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Tot mai mulţi specialişti consideră că valul 
digitalizării asigurărilor în România nu se va 
întâmpla într-un viitor foarte apropiat. 
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Digitalizarea Asigurărilor în românia 



DISTRIBUITORUL DE ASIGURĂRI 
element central şi esential în piaţa de asigurări 

 
Directiva IDD plasează pe primul loc interesul clientului şi imediat după, relaţia dintre consumatorul de asigurări şi distribuitorul care - în 
viitorul apropiat - va avea un rol deosebit în creşterea nivelului de educaţie financiară al consumatorului dar şi la dezvoltarea întregii industrii 
de asigurări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistentul de astăzi nu mai este doar un simplu vânzator. El adaugă valoare serviciilor sale prin: 
• Consultanţă în alegerea celei mai optime soluţii de asigurare 
• Asistenţă pe perioada asigurată 
• Suport în caz de daună 
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Soluţii pentru o piaţă de asigurări competitivă: 
 

• să tindă către reducerea riscurilor - pe termen lung o companie de asigurări nu ar trebui să mai fie, în primul 
rând “un plătitor de daune”, ci mai degrabă un jucător care reduce şi previne riscurile. 
 
 

• să colecteze datele - să înveţe din rutina zilnică a consumatorului, pentru a putea preveni şi reduce riscurile 
la care se expune acesta. 
 
 

• să ţină pasul cu marile companii Hi-tech - o soluţie ar fi asocierea cu aceste companii, altfel companii precum 
Facebook, Google etc, ar putea deveni principalii competitori. 
 
 

• să se integrareze în start-up-urile Insurtech - precum Lemonade, Pure sau Oscar. De altfel, o oportunitate de 
a fi la curent cu noi modele de business dar şi de a cunoaşte tiparele consumatorilor. 
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Exemplu tesla de colectare a datelor pentru prevenţia riscurilor: 

• Tesla a anunţat că va începe să vândă 
asigurări direct şoferilor de Tesla, dar 
pe termen lung intenţionează să devină 
un jucător cheie în piaţa de asigurări 
 
 

• Utilizând datele colectate de la clienţi, îi 
ajută pe aceştia să reducă riscurile 

Datele obţinute cu ajutorul tehnologiei au mari implicaţii competitive 
şi în viitor vor fi în centrul pieţei de asigurări! 



VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! 
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