SINTEZA
obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor (structurată pe puncte din proiect)
la proiectul Hotărârii privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/14 din 28.12.2018
Conţinutul articolelor/
punctelor din proiectul
prezentat spre avizare şi
coordonare

Participantul la
avizare
(expertizare)/
consultare publică

Nr.
obiecți
ei/
propun
erii/
recoma
ndării

Conținutul obiecției/
propunerii/recomandării

Argumentarea autorului proiectului

Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect de Hotărâre

I.

În Anexa nr.4 pct.27 Rata SA
„Acord
cheltuielilor nete
Grup” S.A.

1

În Anexa nr.4 p.27 Rata cheltuielilor nete, formula de Se acceptă.
calcul va fi: =[(19)+(22)]/(6)*100%.

În Anexa nr.3 și Anexa nr.4 SAR
la Hotărârea C.N.P.F. „Moldcargo”
nr.57/14 din 28.12.2018
S.A.

1

În Anexa nr.3 și Anexa nr.4 CA „Donaris
la Hotărârea C.N.P.F. Vienna
nr.57/14 din 28.12.2018
Insurance
Group” S.A

3

Întru evitarea interpretărilor la Modul de completare al
raportului privind rezultatul tehnic determinat la
asigurarea RCA/Carte Verde, în Anexa nr.3 și Anexa
nr.4 (pct.1, pct.3, pct.4, pct.5, pct.10), având în vedere
că acesta se completează și în baza datelor pe ultimele
12 luni, propunem să fie specificat la forma gramaticală
corespunzătoare în tot textul după sintagma „începutul
anului” sintagma „și pentru 12 luni anterioare datei de
raportare”.
1) Considerăm că o soluție optimă ar fi elaborarea unui
singur raport pentru rezultatul tehnic, care să conțină 3
componente: rezultatul tehnic brut; rezultatul tehnic din
reasigurarea și rezultatul net (diferența dintre cele două
rezultate). Avantajul ar consta în faptul că s-ar vedea
detalierea impactului brut și cel din reasigurare pe
fiecare indicator, într-un final ar fi mai bine de perceput
eficiența programelor de reasigurare, în special Carte
Verde.

Se acceptă.
A fost redactat Modul de completare al
Rapoartelor și abrevierile expuse.

Nu se acceptă.
Rapoartele în cauză au fost elaborate pentru
analiza separată a indicatorilor în stare brută și
în netă, pentru a aprecia impactul asupra
produselor de asigurare în ambele rezultate.
Comasarea indicatorilor într-un singur raport ar
provoca o imixiune de indicatori pe doua
rezultate care includ indicatorii cu reasigurarea
și fără reasigurarea și ar fi mai dificil de
examinat rezultatele.
2) La fel, considerăm că nu este binevenit de a fi exclus Nu se acceptă.
calculul rezervei riscurilor neexpirate, întrucât aceasta
1

este parte a rezervelor de prime și este parte a primei
câștigate. În orice caz prima câștigată, fără rezerva
riscurilor neexpirate nu are sens în calculul Ratei
Operaționale Combinate, și respectiv nu contribuie la
nimic. Menționăm că Solvency II, nu reglementează
rezerva riscurilor neexpirate, dar reglementează rezerva
de prime care încorporează în formula de calcul rezerva
primei necâștigate și rezerva riscului neexpirat. În atare
situație, prima câștigată se calculează din momentul
rezervei de prime, fără diferențiere între rezerva primei
necâștigate și rezerva riscului neexpirat.

În Anexa nr.1 și Anexa nr.2 Compania
la Hotărârea C.N.P.F. „Intact
nr.57/14 din 28.12.2018
Asigurări
Generale” S.A.

1

Indicatorul modificarea rezervei RRN, inclus
în calculul primei necâștigate, distorsionează
indicatorul în cauză și respectiv și restul
indicatorilor
precum
Rata
daunelor,
comisioanelor, cheltuielilor și Rata operațională
combinată.
Mai mult ca atât, practica internațională prevede
o formula unică de calcul al Primelor nete
câștigate care reprezintă acea parte a primelor
subscrise care corespunde riscurilor asumate,
excluzând primele pe contractele rezoluţionate,
minus primele cedate în reasigurare şi
modificările rezervei de prime necâştigate.
3) La fel, propunem la modul de completare al Se acceptă.
Raportului privind rezultatul tehnic determinat la
asigurarea RCA/Carte Verde și Modul de completare al
Raportului privind rezultatul tehnic net determinat la
asigurarea RCA/Carte Verde, a fi substituie cuvântul
„arendă” cu „locațiune”.
Întru simplificarea procedurilor de raportare, se Se acceptă.
propune simplificarea formei și conținutului Raportului
cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
auto internă (RCA) și Raportului cu privire la
asigurarea obligatorie de răspundere auto externă (Carte
Verde) cu raportarea doar a Indicatorilor de bază
privind asigurarea de răspundere civilă auto internă
(RCA) și externă (Carte Verde) (parte 1 din Raport).

Notă
Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule a prezentat avizul fără obiecții la proiectul Hotărârii. Asociația de Actuariat din Moldova și companiile de asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI
S.A., MOLDASIG S.A, ASTERRA GRUP S.A., MOLDOVA-ASTROVAZ S.A., TRANSELIT S.A., GENERAL ASIGURĂRI S.A., GARANȚIE S.A. nu au prezentat avizele la proiectul de
Hotărâre.
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