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- PILONUL I (cantitativ) - dimensiunea capitalului necesar
pentru ca o companie de asigurări să facă faţă obligaţiilor
garantate;
- PILONUL II (calitativ) - reglementări calitative privind
supravegherea;
- PILONUL III (calitativ) include obligaţii de transparenţă şi
de raportare.

Sistemul de guvernanță
Organele de conducere
Persoane care dețin funcții-cheie
Comitetul de audit
Managementul riscurilor
Evaluarea internă a riscurilor și a solvabilității
Sistemul de control intern
Auditul intern
Funcția actuarială
Funcții și activități externalizate
Cerințe operaționale specifice

Solvabilitatea și stabilitatea financiară
Evaluarea activelor și a pasivelor
Prevederi generale cu privire la active
Tipuri de investiții admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și marjei de
solvabilitate
Restricții privind investițiile individuale care acoperă rezervele tehnice
Localizarea activelor care acoperă rezervele tehnice
Prevederi speciale cu privire la asigurări în care riscul investițional este
suportat de persoana asigurată
Restricții la investițiile individuale care acoperă marja de solvabilitate

CERINȚA DE CAPITAL DE SOLVABILITATE
Frecvența calculării - cel puțin trimestrial și la oricare altă dată
solicitată de Autoritatea de supraveghere
Capitalul minim și capitalul de solvabilitate, se stabilesc prin actele
normative ale Autorității de supraveghere.

Societăți de asigurare aflate în dificultate
Identificarea și notificarea deteriorării situației financiare
Supravegherea în cazul deteriorării situației financiare
Planul de redresare și planul de finanțare
Rezoluția societăților de asigurare și/sau reasigurare
Vînzarea activității și a portofoliului
Administrarea specială

SUPRAVEGHERE PRUDENȚIALĂ
Principii generale privind procesul de supraveghere
Competența și atribuțiile Autorității de supraveghere
Măsuri și metode de supraveghere
Procesul de supraveghere
Informații furnizate în scopuri de supraveghere
Cooperarea și schimbul de informații
Cerințe de publicare pentru Autoritatea de supraveghere

CERINȚA DE CAPITAL MINIM
Calcularea cerinței de capital minim
Cerința de capital minim- reprezentată de capitalul propriu al societății de asigurare și/sau
reasigurare, constituie cel puțin (pragul absolut), echivalentul a:
- 2.2 mil EUR activitate de asigurare generală și nu cad sub incidența lit.b);
- 3.2 mil EUR activitate de asigurare generală care subscriu integral sau parțial riscurile din
clasele de asigurare 10-15;
- 3.2 mil EUR activitate de asigurări de viață;
- 3.2 mil EUR – exclusiv activitate de reasigurare;
- 5.4 mil EUR - activitate simultană de asigurări generale și de asigurări de viață.

Active nete, mil. EUR, 31.03.2020
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DISPOZIȚII TRANZITORII
- la un an de la data intrării în vigoare a legiI, capitalul minim al societății de
asigurare și/sau reasigurare va constitui cel puțin 50% din capitalul minim
prevăzut;
-75% la 2 ani;
- 100 % la 3 ani.

Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse de vehicule
- prevederi speciale cu privire la suspendarea, rezoluțiunea și încetarea contractului RCA
- practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă - experiență de cel puțin
2 ani pe segmentul RCA internă
- decontarea directă
- asigurarea de frontieră
- organizarea și funcționarea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule

Limitele de răspundere acoperite prin asigurarea RCA:

a. pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul
persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel
de 100.000 euro (astăzi circa 50 mii euro)
b. pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial
produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de
despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 100.000 euro - pentru o parte
vătămată sau ca echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro - indiferent de numărul
părților vătămate (astăzi circa 50 mii si respectiv 250 mii euro)
c. pentru prejudicii materiale produse pe baza procedurii de constatare amiabilă a
accidentului de vehicul – valoarea maximă a despăgubirilor va fi stabilită prin actele
normative ale autorității de supraveghere.

