
8 din 10 oraseni nu au asigurari private de sanatate, viata sau casa
Cultura asigurarilor la romani seamana izbitor cu cea agricola din judetele potopite de inundatii, iar
statisticile fac dig ca sa-mi sustina afirmatia. 
  
  Peste 80% dintre romanii din mediul urban nu au asigurari private de sanatate, de viata sau pentru
locuinta, iar dintre acestia, cel putin o cincime spun ca nu vor incheia un contract de asigurari in
urmatorii cinci ani, potrivit unui studiu publicat in raportul Financiar 2010 editat de Mediafax. 
  
  A saptea editie a raportului anual de piata Financiar, lansata la conferinta Mediafax Talks about Banking
din 6 iulie, cuprinde rezultatele unei cercetari realizate de 360insights in perioada aprilie - mai 2010, in
randul a 800 de persoane din mediul urban, femei si barbati, cu varste intre 16 si 64 de ani. 
  
  Studiul arata ca, in mediul urban, 17% dintre romani au polita de viata, 14% - asigurare privata de
sanatate si 21% - asigurare pentru locuinta. Pentru fiecare dintre cele trei tipuri, adeptii sunt, cel mai
frecvent, persoane cu venituri mari si studii superioare. 
  
  in schimb, lipsa de informare privind beneficiile asigurarilor, scaderea veniturilor si incertitudinea
locului de munca sunt factori care reduc interesul fata de contractele de asigurari. 
  
  La capitolul intentii, stam ceva mai bine: 23% dintre cei care nu au polite de viata spun ca isi vor face
una in urmatorii cinci ani sau chiar mai tarziu. 
  
  O situatie similara se inregistreaza in cazul asigurarilor private de sanatate: numai 21% spun ca isi vor
face o astfel de asigurare. 
  
  Totodata, 28% dintre cei care nu au in prezent o asigurare pentru locuinta sunt interesati de un asemenea
produs, iar pentru jumatate dintre acestia, asigurarea locuintei este o prioritate pentru urmatorul an, releva
studiul. 
  
  Pe langa rezultatele cercetarii realizate pentru Mediafax, raportul Financiar include analize despre
evolutia sectorului in decursul ultimului an, cronologii ale evenimentelor majore de pe pietele financiare
in aceasta perioada si un index al companiilor din domeniu. 
  
  O radiografie relevanta a sectorului financiar din vara anului trecut pana in prezent, a saptea editie a
raportului este structurata pe cinci capitole: Banci, Asigurari si Pensii Private, Leasing, Piata de capital si
Consultanta. 
  
  "Financiar 2010 examineaza tranzitia rapida a sectorului bancar de la expansiunea exuberanta la
controlul costurilor, diminuarea veniturilor asiguratorilor din subscrieri pentru prima data dupa 1990,
efectele puternice ale crizei asupra industriei de leasing, corectiile spre stabilizare de pe piata de capital,
precum si reorientarea caselor de avocatura spre servicii juridice specifice perioadei de recesiune",
explica Adrian Dumitrache, redactor-sef al raportului. 
  

Cuvinte cheie: avocatura  consultanta  avocat  sanatate  analize  asigurari  ips  evenimente  asigurari
private  mediafax
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