilor” -  noi cerințe de informare a consumatorului –
informații ”corecte, clare și neînșelătoare” 

 Cerințe privind conflictele de interese (informații ce trebuie prezentate 
consumatorului – ex. participații directe sau indirecte la asiguratori) 

 Vânzările combinate (cross-selling) și produsele vândute la pachet 

 
TRANSPUNEREA IDD: 

• Impact asupra Băncilor - Cresterea importanței lor în distribuția 
produselor de asigurare.    
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În vederea atingerii obiectivelor aprobate prin Strategia ASF, grupuri de lucru: 
1. Asigurări de Răspundere Civilă Auto pentru pagube produse terţilor prin 
accidente de autovehicule (RCA); 
2. Asigurări obligatorii de locuințe; 
3. Asigurări de sănătate și agricole; 
4. Distribuția produselor de asigurări și pensii private;  

  elaborarea legislației secundare aplicabile intermediarilor în asigurări și/sau 

reasigurări, în conformitate cu directiva privind distribuția produselor de asigurări 
(Directiva IDD), institutii financiare si alte canale de distributie 

 simplificarea distribuției produselor de asigurare și de pensii private prin 
diversificarea canalelor de distribuție, inclusiv prin creșterea anvergurii implicării 
instituțiilor de credit în lanțul de distribuție. 

 

5. Pensii facultative și ocupaționale; 

6. Reglementarea FIA și actualizarea normelor din piața de capital; 

7. Formarea profesională și educația financiară; 

8. Analiza datelor statistice și transparența piețelor. 
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• OBIECTIVE: 
• Crestera increderii in produsele de asigurare; 
• Confirmarea rolui economic si social al industriei de asigurari prin 

protectia oferita unui numar din ce mai mare de asigurati; 
• Cresterea contributiei sectorului de asigurari la dezvoltarea economiei 

tarii din pozitia sa de investitor; 

• INSTRUMENTE: 
• Reguli de autorizare si supraveghere eficiente (ex: autorizarea brokerilor, 

Solvency II, Fondul de garantare, Fondul de rezolutiune, etc.) 
• Noile Directive Europene (IDD, PRIPs, etc.) 

• BANCILE – CANAL DE DISTRIBUTIE: 
• Importanta pentru Romania; Evolutie 2015v2014 

• TRANSPUNEREA IDD: 
• Oportunitate pentru asigurarea suportului necesar cresterii durabile si 

sustenabile a industriei de asigurari 
• Impact asupra Bancilor - Cresterea importantei lor in distributia 

produselor de asigurare.    



Vă mulțumesc! 
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