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Cât costă 6. 000.000 EUR ?



Asigurarea de răspundere civilă auto:

Te ajută pe tine să-i protejezi pe ceilalți !

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://autoinsurancecarquotes.net/auto-liability-insurance/&ei=MYV0VJGfGcOy7QbuxYHgBA&psig=AFQjCNGBafL0T-juNyd_VWKihJAOv2Hpcg&ust=1417008748780378
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://autoinsurancecarquotes.net/auto-liability-insurance/&ei=MYV0VJGfGcOy7QbuxYHgBA&psig=AFQjCNGBafL0T-juNyd_VWKihJAOv2Hpcg&ust=1417008748780378
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://autoinsurancecarquotes.net/auto-liability-insurance/&ei=MYV0VJGfGcOy7QbuxYHgBA&psig=AFQjCNGBafL0T-juNyd_VWKihJAOv2Hpcg&ust=1417008748780378
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://autoinsurancecarquotes.net/auto-liability-insurance/&ei=MYV0VJGfGcOy7QbuxYHgBA&psig=AFQjCNGBafL0T-juNyd_VWKihJAOv2Hpcg&ust=1417008748780378
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://autoinsurancecarquotes.net/auto-liability-insurance/&ei=MYV0VJGfGcOy7QbuxYHgBA&psig=AFQjCNGBafL0T-juNyd_VWKihJAOv2Hpcg&ust=1417008748780378
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://autoinsurancecarquotes.net/auto-liability-insurance/&ei=MYV0VJGfGcOy7QbuxYHgBA&psig=AFQjCNGBafL0T-juNyd_VWKihJAOv2Hpcg&ust=1417008748780378


Frecvența
Daune externe
Costuri piese

Daune morale
Vătămari

Fraude 
Costuri admin

Comisioane
…etc 
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MTPL

Forța  / Suprafață = Presiune

Putem măsura presiunea RCA?



Una dintre forțe face ca presiunea să crească

Peste 30% în Italia!

Concentrație mare în
Germania, Franța și 
Marea Britanie 

Câte daune sunt vătămări ?

Câte sunt produse de vehicule 
comerciale? 

Câte sunt produse de 
autoturisme?

Care este dauna medie?



Pretul pieselor de schimb nepredictibil 

Producător

Diferența de preț Ianuarie 2015 vs Ianuarie 2014

Bară Față Bară Spate Faruri Aripă față Aripă spate Uși

Marca A
13.59% 13.14% 12.38% 13.50% 15.57% 20.11%

Marca B
4.33% 4.32% 8.06% 6.69% 3.16% 4.30%

Marca F
0.31% 1.31% 2.17% 1.12% 5.25% 3.94%

Marca M
3.27% 2.26% 1.95% 2.65% 3.54% 2.47%

Marca V
4.02% 4.85% 4.19% 10.75% 14.16% 7.34%

Marca S
5.73% 17.39% -6.51% 11.94% 1.12% 20.84%



Indicatori RCA

Un altfel de overview

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prime versus daune ( Piata) 

PBS (prime brute subscrise (mil. RON) Total Daune (mil.RON)

Indicatori RCA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PBS (prime brute subscrise (mil. RON) 1398 1795 2160 2464 1875 2054 2461
Daune brute plătite (mil.RON) 743 1220 1532 1603 1606 1782 1927
Rezerve de daune avizate (mil. RON) 459 726 931 1126 1510 1358 1256

IBNR - rezerve pentru daune neavizate (mil.RON) 165 360 474 569 750 717 853
Total Daune (mil.RON) 1367 2306 2937 3298 3866 3857 4036

Diferențele nu pot susține o activitate 
economică a unui asigurător pe această linie 
de bussines.

Începând cu anul 2008, la nivel de piață s-au 
înregistrat diferențe tot mai mari între nivelul 
primelor și cel al daunelor.



Indicatori RCA

Cât de mult pot fi înțelese astfel de salturi?
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Indicatori RCA

….sau astfel de creșteri
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Trei mari caracteristici au un impact major în gestionarea RCA pentru un 
asigurător, în mod concret ne referim în special la preț si la rezerve.

 Secvența inversă 
- În Asigurări este cu totul diferit față de alte piețe, producătorul ( asigurător) își stabilește prețul 
serviciilor ( riscul acoperit)  înainte de a ști costul efectiv ( costul cu daunele) sau dacă și când acest cost 
va apărea 

 Decalaj mare de timp
- Deși activitatea de asigurări este contabilizată în cadrul unui an financiar / contabil, întregul proces ( 
perioada de la data plății asigurării și până la plata unei daune) de obicei mai mult de un an. Astfel 
asigurătorul trebuie să provizioneze la sfârșitul fiecărui an tot ce s-a intamplat în timpul anului chiar dacă 
efectele vor apăra ulterior ( provizioane tehnice, rezerve de daunaă și de prime etc) 

 Ciclicitatea pieței 
- De obicei profitabilitatea în piața de asigurări crește și coboară în funcție de ciclurile economice 
generale.

Despre prime, rezerve și daune



• Prima de asigurare trebuie corect calculată astfel încât să poată 
acoperi ulterioarele daune.

• Prima = prima de bază (costul cu daune) + costuri de achiziție 
+ marginea de profit – profitul financiar

• Prima de risc (PR) = dauna medie x frecvență 

Determinarea primei de asigurare 



• Segmentarea riscului 
– Vârsta 

– Tip vehicul

– Utilizarea vehiculului (autobuz, taxi, transport marfă, etc)

– Istoricul de daune

– Ocupația

– Locația de reședință

• Inflația unor daune imposibil de estimat:
– Hotărârile acordate de instanțe

– Creșterea prețurilor aferente pieselor de schimb

– Evoluția daunelor morale și vătămărilor corporale atât intern cât și extern

Important în analiza RCA
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• Benjamin Franklin:   
“A penny saved is a 
penny earned.”

Raport despăgubire - cost operațional?

Despăgubire

Cost operational

Costuri admin

De achizitie, 

Investitii

Prima
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Vă mulțumesc pentru atenție !


