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Când domnul Barroso
a preluat președinția
Comisiei Europene
și s-a mutat la Bruxelles,

“
și s-a mutat la Bruxelles,
nu a înțeles de ce a trebuit
să plătească un preț mai mare
pentru RCA decât cel pe care
îl plătea în Portugalia

Karel van Hulle,“Karel van Hulle,
fost oficial al Comisiei Europene“



3

RCA CASCO

PIAȚA ASIGURĂRILOR AUTO
România

7% Volum mare de 7%
frecvența daunei

~50%
frecvența daunei

Volum mare de 
plângeri din partea 
consumatorilor cu 

privire la preț, 
procedura de 

despăgubire și 
nivelul despăgubirii 

primite

Peste 20%, costul 
vătămărilor 

corporale în total 
daune plătite

47,41%
asig. gen

86,02
Rata daunei

122,56
Rata

combinată

24,33%
asig. gen 74,41

Rata daunei

111,04
Rata

combinată
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RCA Coliziune

PIAȚA ASIGURĂRILOR AUTO
Cehia

Au introdus 

3%, frecvența 
daunei

sub 15%, ponderea
costurilor cu 

vătămările corporale 
în total daune plătite

Au introdus 
asigurările 

“telematice”

50%
Ponderea asigurărilor auto 

75
rata

combinată

în total daune plătite Ponderea asigurărilor auto 
în total prime subscrise 

pentru asigurări generale



Operează cu noțiunea de contract de 

REPERE LEGEA CEHĂ

Operează cu noțiunea de contract de 
asigurare

Biroul Ceh al Asigurătorilor

Prețul poliței, determinat de istoricul 
daunelor

Nu există specificații cu privire la durata 
contractului de asigurare 



Personal DiagramCONSUMATORUL

PREȚ CALITATE

INFORMAȚII ÎNCREDERE
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Consultanţă de specialitate
și informații cu privire la produsele

Analiză financiară şi soluţii

BROKERUL DE ASIGURARE

și informații cu privire la produsele
de asigurare

Analiză financiară şi soluţii
pentru protecţie şi recomandări 
imparţiale

Obţinerea unor condiţiiObţinerea unor condiţii
şi preţuri avantajoase
pentru clienți și suport
în caz de daună



RISCURI

 costuri noi  creşterea gradului costuri noi
generate de

instruirea unui
personal suplimentar

 creşterea gradului
de nemulţumire şi a litigiilor

 creşterea erorilor sau omisiunilor
la emiterea poliţelor RCA,

inclusiv pe suport electronic

 creșterea prețului RCA



9ÎNTREBĂRI

Studiu de Studiu de Cum va arăta 
gradul de impact 

asupra 
pieței?

fezabilitate a 
sistemului de 
compensare 

directă în 
România?

gradul de 
acoperire prin 
RCA, după ce 

legea va intra în 
vigoare?
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