
O NOUA ABORDARE IN ASIGURARI

10 ani de experienta in asigurari



Prezentarea companiei

TRANSILVANIA  BROKER  DE  ASIGURARE este o societate de intermediere în asigurări care și-a început activitatea în 
luna noiembrie a anului 2006. Sediul societății este în municipiul  Bistrița, iar activitatea se desfășoara în toate județele 
țării prin intermediul unei rețele de  colaboratori, asistenți în brokeraj  persoane fizice și juridice.

Cu numeroase premii pentru activitatea desfasurata precum:
“Premiul special pentru dezvoltare” - acordat de XPRIMM in 2013
“Premiul pentru parteneriatul cu asiguratorii” - acordat de XPRIMM in 2015

Fara nici o sanctiune de la ASF  in 10 ani de activitate.

Prime intermediate

287 mil. lei
Cota piata

5.52%
Locul

3
Retea de colaboratori

>1500 PF si PJ

Clienti unici

>1.2 mil.

Am obtinut urmatoarele rezultate la sfarsitul anului 2015



Structura actionariatului
este formata astfel:

Gabriel Login
60% 40%

Dan Niculae



Serviciile oferite:

Analiza de risc

Contracte de asigurare

Asistenta daune

Negocierea condițiilor și termenilor de asigurare, analiza oportunităților pieței din punct de vedere al raportului 
calitate/preț și alegerea soluției optime conform intereselor clientului precum si gestionarea contractelor de asigurare 
pe toată perioada de valabilitate a acestora și adaptarea lor la dinamica afacerii clienților.

Consultanta in asigurari

Orientarea pe servicii cu valoare aduagata pentru clienti.
Unele servicii fiind oferite in exclusivitate clientilor Transilvania Broker.

Analiza eventualelor polițe de asigurare existente.
Conceperea unui program de asigurari adecvat.
Furnizarea de informații privind piața de asigurări.

Identificarea riscurilor, analiza, 
evaluarea și gestionarea lor, precum 
si prezentarea unor recomandări de 
minimizare sau transfer al riscurilor.

Asistență în soluționarea 
daunelor și în obținerea 
despăgubirilor.



M A I  M U L T  D E C A T  A S I S T E N T A

specializata in 
daune auto

ASISTARE TRACTARE
in conditii de 

maxima siguranta

Gratuit

MASINA
de rezerva

Gratuit

+ +

Serviciu Daune
Serviciul de asistenta daune 
disponibil 24/7 la numarul:

021 9765
NON STOP

Serviciile oferite:

Serviciu dedicat asistentei auto in cazul accidentelor.



Proiecte in derulare:

Departamentul corporate 
Departamentul corporate al cărui scop este să gestioneze clienții foarte mari prin oferte personalizate care vin în întâmpinarea nevoilor acestora și 
în sprijinul colaboratorilor noștri. De asemenea acest departament contribuie la echilibrarea portofoliului de polițe pe care îl gestionăm, prin 
efortul de a înclina balanța spre polițe care nu fac parte din sfera auto.

Departamentul daune 
Departamentul daune este creat în scopul de a oferi clienților pe care îi gestionăm servicii complete care să nu se oprească la consultanță și 
încheiere de polițe, ci să  continue firesc până la sprijinirea în rezolvarea eventalelor daune pe care aceștia le pot suferi. În acest sens avem un call 
center, o echipă de profesioniști și un program informatic care gestionează aceste aspecte.

Departamentul viață 
Departamentul viață care este dedicat polițelor de asigurare de viață și sănătate, în contextul în care potențialul de dezvoltare și creștere pe acest 
segment este cel mai mare dintre toate segmentele de asigurări.

Începând cu anul 2014, Transilvania Broker a investit în trei direcții menite să ne asigure o dezvoltare durabilă, un 
portofoliu echilibrat, clienți și colaboratori multumiți. Avem astfel:



Parteneri:

25 Asiguratori
pentru care intermediem contracte de asigurare,

printre care:



Dezvoltare operationala

Francize
>150

Colaboratori
>1500

Unitati reparatoare
>100

Ne desfasuram activitatea in

38 de judete



Identificarea riscurilor, analiza, 
evaluarea și gestionarea lor, precum 
si prezentarea unor recomandări de 
minimizare sau transfer al riscurilor.

Dezvoltarea portofoliului de clienti

Detinem un portofoliu de :

Din care:

Clienti unici
1 209 246

Clienti Persoane Fizice
1 113 516

Clienti Persoane Juridice
95 730



Rezultate
2013 - 2015

Prime intermediate
(mil. LEI )

Cota de piata

Pozitie
in topul brokerilor

2013
3.30% 3.92% 5.52%

2014 2015

2013

6 4 3
2014 2015

+60%

+35%
+30%

2013 2014 2015
0 mil.

50 mil.

100 mil.

150 mil.

200 mil.

250 mil.

300 mil.

132.52
(mil. LEI)

179.22
(mil. LEI)

287.14
(mil. LEI)



Rezultate comparative Semestrul 1
2015 - 2016

Prime intermediate S1
(mil. LEI )

Cresterea primelor intermediate
S1 2015 - S1 2016

+38%

S1 2015 S1 2016
0 mil.

50 mil.

100 mil.

150 mil.

200 mil.

132.36
(mil. LEI)

182.66
(mil. LEI)

Cota de piata

5.28%
S1 2015

6.06%
S1 2016

Departamentul viață care este dedicat polițelor de asigurare de viață și sănătate, în contextul în care potențialul de dezvoltare și creștere pe acest 
segment este cel mai mare dintre toate segmentele de asigurări.



Prezentare financiara

30 mil.

40 mil.

50 mil.

60 mil.

2013 2014 2015

VENIT
(mil. LEI )

2 mil.

4 mil.

6 mil.

8 mil.

10 mil.

2013 2014 2015

ACTIVE
(mil. LEI )

1.0 mil.

1.5 mil.

2.0 mil.

2.5 mil.

3.0 mil.

3.5 mil.

4.0 mil.

2013 2014 2015

PROFIT
(mil. LEI )

32.43
(mil. LEI)

3.78
(mil. LEI) 1.42

(mil. LEI)

1.56
(mil. LEI)

4.63
(mil. LEI)

8.85
(mil. LEI)

3.77
(mil. LEI)

39.04
(mil. LEI)

56.00
(mil. LEI)



Piata Asigurarilor
2013 - 2015

7500 mil.

8000 mil.

8500 mil.

9000 mil.

9500 mil.

2013 2014 2015

2013 2014 2015

VALOAREA PIETEI
(mil. LEI )

Ponderea asigurarilor RCA si PAD

Asigurari RCA

Asigurari PAD

Alte tipuri de asigurari
8,122.44
(mil. LEI)

8,085.67
(mil. LEI)

8,750.87
(mil. LEI)

29%41%

30%

33%32%

35%

36%27%

37%



Piata de Brokeraj in Asigurari
2013 - 2015

3000 mil.

4000 mil.

5000 mil.

6000 mil.

2013 2014 2015

PRIME INTERMEDIATE
(mil. LEI ) Gradul de crestere al pietei

3,928.51
(mil. LEI)

4,553.37
(mil. LEI)

5,205.13
(mil. LEI)

2013 2014 2015

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Cota de piata
(mil. LEI )

Brokeri in Asigurari

Asiguratori48%52% 56%44% 60%40%

+9.01% +16.32% +14.31%



Planul si perspectiva pe anii urmatori

In plan calitativ :
- se urmărește consolidarea rețelei prin mărirea numărului de cursuri de specialitate oferite către oamenii de vânzări;
- fidelizarea forței de vânzări prin crearea de programe motivationale- lucru care se întâmpla deja de ceva vreme
- atragerea unor specialiști pe diverse nișe, prin crearea unor programe complexe de training si de dezvoltare in zona corporate
- dezvoltarea departamentului de consiliere daune, care va aduce un plus de confort si satisfactie clientului Transilvania Broker, lucru care deja se 
întâmpla, precum si prin creșterea si consolidarea departamentului corporate care va fi capabil sa ofere soluții optime de asigurare bazate pe o 
analiza corecta si eficienta a necesitatilor clienților din acest segment.

In planul volumului:

In planul cotei de piata:

- cresterile vor fi pe de o parte naturale, datorate cresterilor pieței, a primelor medii, dar vor fi si creșteri venite din măsurile calitative descrise 
anterior, precum si din procesul de recrutare.

Estimam ca într-un interval de 2-3 ani sa depășim o cota de 10% pe baza celor descrise anterior, dar si a consolidarii si evolutiei pieței din punct de 
vedere legislativ.

In concluzie, putem spune ca așteptăm cel puțin o dublarea a cifrei de afaceri într-un interval de 3-5 ani, 
cu o si mai mare creștere a marjei de profit

Transilvania Broker a reușit an de an sa aibă un parcurs excelent pe piața de brokeraj, având creșteri atât in planul volumelor, in planul calitativ, dar si 
in ceea ce privește cota de piața, datorită unor decizii manageriale indraznete si a unor proiecte extrem de aplicate care s-au dovedit un real câștig.
Si de acum inainte, cresterile se vor situa tot la nivel de doi digiti, si se vor datora unor măsuri după cum urmează:



Estimari
2016-2018

300 mil.

400 mil.

500 mil.

600 mil.

2016 2017 2018

PRIME INTERMEDIATE
(mil. LEI )

50 mil.

60 mil.

70 mil.

80 mil.

2016 2017 2018

VENIT
(mil. LEI )

0 mil.

2 mil.

4 mil.

6 mil.

8 mil.

2016 2017 2018

PROFIT
(mil. LEI )

370
(mil. LEI)

62.9
(mil. LEI) 4.10

(mil. LEI)
4.01

(mil. LEI)
2.97

(mil. LEI)

59.8
(mil. LEI)

71.5
(mil. LEI)

460
(mil. LEI)

550
(mil. LEI)



Listarea pe
Bursa de Valori Bucuresti

1-ul

Broker in asigurari
ce se listeaza pe Bursa de Valori Bucuresti

Piata Piata Reglementata a BVB

Tipul listarii IPO

Data listarii Inceputul anului 2017

Pachet ofertat 25% din actiunile companiei

Listare asigurata de 



Listarea pe
Bursa de Valori Bucuresti

Activitatile derulate

Retratare/auditare situatii financiare din ultimii 3 ani, conform IFRSFinalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Finalizat

Decizia actionarilor privind listarea pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București

Selecția Intermediarului / Societății inițiatoare care va gestiona activitățile necesare admiterii la tranzacționare

Hotararea AGA pt listarea pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București

Evaluare companie

Transformarea societății din punct de vedere juridic, din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și revizuirea Actului 
Constitutiv al societățiiIn curs

In curs

In curs

Majorarea capitalului social al societății

Pregătirea documentației pentru admitere, respectiv întocmirea Prospectului privind admiterea acțiunilor Emitentului pe piața 
reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, conform prevederilor Regulamentului 1/2006



Politica de dividend

2013 2014 2015

Rata de alocare a dividendelor din profit

Pentru toti anii, procentul de distribuire a dividendului a fost de 100%.

80.89% 84.52% >80%94.22%

2016 - Viitor

>80%



O NOUA ABORDARE IN ASIGURARI

1-ul
Broker in asigurari
ce se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti 2017

La inceputul anului:


