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Anul 2015 – prime brute subscrise de 8,75 miliarde de lei, - creștere cu 8,2% față de anul 2014.

În termeni nominali, industria asigurărilor se reapropie de vârful istoric atins în 2008 (8,94 miliarde 
de lei) , chiar în condițiile ieșirii din sistem a unuia dintre cei mai importanți jucători - ASTRA.

 35 de societăți de asigurare care activau la finele anului 2015, din care:
 20 societăți au practicat numai activitate de asigurări generale („AG”), 
 8 societăți au practicat numai activitate de asigurări de viață („AV”) 
 7 societăți au practicat activitate compozită
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 România are una dintre cele mai scăzute valori din Uniunea Europeană a densității
asigurărilor (mai puțin de 100 euro/locuitor);

 2015 – Densitatea asigurărilor 440lei/locuitor;

- Grad de penetrare a asigurărilor 1,23% PIB

Factori de influență:
 nivelul de trai sub media UE;
 efectele crizei economice asupra comportamentului de consum al populației ;
 cultura financiară.

Nivelul redus din prezent = oportunitate de creștere pentru viitor



Asigurări auto – anul 2015:

- Clasa III (Casco) – PBS = 1,7 mld. lei

- Clasa X (RCA, CMR) – PBS = 3,3 mld lei

- Clasa VII  (bunuri tranzit) – PBS – 0,04 mld lei

Societăți  autorizate:

 21 societăți autorizate să practice clasa III

 14 societăți autorizate să practice clasa X 

 din care, 9 societăți autorizate pe RCA
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Anul 2015 - asigurările auto au
reprezentat aprox. 57% din totalul pieței
asigurărilor (aprox. 72% din segmentul
asigurărilor generale)
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2015 - Creștere a volumului asigurărilor auto:
 - creștere cu 17% a primelor din asigurări obligatorii (clasa X – preponderant RCA)

 - menț inere la un nivel relativ constant comparativ cu anul 2014 pentru
primele din asigurări facultative (clasa II I - Casco ) -
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 Scădere cu peste 50% a asigurărilor Casco (clasa III) comparativ cu anul 2008

 Creșterea dependenței de segmentul asigurărilor auto, în special RCA
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România înregistrează una din cele mai reduse valori ale densității
asigurărilor auto (prime asigurări auto / locuitor= mult sub 100 eur)
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Există potențial de creștere deosebit, în special pe segmentul asigurărilor
facultative (casco) – E NEVOIE DE RECÂȘTIGAREA ÎNCREDERII
CONSUMATORILOR, prin seriozitate și servicii de calitate !!!

Sursa: www.insuranceeurope.eu



- În cazul asigurărilor RCA și CASCO, rata combinată depășește în ambele cazuri
100%,
- asigurătorii realizează pierdere din subscrierea acestor tipuri de riscuri, situație
negativă care s-a menținut în mod permanent pe parcursul ultimilor 5 ani.
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Se remarcă tendința continuă de echilibrare în cazul asigurărilor facultative (Casco),
respectiv de scădere a ratei daunei și a ratei combinate.



Numărul de societăți care raportează rezultat tehnic este mai mare decât numărul de societăți care au avut autorizație,
întrucât se includ și societățile care nu mai au autorizație însă raportează rezultat tehnic.

Anul
Rezultatul tehnic pe

clasa X  la nivel de 
piata (lei)

Numar societati
care raporteaza

rezultat tehnic pe
clasa X

Din care 

Pierdere Profit 

Valoare 
cumulată 

Nr. societăți 
Valoare 

cumulată 
Nr. societăți 

2011 -610.885.298 16 -611.922.916 14 1.037.618 2
2012 -240.551.439 15 -270.746.036 10 30.194.597 5
2013 -721.996.756 15 -753.227.020 12 31.230.264 3
2014 -377.050.029 15 -377.435.788 12 385.759 3
2015 -455.257.846*) 14**) -465.438.582 9*) 10.180.736 3*)

**) Cele 14 societăți reprezintă:
- 9 societăți autorizate să practice RCA la sfârșitul lui 2015
- 3 societăți ce au deținut autorizație în perioada precedentă (Fata, Garanta, Gothaer)
- 1 societate care a renunțat la autorizația pentru RCA în 2015 (ABC Asigurări)
- 1 societate căreia i s-a retras autorizația de funcționare în 2015 (Astra)
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*) nu au fost incluse raportările anuale pentru Astra și Carpatica Asig
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- Asigurările auto, atât asigurările obligatorii (RCA), cât și cele facultative (CASCO),
sunt în continuare neprofitabile pentru marea majoritate a asigurătorilor

- societățile cu portofolii largi de RCA înregistrează pierderi substanțiale, care
trebuie acoperite fie prin aport de capital de la asociați, fie prin eficientizarea
activității, respectiv diminuarea costurilor și/sau reconsiderarea politicilor de
tarifare.

În perioada 2010-2015, aportul la capitalul social al societăților de asigurare care
practică asigurări RCA a fost, în valoare cumulată, de 1.593.711.391 lei, din care:

-1.441.076.201 lei - aportul acționarilor străini (Allianz-Tiriac, Omniasig,
Asirom, Uniqa, Euroins, Groupama, Generali),

- 152.635.190 lei - aportul acționarilor români la societățile cu capital
românesc (Astra, Carpatica, City Insurance, ABC Asigurări).

Problemele la societățile de pe piața RCA sunt resimțite mai acut în cazul lipsei
aportului de capital din partea acționarilor (ex. societățile cu capital românesc), în
condițiile acumulării de portofolii largi RCA unde rata combinată a fost constant peste
100%.



 Indemnizații brute plătite (IBP) – creștere la RCA, scădere la Casco

◦ Clasa X (RCA, cmr) - 2.029.780.890 lei -ușoară creștere 3% față de nivelul de
1.961.442.118 lei din 2014

◦ Clasa III (casco), - 1.245.323.238 lei, în scădere cu aprox. 14% față de nivelul de
1.445.310.288 lei din 2014

 Rezerve tehnice – creștere a rezervelor la RCA, scădere la Casco

◦ Rezerva de daune (avizate și neavizate) cumulată pentru clasa III si clasa X era la finele

anului 2015 de 3.296.972.929 lei (43,21% din total rezerve tehnice brute pentru

asigurări generale
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Clasa III Clasa X

31.dec.15 31.dec.14 2015/2014 (%) 31.dec.15 31.dec.14 2015/2014 (%)

Rezerva de prime 876.989.042 883.068.150 99% 1.235.337.609 1.055.833.767 117%

Rezerva de daune 
avizate

383.136.458 418.894.352 91% 1.883.797.619 1.809.632.191 104%

Rezerva de daune 
neavizate

105.704.871 143.338.944 74% 924.333.981 860.968.347 107%

Alte rezerve tehnice 94.198.779 109.402.896 86% 46.148.849 28.331.531 163%

Total rezerve 1.460.029.150 1.554.704.342 94% 4.089.618.058 3.754.765.836 109%
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 9 asigurători RCA autorizați în prezent

- până în august 2015 a funcționat și Astra; alte situații speciale în cazul a 3
societăți: Carpatica, Euroins, City Insurance

 prime subscrise pentru RCA la finele anului 2015 - 3.115.103.957 lei,
înregistrându-se o creștere cu 16,64 % comparativ cu 2014

 Contracte în vigoare la 31.12.2015 - 5.191.915 contracte

 Contracte nou încheiate în 2015 - 7.314.599 contracte.

 valoarea despăgubirilor plătite a crescut cu 2,63%, de la 1.897.002.685 lei la data
de 31.12.2014, la 1.946.900.171 lei la data de 31.12.2015,

 numărul dosarelor de daună plătite a înregistrat o scădere cu 0,17%, de la 274.450
dosare la 31.12.2014 la 273.975 dosare la 31.12.2015.

 dauna medie plătită per total piaţă a fost de aproximativ 7.106 lei, nivel aflat în
creștere cu 2,97% față de perioada similară din 2014, când dauna medie plătită a
fost de 6.901 lei.

 dosare de dauna pentru vătămări corporale - 6792 de dosare, valoarea
despăgubirilor brute plătite fiind în cuantum de 438.045.048 lei - despăgubire
medie pentru vătămările corporale de 64.494 lei.
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 Sfârșitul anului 2015 și începutul anului 2016 au adus creșteri semnificative de

tarife pentru anumite categorii de consumatori (ex. transportatorii)

 ASF și-a asumat rolul de mediator între consumatori/transportatori și

asiguratori

 Au fost aduse modificări Normei RCA astfel încât să se creeze premisele

deblocării conflictului între cele 2 părți:

 - ex. eliminarea limitării reducerilor care pot fi acordate clienților

(posibilitatea adaptării tarifelor după profilul și istoricul clienților)

 Intervenția Parlamentului – asumarea necesitării revizuirii complete a legii

136/1995

 Proiectul unei noi LEGI A ASIGURĂRILOR OBLIGATORII AUTO
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 Unul din cele mai dezbătute proiecte de lege: - grup de lucru la ASF,
implicare consumatori/transportatori, UNSAR, UNSICAR, alte asociații
profesionale, ministere (MAI, MFP), CNADNR, etc

 Există numeroase elemente de noutate :

 relația consumator-asigurator este restabilită, pe principii și reguli noi;

 proiectul de lege răspunde atât nevoilor consumatorilor, cât și anumitor
solicitări ale asigurătorilor.

 Deși a fost elaborat în contextul creșterii prețurilor RCA, proiectul de lege
urmărește în primul rând creșterea calității serviciilor oferite consumatorului.

 există propuneri menite să conducă la reduceri de costuri (limitarea
despăgubirilor pentru vătămări corporale)

 există propuneri care pot determina risc de creștere a costurilor/tarifelor
RCA (decontarea directă, despăgubirea pentru lipsa folosinței vehiculului
pe perioada reparației, etc)
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Elemente de noutate ale noului proiect de lege

1. Decontarea directă – cu caracter facultativ pentru consumator – va conduce
la creșterea calității serviciilor prin responsabilizarea fiecărui client

2. Posibilitatea suspendării poliței pe perioada neutilizării vehiculului - există
anumite condiționalități legate de suspendarea în paralel și a dreptului de
circulație

3. Posibilitatea încheierii poliței și pe perioade mai mici (1/3 luni)

4. Posibilitatea plății în rate poliței RCA

5. Clasa bonus/malus poate lua in calcul istoricul soferului. Posibilitatea
utiilizării tehnologiilor telematice

6. Despăgubiri pentru vătămări corporale pe baza unor tabele cu puncte
traumatice

7. Reorganizarea BAAR și comasarea cu FPVS;

a) transferul CEDAM către BAAR

b) Realizarea unor analize și calcule privind prețul mediu/de referință la
nivelul pieței

8. Creșterea transparenței (ex. informarea asiguratului privind criteriile și
modalitatea de calcul a tarifului)
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Elemente de noutate ale noului proiect de lege:

1. Decontarea directă

”Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către
asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul compensării
directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA sau către
BAAR, în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute
de prezenta lege. ”

– caracter facultativ pentru consumator

– creșterea calității serviciilor prin responsabilizarea clienților la
alegerea asigurătorului RCA

- potențiale riscuri legate de creșterea costurilor, în contextul
îmbunătățirii calității serviciilor
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Elemente de noutate ale noului proiect de lege:

2. Posibilitatea suspendării poliței pe perioada neutilizării vehiculului

”(6) Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat
un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului
conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizarii vehiculului; în situația
producerii riscului pe perioada suspendarii contractului RCA, asiguratorul este
obligat la plata despăgubirii, acesta având drept de regres împotriva persoanei
vinovate de producerea accidentului; procedura suspendării se stabilește prin
reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Transporturilor și A.S.F. ”

- există anumite condiționalități legate de suspendarea în paralel și a
dreptului de circulație;

- se menține protecția asupra terților (asiguratorul este în continuare
obligat la plata despăgubirii);
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Elemente de noutate ale noului proiect de lege:

3. Posibilitatea încheierii poliței și pe perioade mai mici (ex. 1/3 luni)

”Contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o
lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. ”

- vine în întâmpinarea solicitării consumatorilor

- presupune modificări în sistemele IT (flexibilizarea perioadei de
emitere+calcul primă) , adaptarea/modificarea sistemului bonus/malus

- Atenție!!!

- perioade mai mici = tarife anualizate mai mari (există costuri fixe
administrative, de emitere poliță, etc)

- risc de indisciplină (prin evitarea suspendării pe perioada
neutilizării vehiculului) – risc de scădere a gradului de cuprindere în asigurare
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Elemente de noutate ale noului proiect de lege:

4. Posibilitatea plății în rate poliței RCA

”Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului
dintre asigurat și asigurătorul RCA; contractul RCA produce efecte şi în cazul
în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între
asigurat/contractant/utilizator şi asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu
şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA; contractul RCA constituie
titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate. ”

- Caracter facultativ, în funcție de acordul părților

- Protejează drepturile terților - Asigurarea este valabilă inclusiv pe
perioada când asiguratul nu își plătește ratele (până la momentul
rezilierii contractului)

- Contract RCA = titlu executoriu pentru ratele scadențe și neachitate
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Elemente de noutate ale noului proiect de lege:

5. Clasa bonus/malus poate lua in calcul istoricul soferului. Posibilitatea
utiilizării tehnologiilor telematice

”Pentru determinarea sumei reprezentând prima de asigurare, asigurătorul
RCA poate lua în calcul istoricul daunelor plătite, in ultimii 5 ani, pentru
accidente produse prin intermediul vehiculului asigurat, precum si utilizarea
unor tehnologii de tip telematics.
Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus sunt cele prevăzute în
reglementările A.S.F. Clasa bonus/malus poate lua in calcul istoricul soferului
si nu numai combinatia sofer – vehicul. Informatiile privind istoricul soferului
sunt cele aflate in baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă
auto încheiate pe teritoriul României – CEDAM. ”

- asigură o acuratețe mult mai mare în cuantificarea riscului
- implică schimbări semnificative în CEDAM, inclusiv necesitatea obținerii

și centralizării de informații suplimentare privind istoricul șoferului
- riscuri privind declararea incompletă/eronată a șoferilor
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Elemente de noutate ale noului proiect de lege:

6. Despăgubiri pentru vătămări corporale pe baza unor tabele cu puncte
traumatice

”Stabilirea despagubirii pe cale amiabila se realizează pe baza următoarelor
criterii generale de evaluare:
a) despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării
integrității corporale ori a sănătăţii persoanelor se evaluează pe baza
punctajului obţinut prin însumarea punctelor, comunicat de către Institutul
Naţional de Medicină Legală şi prevăzut în reglementările A.S.F. […]
Stabilirea despagubirii pe cale judecatoreasca se realizează pe baza probelor
cu caracter medical, medico-legal, psihologic, statistic, precum ṣi în
concordanţă cu jurisprudenţa din România. ”

- Punctajul pe baza tabelului întocmit de I.M.L. se utilizează pentru
despăgubirea pe cale amiabilă

- Nu există limitări imperative pentru despăgubirile pe cale judecătorească



2016 – moment cheie pentru piața asigurărilor:

 nivelul de încredere în piața asigurărilor a scăzut alarmant – e nevoie de
servicii de calitate și respect față de clienți ;

 scăderea numărului petițiilor = obiectiv prioritar atât pentru societăți,
cât și pentru autoritatea de supraveghere

 trebuie inversat trendul descrescător al asigurărilor facultative (casco) –
calitatea și seriozitatea pot readuce clienții în piața asigurărilor – prin
produse noi, adaptate nevoilor și posibilităților financiare ale clienților;

 fiecare societate trebuie să învețe din greșelile trecutului, din greșelile
sale dar și ale altora

 e nevoie de mai multă comunicare și flexibilitate în relația cu clienții

◦ criza RCA= eșec de comunicare pentru societățile de asigurare;

 adaptarea la soluțiile ale viitorului (cerința a clienților și instrument de
eficientizare a activității)

◦ Utilizarea facilităților și serviciilor online (pentru inspecția de risc, constatare
dauna, etc)

◦ Servicii telematice (telematics - utilizarea GPS pentru analizarea
comportamentului și cuantificarea riscului)
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Vă mulțumesc!
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