CE ESTE COMPENSAREA DIRECTĂ?
Un asigurat care este accidentat din vina altuia va fi despăgubit pe propria poliță RCA și nu pe polița RCA a
vinovatului, cum se întâmplă azi.
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CUM FUNCȚIONEAZĂ?
Compensarea directă funcționează doar în câteva state din Europa, fie în regim voluntar
(companiile de asigurări aleg să intre în acest sistem pe bază de acord privat – Franța, Belgia, Spania), fie
obligatoriu (Italia, Rusia, Suedia).

Sisteme obligatorii de compensare directă
Compensare directă voluntară pentru asigurători
Fără compensare directă

În Italia, compensarea directă
obligatorie a fost introdusă prin lege
de puțin timp (2 ani).
Se aplică tuturor companiilor de
asigurare și impune asiguraților să
apeleze doar la propriul asigurător
RCA. Însă timpul de despăgubire este
foarte mare, procesele în instanță
cresc anual, iar valoarea medie a
despăgubirii este în creștere, lucru care
se simte în prețul poliței.

În Suedia, compensarea directă
obligatorie se aplică tuturor
companiilor de asigurare, dar oferă
păgubitului alternativa să apeleze fie
la asigurătorul RCA al vinovatului, fie la
propriul asigurător RCA.

În Franța, compensarea directă se
realizează voluntar de către asigurătorii
RCA, pe baza unor protocoale extrem de
complexe, încheiate doar între unele
companii și care se aplică numai acestora.
Păgubitul are alternativa să apeleze fie la
asigurătorul RCA al vinovatului, fie la
propriul asigurător RCA. Dacă alege
despăgubirea pe propria poliță, vinovatul
fiind asigurat la altă firmă parte din
protocol, asigurătorii convin să-și
despăgubească proprii asigurați.

IMPACTUL PENTRU PIAȚA DIN ROMÂNIA
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COMPENSAREA DIRECTĂ VOLUNTARĂ

COMPENSAREA DIRECTĂ OBLIGATORIE

Păgubitul va alege dacă să utilizeze polița RCA

Asigurarea RCA va funcționa ca asigurarea

a vinovatului sau polița proprie pentru

CASCO, iar păgubitul își va acoperi paguba prin

acoperirea daunei. Această opțiune va pune

polița proprie. În această situație prețul poliței

presiune pe asigurătorii stabili financiar,

RCA nu va mai putea fi stabilit în baza

întrucât aceștia vor fi alegerea numărul 1 atât

acelorași calcule actuariale, în care se ține

a păgubiților, cât și a vinovaților.

seama de istoricul daunelor celui asigurat.

În oricare din cele două variante, costurile din sistem vor crește exponențial:
• impredictibilitate și mai mare în rata daunalității
• impact în fluxul de numerar
• pierderea controlului daunelor RCA, gestiunea lor fiind făcută de alți asigurători
• întârzieri și blocaje previzibile în procesul de decontare între asigurători
• costuri mari în administrarea decontării

Consecințe imediate:
• afectarea asigurătorilor stabili financiar, într-o piață RCA nesigură și dezechilibrată
• creșterea prețului poliței RCA, pentru a acoperi costurile suplimentare.
• implicații fiscale (neclarități privind înregistrarea plăților despăgubirilor)
• efecte juridice (dacă asiguratul e nemulțumit de plată, pe care asigurător îl cheamă în instanță?)

8 soluții pentru consolidarea pieței RCA
1. Eliminarea procentului de 0,2% penalizare / zi de întârziere la plata despăgubirilor și înlocuirea cu
dobânda de referință a BNR sau un procent anual nu mai mare de 10%.
2. Eliminarea posibilității ca o unitate reparatoare să factureze la costuri mai mari decât reprezentantul
oficial al mărcii în România, pentru a diminua nivelul fraudei în acest domeniu.
3. Reglementarea despăgubirilor privind daunele morale și vătămărilor corporale, în baza unor bareme
de calcul.
4. Eliminarea TVA-ului în cazul plăților păgubiților care sunt persoane impozabile cu drept de deducere TVA.
5. Punerea în aplicare a unui cadru legislativ privind sancțiunile aplicabile șoferilor care nu dețin poliță
de asigurare obligatorie RCA.
6. Eliminarea obligației de plată a despăgubirilor în unitățile de service, care în primul rând ar diminua
utilizarea de tarife neconcurențiale de către unele unități reparatoare, dar ar permite și acordarea de
despăgubiri fără TVA pentru cei în drept să deducă această taxă.
7. Introducerea sistemului “Telematics” de tip GPS ca soluție de optimizare a primei de asigurare RCA în
funcție de datele operaționale și de performanță a șoferului.
8. Posibilitatea verificării automate a poliței RCA în sistem similar cu vigneta CNADNR.

