
Legea 237/2015 

Anexa nr. 1  

 

 

Clasele de asigurare 
 

 

Secţiunea A. Asigurări generale 

1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: 

a) despăgubiri financiare fixe 

b) despăgubiri financiare variabile 

c) combinaţie între despăgubirile de la lit. a) şi b) 

d) despăgubiri pentru vătămări corporale suferite de pasageri 

2. sănătate: 

a) despăgubiri financiare fixe 

b) despăgubiri financiare variabile 

c) combinaţie între despăgubirile de la lit. a) şi b) 

3. vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, care acoperă daune sau 

pierderi legate de: 

a) vehicule auto 

b) alte vehicule 

4. material feroviar rulant, care acoperă daune sau pierderi legate de acesta 

5. aeronave, care acoperă daune sau pierderi legate de acestea 

6. nave maritime, lacustre şi fluviale care acoperă daune sau pierderi legate de: 

a) nave maritime 

b) nave lacustre 

c) nave fluviale 

7. bunuri aflate în tranzit, indiferent de modalitatea de transport, care acoperă daune 

sau pierderi legate de: 

a) mărfuri 

b) bagaje 

c) alte bunuri 

8. incendiu şi calamităţi naturale, care acoperă daune sau pierderi legate de bunuri, 

altele decât cele menţionate la clasele 3 – 7, cauzate de: 

a) incendiu 

b) explozie 

c) furtună şi alte calamităţi naturale 

d) energie nucleară 

e) tasare şi alunecări de teren  

9. alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decât cele menţionate la clasele 3 - 7, 

cauzate de: 

a) grindină 

b) îngheţ 

c) furt 

d) alte evenimente, neacoperite de clasa 8 
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10. răspundere civilă auto, pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, inclusiv 

răspunderea transportatorului 

11. răspundere civilă pentru utilizarea aeronavelor, inclusiv răspunderea 

transportatorului 

12. răspundere civilă pentru utilizarea vaselor maritime, lacustre şi fluviale, inclusiv 

răspunderea transportatorului 

13. răspundere civilă generală, exclusiv cea menţionată la clasele 10 – 12 

14. credit, care acoperă: 

a) insolvenţă, în general 

b) credite de export 

c) credite pentru vânzări în rate 

d) credite ipotecare 

e) credite agricole 

15. garanţii: 

a) garanţii directe 

b) garanţii indirecte 

16. pierderi financiare diverse, legate de: 

a) şomaj 

b) venituri insuficiente, în general 

c) condiţii meteorologice nefavorabile 

d) nerealizarea beneficiilor 

e) cheltuieli curente, în general 

f) cheltuieli comerciale neprevăzute 

g) deprecierea valorii de piaţă 

h) chirii şi alte venituri 

i) alte pierderi comerciale indirecte 

j) alte pierderi financiare necomerciale 

k) alte pierderi financiare 

17. protecţie juridică: cheltuieli aferente procedurilor judiciare și alte cheltuieli 

judiciare 

18. asistenţă pentru persoane aflate în dificultate în timpul deplasărilor ori absenţei de 

la domiciliu sau reşedinţa obişnuită 

 

Secţiunea B. Denumirea autorizaţiei pentru practicarea mai multor clase de 

asigurări generale 

1. accident şi sănătate – clasele 1 şi 2 

2. asigurări auto – clasa 1 pct. d) şi clasele 3, 7 şi 10 

3. asigurări maritime şi de transport – clasa 1 pct. d) şi clasele 4, 6, 7 şi 12 

4. asigurări aviatice – clasa 1 pct. d) şi clasele 5, 7 şi 11 

5. asigurări împotriva incendiilor şi pentru alte daune ale bunurilor – clasele 8 şi 9 

6. asigurări de răspundere civilă – clasele 10 – 13 

7. asigurări de credite şi garanţii – clasele 14 şi 15 

8. toate clasele  

 

Secţiunea C. Asigurări de viaţă 
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1. asigurările menţionate la art. 2 alin. (6) lit a) pct. (i) – (iii) exclusiv cele menţionate 

la pct. 2 şi 3; 

2. asigurări de căsătorie şi de naştere 

3. asigurările menţionate la art. 2 alin. (6) lit a) pct. (i) şi (ii) legate de fonduri de 

investiţii; 

4. tontinele menţionate la art. 2 alin. (6) lit. b) pct. (i); 

5. operaţiuni de capitalizare menţionate la art. 2 alin. (6) lit. b) pct. (ii); 

6. administrarea fondurilor de pensii de grup menţionată la art. 2 alin. (6) lit. b)  

pct. (iii) şi (iv); 

7. operaţiunile menţionate la art. 2 alin. (6) lit. c). 
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Anexa nr. 2 

 

 

Formula standard pentru calcularea SCR 
 

 

1. Calcularea SCR de bază 

SCR de bază, menţionată la art. 75, este egală cu: 
 

SCRde bază=  

 

unde: 

a) SCRi este modulul de risc i; 

b) SCRj este modulul de risc j; 

c) i,j denotă că suma unor termeni diferiţi ar trebui să acopere toate combinaţiile 

posibile de i şi j. 

În calcul, SCRi şi SCRj se înlocuiesc cu următoarele: 

a) SCRgenerale – modulul risc de subscriere asigurări generale; 

b) SCRviaţă – modulul risc de subscriere asigurări de viaţă; 

c) SCRsănătate  – modulul risc de subscriere asigurări de sănătate; 

d) SCRpiaţă – modulul risc de piaţă; 

e) SCRcontrapartidă – modulul risc de contrapartidă. 

 

Factorul Corri,j reprezintă elementul din rândul i şi coloana j din următoarea matrice de corelaţie: 

                    
 j 

i 

piaţă  contrapartidă subscriere 

 viaţă 

subscriere 

 sănătate 

subscriere 

generale 

piaţă  1 0,25 0,25 0,25 0,25 

contrapartidă 0,25 1 0,25 0,25 0,5 

subscriere viaţă  0,25 0,25 1 0,25 0 

subscriere sănătate  0,25 0,25 0,25 1 0 

subscriere generale 0,25 0,5 0 0 1 

  

2. Calcularea modulului risc de subscriere asigurări generale 

Modulul risc de subscriere asigurări generale, menţionat la art. 76 alin. (1) și (2) este 

egal cu: 
 

SCRgenerale=  
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unde: 

a) SCRi este submodulul de risc i; 

b) SCRj este submodulul de risc j; 

c) i,j denotă că suma unor termeni diferiţi ar trebui să acopere toate combinaţiile 

posibile de i şi j. 

În calcul, SCRi şi SCRj se înlocuiesc cu următoarele: 

a) SCRgenerale_prime şi rezerve – submodulul risc de prime şi rezerve asigurări generale; 

b) SCRgenerale_catastrofă – submodulul risc de catastrofă asigurări generale; 

 

3. Calcularea modulului risc de subscriere asigurări de viaţă 

Modulul risc de subscriere asigurări de viaţă, menţionat la art. 76 alin. (3) și (4) este 

egal cu: 
 

SCRviaţă=  

 

unde: 

a) SCRi este submodulul de risc i; 

b) SCRj este submodulul de risc j; 

c) i,j denotă că suma unor termeni diferiţi ar trebui să acopere toate combinaţiile 

posibile de i şi j. 

În calcul, SCRi şi SCRj se înlocuiesc cu următoarele: 

a) SCRmortalitate  – submodulul risc de mortalitate; 

b) SCRlongevitate – submodulul risc de longevitate; 

c) SCRinvaliditate – submodulul risc de invaliditate – morbiditate; 

d) SCRviaţă_cheltuieli – submodulul risc de cheltuieli asigurări de viaţă; 

e) SCRrevizuire – submodulul risc de revizuire; 

f) SCRreziliere – submodulul risc de reziliere;  

g) SCRviaţă_catastrofă – submodulul risc de catastrofă asigurări de viaţă. 

 

4. Calcularea modulului risc de piaţă  

Modulul risc de piaţă, menţionat la art. 76 alin. (7) și (8) este egal cu: 
 

SCRpiaţă=  

 

unde: 

a) SCRi este submodulul de risc i; 

b) SCRj este submodulul de risc j; 

c) i,j denotă că suma unor termeni diferiţi ar trebui să acopere toate combinaţiile 

posibile de i şi j. 

În calcul, SCRi şi SCRj se înlocuiesc cu următoarele: 

a) SCRrata_dobânzii – submodulul risc de rata dobânzii; 

b) SCRdevalorizare_acţiuni – submodulul risc de devalorizare acţiuni; 
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c) SCRbunuri_imobiliare – submodulul risc de bunuri imobiliare; 

d) SCRmarjă_credit – submodulul risc de marjă de credit; 

e) SCRconcentrare – submodulul risc de concentrare risc de piaţă; 

f) SCRvalută – submodulul risc de modificare rată de schimb valutar.  

 
 

 


