REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE

HOTĂRÂRE
15 iulie 2019

Nr. 30/4

Privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/14 din 28.12.2018
În temeiul prevederilor art.39 alin.(5) din Legea nr.407/2006 cu privire la
asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),
art.38 din Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere
civilă pentru pagube produse de autovehicule (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2016, nr.44-48, art.85),
Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂȘTE:
1. Hotărârea CNPF nr.57/14 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea rapoartelor
specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii
de răspundere civilă auto internă și externă (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2019, nr.30-37, art.234) se modifică după cum urmează:
1) Punctul 4, după cuvintele „punctul 3” se completează cu cuvintele „se
prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare”.
2) În Anexa nr.1:
a) Partea „6. Motociclete” din Raportul cu privire la asigurarea obligatorie
de răspundere civilă auto internă (RCA) va avea următorul cuprins:
6.
Denumirea indicatorului

1
Numărul polițelor eliberate, inclusiv:
I. a) pentru termen de un an
b) pentru termen scurt
II. a) persoanelor fizice
b) persoanelor juridice
III. a) pentru autovehicule
b) pentru remorci
Numărul polițelor în vigoare
Primele brute subscrise calculate, inclusiv:
I. a) pentru polițe eliberate pe termen de un an
b) pentru polițe eliberate pe termen scurt
II. a) persoane fizice
b) persoane juridice
III. a) pentru autovehicule
b) pentru remorci

Motociclete
Codul
rând.

2
010
011
012
013
014
015
016
020
030
031
032
033
034
035
036

Motociclete
până la
peste
300
300
cmc
cmc
3
4

Total
perioada
de
raportare
5

de la
începutul
anului
6
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Numărul total al despăgubirilor de asigurare achitate,
inclusiv:
a) pentru prejudicii cauzate bunurilor
b) pentru prejudiciu cauzat sănătăţii
Suma totală a despăgubirilor de asigurare achitate,
inclusiv:
I. a) pentru prejudicii cauzate bunurilor
b) pentru prejudiciu cauzat sănătăţii
II. a) persoanelor fizice
b) persoanelor juridice
Numărul cazurilor de asigurare declarate, dar nesoluţionate
(neachitate) la sfârșitul perioadei de raportare
Rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate (neachitate)
la sfârșitul perioadei de raportare

040
041
042
050
051
052
053
054
060
070

b) „Modul de completare a Raportului privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto internă (RCA)” se completează cu punctul 3 cu următorul
conținut:
„3. Indicatorii privind numărul polițelor în vigoare, numărul cazurilor de asigurare
declarate, dar nesoluţionate, rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate la sfârșitul
perioadei de raportare vor avea aceleași valori atât în perioada de raportare, cât și de la
începutul anului.”.

3) Anexa nr.2 „Modul de completare a Raportului privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde)” se completează cu
punctul 5 cu următorul conținut:
„5. Indicatorii privind numărul polițelor în vigoare, numărul cazurilor de asigurare
declarate, dar nesoluţionate, rezerva daunelor declarate, dar nesoluţionate la sfârșitul
perioadei de raportare vor avea aceleași valori atât în perioada de raportare, cât și de la
începutul anului.”.

4) În Anexa nr.3 „Modul de completare al Raportului privind rezultatul
tehnic determinat la asigurarea RCA/Carte Verde”, punctul 1 se completează la
final cu textul „ , exceptând primele returnate pe contractele sub efectul
rezoluțiunii (reziliate)”.
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Valeriu CHIȚAN,
PREȘEDINTE

