
Incasari mai mari, asigurari mai putine
Numarul de contracte incheiate de societatile de asigurari pentru asigurarea de raspundere civila
obligatorie a scazut in 2002 cu aproximativ 5%, se arata in raportul pe anul trecut al Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor. Potrivit datelor CSA, volumul total al primelor incasate in anul 2002 a
inregistrat o crestere nominala cu 30,90% fata de anul 2001, dar in termeni reali rata de crestere a fost de
11,12%, fiind determinata exclusiv de cresterea nivelului primelor de asigurare si nu de numarul de
contracte incheiate. Potrivit CSA, primele brute din incasari pentru contractele de asigurari directe
incheiate in anul de subscriere 2002 au fost in valoare de 3611 miliarde lei. Din total, 843 miliarde lei
sunt incasari din asigurarile pe Carte Verde, 2470 miliarde lei din asigurarea obligatorie si 151 miliarde
lei din asigurarile facultative. Sumele platite de asiguratori sub forma de despagubiri au fost de 1702
miliarde lei. Astfel, indemnizatiile platite pentru contractele de asigurari de raspundere civila a
autovehiculelor (RCA obligatorie si Carte Verde) au insumat 1637 miliarde lei, din care 190 miliarde lei
pentru Carte Verde, 1013 miliarde lei pentru asigurarea obligatorie si 433 miliarde lei pentru asigurarea
facultativa. In ceea ce priveste Societatea Grup As, care a intrat in supravegherea speciala a Comisiei de
Supraveghere, daunele platite in perioada ianuarie 2001 - septembrie 2002 au fost de 64,88 miliarde lei.
Ponderea cea mai mare din volumul total al primelor incasate se mentine si in anul 2002 pentru
autovehiculele detinute de persoane fizice (57,07%), pentru autovehiculele apartinand persoanelor
juridice incasandu-se un volum de prime ce reprezinta 42,93% din total. Fata de exercitiul financiar
2001, volumul primelor incasate pentru persoane fizice a evidentiat o crestere nominala in anul 2002 cu
29,86%, in termeni reali rata de crestere fiind 10,24%, chiar daca numarul de contracte incheiate pentru
2002 a inregistrat o scadere cu 7,5% fata de 2001. Volumul total al primelor incasate in anul 2002 pentru
autovehiculele detinute de persoane juridice evidentiaza o crestere nominala cu 32,31% fata de anul 2001
(corectata la rata inflatiei, aceasta crestere este cu 12,32%), numarul de contracte incheiate inregistrand o
crestere cu 4,07%. Rata daunei datorate aferenta contractelor incheiate pentru persoane fizice este de
61,94%, pentru persoane juridice fiind de 58,58%. In topul societatilor cu cele mai mari incasari pe RCA
se situeaza Asirom - cu incasari de 1105 miliarde de lei, Astra - cu 310 miliarde de lei si Omniasig - cu
261 miliarde de lei.
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