
Piața asigurărilor – un nou 

început

Mișu Negrițoiu

Președinte



Ce am făcut în ultimii 3 ani?

Deschidere

Creșterea 
propriei 
eficiențe

Dezvoltarea 
piețelor

Reducerea 
costurilor de 
reglementare 



Complexitatea provocărilor

Nevoia de a găsi noi 
abordări

Deschiderea 
unor noi drumuri

Consolidarea și 
creșterea 

pieței, sporirea 
transparenței

PAD, asigurări 
agricole, de 

sănătate

Ieșirea din 
perioada de 
prețuri RCA 
plafonate



Ce obiective am atins?

Multe ținte imperative pentru ASF în ultimii ani

Implementare 
Solvency II

Protecția 
consumatorilor

Stabilizarea 
pieței de 
asigurări

Consolidarea 
supravegherii 

pe bază de risc

Mecanism de 
rezoluție și 
redresare

Fondul de 
Garantare al 
Asiguraților

Alinierea la 
cadrul 

European

Auditarea pieței 
BSR & BSRE, 

Test Stres EIOPA

Limitarea 
volatilității pe 

piața RCA

Stimularea 
diversificării 

produselor de 
asigurare
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Evoluția indemnizațiilor brute plătite

AG AV

Unde se situează piața de asigurări acum?

Inversarea tendinței de declin a anilor 
anteriori
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Evoluția primelor brute subscrise 

AG AV
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Evoluția numărului de contracte noi 

AG AV

PBS (9 luni 2017): 6,9 
miliarde de lei

IBP (9 luni 2017): 3,14 
miliarde de lei

Contracte noi (9 luni 2017): 
11,5 milioane



-40

-20

0

20

40

60

80

0 10 20 30 40

M
ili

o
an

e 
le

i

Distribuția rezultatelor financiare ale societăților 
de asigurare în primul semestru al anului 2016

Unde se situează piața de asigurări acum?

Gestionarea mai eficientă a costurilor

Evoluția ratei daunei și a ratei combinate a daunei pentru principalele 
clase de asigurări generale în perioada 2014 – 2016



Ce obiective am atins?

Implementarea regimului Solvency II 

Convergență 
sporită a 

supravegherii

Bună 
guvernanță

Managementul 
riscurilor

Întărirea 
măsurilor de 
supraveghere

Transparență 
ridicată Asigurătorii bine capitalizați vor permite 

sectorului să reziste riscurilor și șocurilor 
neprevăzute 



Protecția consumatorilor: Îmbunătățirea 
sistemului de plată a daunelor

Promovarea încrederii în piață și apărarea 
drepturilor asiguraților

Dreptul de a 
negocia, a plăti 
un preț corect 
și de a putea 

compara 
prețurile între 

ele

Cunoașterea 
înțelegerea 

drepturilor și 
obligațiilor

Transparență 
și informare

Sistem modern de petiționare și 
soluționare a disputelor

Monitorizare prin proiecte de Mistery Shopping

Supravegherea modului de soluționare a dosarelor 
de daună

Ce obiective am atins?



Ce obiective am atins?

Măsuri pentru normalizarea pieței RCA

Analiza actuarială independentă a tarifelor RCA 

Elaborarea proiectului legii RCA 

Monitorizarea specială a primelor RCA pe segmentele de 
asigurări obligatorii pentru autovehiculele de transport

Actualizarea legislației secundare 

Determinarea tarifelor de primă maxime pentru polițele RCA

Elaborarea normei privind asigurările auto din România pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 54/2016



Ce obiective am atins?

Auditarea pieței de asigurări, recapitalizarea 
societăților și întărirea supravegherii

BSR BSRE
Planuri de 

măsuri pentru 
remedierea 
aspectelor 
constatate

Monitorizarea 
continuă de către 
ASF a îndeplinirii 

măsurilor asumate 
prin aceste planuri 

Supraveghere 
off-site

Supraveghere 
on-site

Creșterea 
predictibilității

Eliminarea 
surprizelor negativeSolvency II



Ce obiective am atins?

Noua Lege 213/2015 privind Fondul de 
Garantare a Asiguraților

Vechiul sistem era atat de generos încat nu s-ar fi ajuns niciodată la vreun 
faliment, nu exista nicio presiune naturală de restructurare în piață, 

dupa cum o arată și volumul regreselor restante pe Astra

Separarea 
instituțională de 

ASF

Introducerea 
plafonului maxim 
la despăgubiri de 

100.000 euro

Modernizarea schemei de garantare a asiguraților din România prin crearea unui 
mecanism viabil și eficient de funcționare a Fondului de Garantare a Asiguraților

procedura și 
condițiile de plată 

a creanțelor de 
asigurări din 

disponibilitățile 
FGA

clarificarea scopului

reglementarea 
statutului juridic 

resursele de 
finanțare 

aspecte organizatorice și administrative



Ce obiective am atins?

Proceduri de redresare și rezoluție

Legea 
nr. 246/2015 

privind redresarea 
și rezoluția 

asifgurătorilor

Directiva 2014/59/EU pentru 
redresarea și rezoluția  

instituțiilor de credit și a 
societăților de investiții

Strânsă cooperare 
cu experții CE

Atributele Regimurilor de 
Rezoluție pentru Instituțiile 

Financiare 

Protecția 
creditorilor în 

asigurări

Protecția 
fondurilor 

publice

Prevenirea 
contagiunii și 

evitarea 
efectelor 

adverse asupra 
stabilității 
financiare

Asigurarea 
continuității 

funcțiilor critice



RCA: măsuri pentru ieșirea din situația 
de prețuri plafonate

Ce este de făcut în continuare?

Colaborare cu Banca Mondială

Trecerea de la preț maxim la preț de referință

Consultant ASF pentru fundamentarea calculelor

Supravegherea mai riguroasă a constituirii 
rezervelor de daună



RCA: măsuri pentru stabilizarea 
pieței

Ce este de făcut în continuare?

Scheme de 
absorbție a 
vârfurilor de 
prime

Segmentarea mai 
riguroasă a 
calcului primelor

Modele 
actuariale și 
ipoteze de calcul 
mai solide

Organizarea BAR 
și gestionarea 
CEDAM

Oferă informațiile necesare pentru 
determinarea profilului de risc



RCA: măsuri pentru dezvoltare 
sustenabilă

Ce este de făcut în continuare?

Soliditate financiară

Calitatea produselor

Transparență

Piața continuă să fie atractivă, 
chiar cu plafon de preț

4 noi asigurători RCA

ERGO GRAWE DALLBOGG

... Și așteptăm EXIM ASIG

EURO INSURANCE

Depășirea perioadei de plafonare va conduce la stabilitatea și 
maturitatea pieței



Obiectivele ASF pentru dezvoltarea 
pieței de asigurări în 2017

Ce este de făcut în continuare?

Alinierea supravegherii și gestionării riscurilor - Solvabilitate II

Confirmarea măsurilor de consolidare a pieței prin aplicarea cadrului legislativ
adoptat

Actualizarea și simplificarea distribuției produselor de asigurare prin diversificarea
canalelor de distribuție, inclusiv prin intensificarea implicării instituțiilor de credit în
lanțul de distribuție

Identificarea măsurilor de stimulare a lansării de produse noi pe următoarele
segmente:

• Asigurări de viață și de sănătate

• Asigurări de locuințe și proprietăți imobiliare

• Asigurări pentru agricultură

Evaluarea adecvată, 
cantitativă și calitativă, 
a riscurilor, care să 
confere stabilitate și 
încredere 



Stimularea creșterii pieței de 
asigurări de sănătate

Ce este de făcut în continuare?

Eliminarea barierelor legislative 
Construirea unui sistem 

armonizat de asigurări medicale

Stat

Privat

Posibilități suplimentare de plată pentru 
consumatori și flexibilizarea contractelor de 

asigurări private de sănătate; 

Participarea la construirea unui 
sistem public-privat de succes în 

domeniul sănătății 

Stimularea eforturilor factorilor 
de decizie Alegerea unui sistem cu maxime beneficii socio-economice

Creșterea accesibilității și atractivității prin corelarea 
produselor cu utilitatea pentru consumatori

Continuare cooperare UNSAR, ARA și alte asociații 
profesionale

Intensificarea colaborării cu Președinția și Guvernul României în domeniul strategiei 
naționale specifice și promovarea unui sistem format din asigurare de stat

Promovarea și susținerea creșterii deductibilității fiscale pentru asigurările private de 
sănătate

asigurare complementară 

asigurare suplimentară 



Continuarea dezvoltării supravegherii pe 
bază de riscuri

Ce este de făcut în continuare?

Indicatori de risc sectorial și un tablou
al riscurilor pentru piața asigurărilor

din Romania

Dezvoltarea sistemului de 
supraveghere pe baza noului cadru de 

raportare Solvency II

Continuarea procesului intern privind
revizuirea întregii funcții de 

supraveghere bazată pe evaluarea
riscurilor și alinierea ghidurilor

pornind de la categoriile de riscuri în
vederea și adaptarea manualului de 

supraveghere EIOPA (finanțare 
europeană)

Continuarea monitorizării
supravegherii speciale a societăților
de asigurare aflate în dificultate și
aflate sub incidența măsurilor de 

redresare în baza Legii 503/2004 și a 
Legii nr. 237/2015



Corelarea cu planul de activități al EIOPA 
pentru 2017

Ce este de făcut în continuare?

Regulamentul
UE 1286/2014 

pentru pachete
complexe cu 

componente de 
asigurări și

investiții (PRIIPs)

Revizuirea de către
EIOPA a standardelor
tehnice și a ghidurilor
elaborate în aplicarea

Solvabilitate II

Directiva
2016/97 privind 

distribuția de 
asigurări (IDD)



Care este opinia dumneavoastră?

Ce este de făcut în continuare?



Vă mulțumesc!


