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ASIGURÃRI

consumatorilor, organizând seminarii în
Bucureºti ºi în þarã pe subiecte de actualitate ºi de interes pentru populaþie precum: asigurarea locuinþelor, modificãrile
aduse legislaþiei privind asigurãrile RCA
sau procedura de constatare amiabilã de
accident. Am realizat pliante informative,
pe care le-am distribuit la nivel naþional
cu ajutorul societãþilor de asigurare ºi al
Poliþiei. Totodatã, pentru a facilita comunicarea cu CSA a asiguraþilor ºi altor persoane interesate, am înfiinþat reprezentanþe în oraºe importante, acoperind astfel toate regiunile þãrii. Foarte important
este ºi faptul cã am creat ºi consolidat
relaþiile de colaborare cu instituþiile internaþionale în domeniul asigurãrilor, ºi mã
refer la CEIOPS ºi IAIS, precum ºi cu
autoritãþile de supraveghere din statele
membre. Aceste relaþii sunt foarte importante pentru cã, prin “alianþe”, creºtem
ºansele de a modela propunerile legislative europene de asemenea manierã,
încât sã poatã fi asimilate în legislaþia
româneascã fãrã sã afecteze stabilitatea
pieþei româneºti ºi interesele asiguraþilor.
Este de notorietate, de exemplu, reuºita
României ºi a altor 12 state de a determina autoritãþile europene sã elimine
niºte prevederi referitoare la supravegherea grupurilor de asigurãri, din textul
directivei referitoare la viitorul regim de
solvabilitate, care ar fi avut un impact

negativ enorm asupra pieþei noastre.
Sunt multe alte realizãri, poate la fel de
importante, care aratã fãrã echivoc
direcþia bunã în care se îndreaptã piaþa.
Mai sunt însã numeroase alte lucruri de
fãcut ºi mã gândesc, în special, la
creºterea gradului de informare a consumatorilor de asigurãri, precum ºi la
pregãtirea societãþilor de asigurare pentru viitorul regim de supraveghere prudenþialã a solvabilitãþii, cunoscut ca
Solvency II, care va fi aplicat peste 2 ani.
- Care ar fi principalele reguli ale jocului,
care trebuie respectate pe piata asi gurãrilor ?
- Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor
are grijã ca atât societãþile de asigurare,
cât ºi intermediarii în asigurãri sã punã în
prim plan consumatorii. În acest sens, ne
asigurãm cã legislaþia din asigurãri este
respectatã ºi cã relaþia cu asiguraþii este
una transparentã, corectã ºi conformã cu
prevederile legislative în vigoare ºi
clauzele contractelor încheiate între pãrþi.
Pentru ca un asigurat sã fie protejat, este
esenþial ca societatea de asigurare sã
aibã capacitatea financiarã de a-i achita
despãgubirile promise conform prevederilor contractuale. De aceea, este sarcina
Comisiei sã supravegheze ca activitatea
de asigurare sã se încadreze în parametrii pe care i-am impus în ceea ce
priveºte solvabilitatea, lichiditatea,

activele, rezervele tehnice ºi alþi indicatori
specifici. Dacã aceste condiþii nu sunt
îndeplinite, Comisia are posibilitatea
legalã de a-i sancþiona.
- Spuneaþi mai devreme cã CSA con troleazã ca relaþia dintre societãþile din
domeniul asigurãrilor ºi asiguraþi sã fie
una transparentã ºi conformã cu legis laþia ºi prevederile contractelor de asigu rare încheiate între aceºtia. Cum se
întâmplã practic acest lucru?
- Potrivit reglementãrilor emise de CSA,
respectiv normele puse în aplicare prin
Ordinul nr.23/2009 ºi Ordinul
nr.11/2010, societãþile ºi intermediarii
de asigurare au obligaþia de a furniza
potenþialilor clienþi ºi asiguraþilor o serie
de informaþii cu privire la condiþiile contractuale. Aceastã informare trebuie
fãcutã clar ºi exact, pe hârtie sau pe alt
suport durabil, prin intermediul unuia sau
mai multor documente, care sã fie transmise potenþialilor clienþi sau asiguraþilor
într-o modalitate care sã confirme cã
aceºtia au luat cunoºtinþã despre conþinutul acestor documente. De asemenea,
aceste norme prevãd faptul cã, pe lângã
elementele
precizate
în
Legea
nr.136/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, un contract de asigurare trebuie sã cuprindã ºi alte elemente
precum: modalitatea ºi termenele de
platã a indemnizaþiilor de asigurare, a
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