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• Echivalentul Basel II pentru piața de asigurări

• Mai mult accent pe cerințele de capital și alinierea acestora cu riscurile activității de asigurare

• Consolidează toate ariile de aplicare (viață, non-viață, reasigurare)

• Aplicare consistentă în întreaga Uniune Europeană

Solvency II - câteva repere
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Solvency II - cei 3 piloni
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Pilonul II

Guvernanța și
gestionarea

riscurilor

• Managementul și luarea
deciziilor

• Politici, tehnici de control și
procese de diminuare a 
riscurilor

• Sistemul de guvernanță

• Evaluarea proprie a riscului și a 
solvabilității

• Procesul de revizuire a 
supravegherii

• Cerințe suplimentare de capital 

Pilonul I

Cerințe 

cantitative

• Cum sunt calculate cerințele
de capital

• Cum sunt măsurate activele / 
pasivele curente

• Active și pasive - evaluarea la 
piață 

• Solvency Capital Req. (SCR)

• Minimum Capital Req. (MCR)

• Fonduri proprii

Pilonul III

Raportare

nuudsuuiiuiu

• Cerințe de raportare

• Atât pentru public, cât și
pentru supraveghetori

• Raportul privind solvabilitatea și
situația financiară anuală – se face
public
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Solvency II - o imagine bilanțieră
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SCR
(include MCR)

Provizioane tehnice 

Excedent

Alte pasive

Active

Active

Elemente
extrabilanțiere

Fonduri
proprii

Pasive
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• Solvency II aplicabil din 1 ianuarie 2016 

• Auditarea machetelor – cerință explicită (bilanț, fonduri proprii, SCR, MCR)

• MCR: 3,5 milioane euro

• Cel mai important raport – SFCR

• Provocarea cea mai mare: cum se definesc limitele contractuale?

• Asigurări de viață: primele viitoare 

• Asigurări non-viață (în special CASCO): dreptul de a denunța unilateral contractul  

• Active: evaluarea la piață 

• Pasive: noi prezumții

Alte aspecte: prelucrarea datelor în formatele EIOPA - investiții în soft 

Aplicarea Solvency II în România – aspecte practice
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Aplicarea Solvency II în România – oportunități
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• Managementul riscului 

• Reducerea capitalului la risc 

• O mai bună percepție a beneficiilor diversificării 

O mai bună 
alocare a 
capitalului 

• Riscul devine componentă explicită a prețului 

• Seturi de date mai complete și mai variate 

• Reasigurare și operațiuni de acoperire a riscului 

Procese 
decizionale mai 
eficiente 

• Bariere mai mari de intrare pe piață 

• Consolidarea pieței în jucători mai puțini și mai puternici
financiar

• O mai bună înțelegere a riscului duce la creșterea cererii de 
produse de asigurare 

Dinamica pieței 
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Aplicarea Solvency II în România – probleme

7
Solvency II - Lecții învățate 

• Distribuirea riscului între diverse părți
• Asigurarea cerinței de capital vs. prețul produselor pentru 

clienți 
• Înțelegerea riscurilor interconectate 

Risc și profit 

• Strategia de preț a produselor 
• Competiție mai strânsă pentru asigurători nediversificați 
• Arbitraj asupra capitalului 

Competiție 

• Criteriile atractive ale produselor se schimbă rapid 
• Managementul politicilor de preț în schimbare 
• Aspecte practice: modelarea riscului, resurse (financiare etc.)

Ritmul 
schimbării 

• Alinierea politicilor de remunerare 
• Revizuirea canalelor de distribuție 

Management 
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Aplicarea Solvency II în România
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• Analiza produselor 

• Redefinirea apetitului de risc 

• Certitudinea faptului că modelele 
sunt viabile și oferă rezultate 
pertinente

• Revizuirea politicilor de evaluare 
(performanță)

• Recrutare și retenție personal 

Termen scurt 

• Definirea bugetelor de risc pe 
produs 

• Proiectele menite să 
îmbunătățească calitatea datelor 
care intră în modele 

• Portofolii mai echilibrate – mai 
multă diversificare 

• Determinarea de mecanisme 
care să identifice evenimente 
neașteptate 

Termen mediu 



Vă mulțumesc!

www.cfaromania.ro

www.cfainstitute.org


