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Quina és l’estratègia de Beci-
er?

La nostra estratègia, vi-
                 gent des dels orígens del Grup 
Becier fa 70 anys, és associar el millor 
producte amb la millor atenció al cli-
ent. A partir d’aquí el nostre primer 
principi és que el servei al client i a 
la societat han de constituir l’estímul 
permanent de la nostra activitat.

¿Com veu el mercat andorrà en l’ac-
tual context econòmic?

És un mercat dinàmic i molt atrac-
tiu que ofereix capacitat empresarial 
i excel·lents professionals que fan co-
ses molt bones. El sector és un actor 
imprescindible perquè el país funci-
oni, creixi, i l’economia estigui viva 
i els ciutadans puguin pensar en el 
seu futur amb tranquil·litat. L’entorn 
econòmic i regulador planteja reptes 
importants i s’han d’afrontar dificul-
tats, però el sector està preparat per 
fer-ho.

¿Com viu la professió asseguradora?
Amb passió. És una professió molt 

agraïda, satisfà la inquietud intel-
lectual i tens contacte directe amb la 
gent. Treballar en una empresa com 
Becier, compromesa amb les perso-
nes, et situa molt a prop d’aquells que 
saben el que de veritat importa, per-
què quan has tingut un accident de 
trànsit, has perdut la casa o el negoci 
en un incendi, has sofert un robatori 
o pateixes una invalidesa o la pèrdua 
d’una persona estimada, necessites 
el suport de professionals, però per 
sobre de tot necessites valors com 
l’esforç, la superació, la solidaritat, 
l’amistat o la família.

¿Quina visió personal té davant la 
vida?

Per enfocar la vida i els negocis cal 
sentit comú, honestedat, respecte 
pels altres i un compromís ferm amb 
les persones, les empreses i la socie-
tat de la qual formem part. I sentit de 
l’humor, que crec és molt necessari.

¿Quin lloc ocupa el client?
L’experiència del client és fona-

mental, és el més important que te-
nim. Primer s’han d’identificar les 
seves necessitats i després assegu-
rar-lo.

¿Quin paper té el mediador d’assegu-
rances?

És una part rellevant en el marc 
del contracte d’assegurança, perquè 
garanteix un assessorament professi-
onal en la contractació i en la gestió 
del contracte al llarg de la seva vida.

¿Quina proposta fa Becier?
A Becier, més enllà de protegir les 

persones i les empreses, busquem 
establir llaços de confiança amb els 
clients i el nostre compromís està a 
acompanyar-los en el seu negoci i en 
les seves vides. Això implica dialogar 
molt i crear un clima de coneixement, 
que és molt important per establir 
relacions sòlides i a llarg termini. La 
nostra dimensió garanteix una flexibi-
litat i dinamisme en els segments que 
operem que ens permet oferir tant a 
empreses i comerços com a professio-

“El servei al client i a la  
societat: la nostra raó de ser”
Becier Assegurances fou creada el 1982, i la 
seva solvència i llarga experiència en la ges-
tió de riscos l’ha conduït a especialitzar-se 

en l’anàlisi i subscripció d’una àmplia va-
rietat de riscos dins el món empresarial i 
particular. Ens ho explica el seu director.

ENTREVISTA AMB SAlVAdoR ESTEVE

“El sector és un actor  
imprescindible perquè 
el país funci0ni i creixi”
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nals liberals i també a particulars so-
lucions ajustades a les seves neces-
sitats. I això ho fem amb la garantia 
de Lloyd’s de Londres, que significa 
eficiència, serietat, especialització i 
solvència des de fa més de 300 anys.

¿Quins altres elements els animen 
cada dia?

Ser una companyia valorada, i 
per això treballem per oferir un ser-
vei de primera qualitat i sobretot 
volem aportar als nostres clients un 
valor que puguin reconèixer i apre-
ciar. Un altre aspecte destacable és 
que volem ser una empresa amb 
què resulti fàcil treballar.

La gestió dels riscos, ¿té ara més 
importància?

Avui les empreses són cada cop 
més conscients dels riscos que 
afronten, i això es reflecteix en 
com enfoquen la gestió del risc, 
que cada vegada és més sofisticat, 
dinàmic i interconnectat. Els riscos 
estan molt integrats i no es poden 
veure de forma aïllada, i la seva ges-

tió és una funció estratègica de tot 
negoci que nosaltres volem acom-
panyar. Per evitar contratemps en 
les seves operacions i garantir la 
continuïtat de l’activitat, els actius 
d’una empresa han d’estar ben co-
berts. I precisament les cobertures 
asseguradores són sens dubte una 
de les opcions més importants per 
pal·liar els riscos.  

¿Quins són els reptes de futur?
Hem de seguir esforçant-nos a 

des envolupar productes cada ve-
gada més adequats als riscos dels 
nostres clients. A més, tenim un im-
portant repte, com és explicar més 
fàcilment quines són les cobertures 
que donem i quines no, fent més 
comprensibles els contractes d’asse-
gurances. Un altre aspecte fonamen-
tal és la innovació, entesa com quel-
com sostenible i costant en el temps, 
i les tecnologies de la informació per 
interactuar amb els clients i proveï-
dors d’una manera més accessible, 
transparent i eficient. Aquests són 
reptes futurs i presents.
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Conversem amb Amadeu Codi-
na, president de l’Associació 
de Societats Andorranes d’As-

segurances i Reassegurances (Asaar), 
i Josep Maria Altimir, president de 
l’Associació d’Asseguradors d’Andor-
ra (AAA), sobre la situació del sector 
després d’anys d’alentiment, en un 
moment d’aparent recuperació i amb 
la reforma —o novació— de la llei regu-
ladora del sector, que data del 1989, 
com a principal reclamació.

Fa quinze dies van comparèixer davant 
de la comissió de Vigilància i Prevenció 
de Risc per a l’Estabilitat Financera del 
Consell General per analitzar la situa-
ció del sector: ¿quins neguits els van 
fer arribar?

Amadeu Codina: Bàsicament, la 
nova llei que ha de substituir la del 
1989, que ha quedat obsoleta perquè 
no regula les noves figures que en el 
nostre sector han anat apareixent els 
últims anys. Fa temps que en dema-
nem una actualització i sembla que el 
Govern s’hi ha posat de debò, perquè 
hi ha un  projecte en marxa.

Josep Maria Altimir: Més que parlar 
de neguits varen voler saber l’opinió 
del sector. És una situació estable,  
que el que demana és una mica més 
de regulació, ja que hi ha temes que 
han canviat molt des de l’any 1989, 
any que es va aprovar la Llei regula-
dora de l’actuació de les companyies 
d’assegurances.

¿Ha percebut el sector la recuperació 

que s’intueix?
A.C.: Sembla que estem superant 

l’alentiment general de l’economia i 
que comença a percebre’s una petita 
millora.

J.M.A.: Això és una resposta perso-
nal, però crec que no. Com a empreses 
de servei la recuperació econòmica no 
la percebem de forma immediata, sinó 
més progressivament. Tanmateix, pel 
que fa a primes encara continuem amb 
una tendència a la baixa provocada per 
la competència entre companyies, si-
tuació que afavoreix el client final però 
que no facilita la recuperació del nostre 
sector. 

¿En quins productes s’ha percebut pri-
mer, aquesta recuperació?

A.C.: El ram de l’automòbil ha cres-

cut en percentatges que oscil·len entre 
el 2 i el 3%; en la resta no s’ha notat una 
variació sensible. A tot plegat s’hi ha 
d’afegir la disminució de població, que 
s’ha traduït en menys assegurances de 
la llar. És clar que això ho han patit tots 
els sectors, no només l’assegurança. 

J.M.A.: Encara que personalment no 
crec que avui puguem parlar de recu-
peració, els productes que ho notaran 
primer seran els mateixos que van patir 
primer la crisi, és a dir, tots aquells que 
no són de caràcter obligatori.  

¿Quins són els productes que primer 
van patir la crisi?

A.C.: L’automòbil, perquè ens haví-
em acostumat a sol·licitar un crèdit per 
canviar de cotxe i això es va acabar de 
cop, i el multirisc de la llar, perquè la 

El sector de l’assegurança, a debat
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gent no obtenia finançament per ad-
quirir un pis.

J.M.A.: Evidentment els productes 
asseguradors que no són legalment 
obligatoris i, fins i tot, en aquests hi va 
haver una reducció en les garanties de-
manades pels clients, com per exemple 
la supressió de la garantia a tot risc o 
l’augment de les franquícies aplicades 
per reduir el cost de la prima anual.

Les primes de l’automòbil han baixat 
sensiblement, els últims anys: el client 
n’ha sortit beneficiat.

A.C.: Efectivament. Hem assistit a 
una guerra de preus molt beneficiosa 
per al client, amb descomptes que po-
den arribar fins al 60%.

¿Ha passat el mateix en els altres pro-
ductes?

A.C.: Potser en les licitacions que fan 
els comuns s’han presentat ofertes a la 
baixa.

J.M.A.: No tan marcat, però sí.

Amb la recuperació que s’intueix, ¿es 
mantindran aquestes primes? ¿o tor-
naran a pujar?

A.C.: El multirisc de la llar crec que 
es mantindrà estable; en canvi, on crec 
que hi haurà canvis importants —potser 
no de seguida però sí a mitjà termini—
és en l’automòbil. Espanya ha adoptat 
aquest curs el nou barem d’indemnit-
zació de víctimes, que multiplica per 3 
—en alguns casos, més i tot— les vigents 
fins ara, i no hem d’oblidar que el 90% 
del nostre parc automobilístic circula 
per Espanya.

J.M.A.: En principi crec que en el fu-
tur hi pot haver un possible ajust de les 
primes a l’alça, ja que les estadístiques 
internacionals del sector, sobretot en 
el ram de l’automòbil, informen que 
s’està entrant en pèrdues.

Assegurances obligatòries: ¿hi ha gaire 
picaresca? ¿o complim?

A.C.: El ciutadà està conscienciat i 
el Govern du a terme campanyes d’in-
formació i de control per evitar el frau, 
especialment en el ram de l’automò-
bil: Andorra és un dels països que més 
estrictament ho controlen, per sobre 
d’Espanya i de França, on es calcula que 
el 10% dels automòbils circulen sense 
assegurança.

J.M.A.: No de forma generalitzada.  

Complim, sí. El percentatge d’incompli-
dors ha de ser molt baix.

¿Quines són les més contractades?
A.C.: Els últims temps, i a causa de la 

insistència i del control que hi ha apli-
cat el Govern, hem treballat molt els 
dipòsits de gasoil, per assegurar per 
exemple la responsabilitat civil en cas 
de contaminació. Cada vegada n’estem 
més conscienciats, i per si de cas el Go-
vern també hi va molt al darrere.

J.M.A.: Deixant de banda les obliga-
tòries com l’auto i la llar, sembla que hi 
ha més consciència de la necessitat de 
contractar assegurances com les d’as-
sistència sanitària o el complement de 
la CASS, seguides de la pòlissa d’incapa-
citat per baixa laboral i vida.

Com a professional, ¿per quina assegu-
rança particular recomanaria comen-
çar a un treballador que cobra 1.500 
euros mensuals, i que té 40 anys i dos 

fills al seu càrrec?
A.C.: Accident, vida, complement de 

la CASS... Tot això, és clar, si les seves 
obligacions li permeten contractar-les. 
Si l’altre membre de la parella també 
treballa, es multipliquen lògicament les 
expectatives.

J.M.A.: Aquelles que cobreixen les 
despeses imprevistes o una reducció 
en el nivell d’ingressos.

¿A quina edat s’hauria de començar, 
idealment, per una assegurança de 
malaltia, d’accident o de vida?

A.C.: Com més jove, millor, perquè 
lògicament cotitzes menys. L’ideal és 
que, si el salari t’ho permet, contractis 
un complement de la CASS tan bon 
punt accedeixes al mercat laboral. Tots 
estem veient les incerteses de la CASS 
amb la branca de vellesa. 

J.M.A.: Més que l’edat depèn del 
perfil assegurador de cadascú. Per això 
és important que els clients es deixin 
assessorar i coneguin les seves necessi-
tats mitjançant un estudi personalitzat 
realitzat per professionals del sector.

un pensament recurrent: “Amb el 
meu salari, no m’ho puc permetre.” 
¿És cert? ¿o hi ha pòlisses per a totes 
les butxaques?

A.C.: Si t’ho pots permetre, contrac-
ta una assegurança complementària 
per assegurar-te la jubilació.

J.M.A.: No és cert. Més que pòlisses 
per a totes les butxaques, és l’estudi 

“La llei del 1989 no  
regula les noves figures 

que han aparegut”

“En el futur hi pot haver 
un reajustament de les 

primes a l’alça”
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personalitzat el que permet proporcio-
nar les cobertures necessàries adapta-
des al poder adquisitiu de cadascú.

¿A partir de quina edat fem “tard”, 
per contractar per exemple una asse-
gurança de malaltia? ¿I de vida? ¿I de 
jubilació?

A.C.: Com més gran, més cara. I el 
cert és que a partir dels 65 anys moltes 
companyies ja no et volen assegurar.

J.M.A.: Una assegurança de malal-
tia es pot contractar fins i tot per a na-
dons. En aquests casos va més orientat 
a la mentalitat del grup familiar. Si els 
progenitors estan assegurats ho faran 
extensiu als seus fills i aquests proba-
blement la mantindran durant tota la 
vida perquè forma part de la seva cul-
tura asseguradora. Una assegurança 
de vida s’aconsella quan comença a 
haver-hi compromisos econòmics im-
portants i la necessitat de fer-hi front si 
faltessin les persones de la família que 
aporten. Això va vinculat a hipoteques, 
nens petits, estudis superiors dels fills... 
Una pòlissa de jubilació, es recomana 
fer-la com més aviat millor. És una for-

ma més de fer estalvi.

¿Les pòlisses més exòtiques que s’han 
contractat a Andorra?

En alguna ocasió que ha vingut un 
artista cèlebre hem contractat el que 
se’n diu una assegurança de contingèn-
cies, per si plovia i el concert no podia 
tenir lloc. També havíem assegurat el 
hole in one d’un campionat professio-
nal de golf que es feia a Aravell: el juga-
dor que l’aconseguís s’enduia un cotxe 
de premi. No va arribar a passar. He de 
dir que jo, com a jugador aficionat que 
sóc, he fet dos holes in one a la meva 
vida: em van regalar una ampolla de 
cava, i cap a casa.

Els professionals del sector: ¿predi-
quen amb l’exemple? ¿Quines pòlisses 
no obligatòries té contractades, vostè?

A.C.: Complementàries de salut i de 
vellesa, i també de la llar: a banda de 
les assegurances estàndard —incendi, 
robatori, vidres— pots assegurar per 
exemple les obres d’art que puguis te-
nir a casa, o el contingut del congelador 
si es fa malbé perquè se’n va la llum...

J.M.A.: Sí. Complement de la CASS, 
accidents, incapacitat per baixa laboral, 
vida, assistència en viatges personal, 
protecció jurídica, jubilació i totes les 
vinculades al món laboral.

La reforma de la llei reguladora de l’ac-
tuació de les companyies d’asseguran-
ces: ¿quins són els punts principals que 
s’han de retocar?

A.C.: Fa vuit anys que presideixo 
l’Asaar, i des del primer moment hem 
parlat amb cada nou Govern per mi-
rar de fer-los entendre la necessitat 
d’adaptar la regulació legal a la realitat 
d’un sector que ha evolucionat molt en 
els últims 30 anys. El ministre de Finan-
ces ens ha assegurat que el projecte de 
llei està en marxa, això vol dir que el Go-
vern és conscient de la importància que 
té per al país, sobretot en un moment 
d’acostament a la Unió Europea i en 
què, si hi ha acord d’associació, haurem 
d’assumir una quantitat important de 
cabal legal comunitari. 

J.M.A.: Són molts: transparència, 
solvència, regulació de les diferents fi-
gures del sector, control...




