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Piața de asigurări de răspundere civilă auto (RCA) la 30 iunie 2014

Piața asigurărilor RCA din România a atins în primul semestru al anului valoarea de 1,33 miliarde lei, în creștere
cu 8,69% față de primul semestru al anului 2013. Prima de asigurare medie anualizată a fost de 488 de lei, în
creștere cu 0,8% (+4 lei) față de perioada similară din 2013.
Numărul contractelor încheiate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2014 s-a cifrat la 3.749.853, în creștere cu
aproximativ 4% față de prima jumătate a anului 2013, iar numărul de polițe în vigoare la data de 30 iunie 2014 era
de 4.452.432, în creștere cu 3,78% față de 30 iunie 2013.
Numărul dosarelor de daună avizate în primul semestru a fost de 135.962 (în scădere cu 14% față de 30 iunie
2013), iar numărul dosarelor de daună plătite în prima jumătate a anului 2014 a fost de 146.197 (în scădere cu
9% față de primul semestru 2013).
La nivelul întregii piețe RCA, dauna medie plătită a fost de 6.894 de lei, în creștere de la 5.933 de lei (+16% față
de primul semestru 2013), iar valoarea despăgubirilor plătite a ajuns la un miliard de lei (+5% față de 30 iunie
2013).
Pentru daune materiale, valoarea daunei medii a fost de 5.151 lei în primul semestru al anului 2014, iar valoarea
daunei medii plătite pentru vătămări corporale și deces s-a cifrat la 64.225 lei, în același interval.
Rezerva de daună avizată constituită la data de 30.06.2014 s-a cifrat la 1,44 miliarde lei (+15% față de 30 iunie
2013), iar rezerva pentru daune neavizate s-a majorat cu 19% față de 30 iunie 2013, până la 902,09 milioane lei.
Astfel, la nivelul întregii piețe, rata daunei a crescut până la nivelul de 99% (față de 82% la 30 iunie 2013).
Cheltuielile înregistrate cu asigurarea RCA, la nivelul pieței, se ridică la un procent mediu de 32%, din care o
pondere importantă o reprezintă cheltuiala de achiziție. Cheltuielile cu comisioanele la nivelul întregii piețe
reprezintă 18,45% din primele brute încasate.
Astfel, luând în calcul și cheltuielile înregistrate, rata combinată a daunei la nivelul întregii piețe RCA s-a cifrat la
131%, în creștere cu 14 puncte procentuale, de la 117% la data de 30 iunie 2013.
Daunele înregistrate pentru vătămări corporale și deces
Despăgubirile plătite pentru vătămări corporale și deces reprezintă 277,06 milioane lei (27% din valoarea
despăgubirilor totale plătite la nivelul întregii piețe RCA), în creștere cu 70% față de perioada similară din 2013.
Mai mult de două treimi (70%) din despăgubirile plătite reprezintă daune morale (nepatrimoniale).
În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2014, au fost avizate 2.966 de dosare pentru vătămări corporale și deces, în
scădere ușoară față de prima jumătate a anului 2013 (3.022 dosare).
Rezerva de daună avizată pentru vătămări corporale și deces era la data de 30.06.2014 în valoare de 612
milioane lei, în scădere ușoară față de 30.06.2013 și reprezintă 42% din rezerva totală de daună avizată (față de
50% al sfârșitul primul semestru al anului 2013).
Din totalul rezervei de daune, aproape două treimi (64%) reprezintă rezerva de daune morale (nepatrimoniale).
Ponderea dosarelor instrumentate pe cale amiabilă (plătite sau aflate în rezervă) se cifrează la 26%.
La data de 30 iunie 2014, 11 asigurători erau autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară să
desfășoare activitate RCA: ABC Asigurări-Reasigurări S.A.,  Allianz-Ţiriac Asigurări S.A., Asigurarea
Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A., Asigurare Reasigurare Astra S.A.,Carpatica Asig S.A.,
Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., Euroins România Asigurare - Reasigurare S.A.,
Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., Groupama Asigurări S.A., Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
și Uniqa S.A.
O analiză mai detaliată a pieței RCA în primul semestru al anului 2014 este disponibilă AICI


