COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare,
avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto
nr. 28/4 din 18.05.2021
(în vigoare 04.06.2021)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr.137-141 art. 566 din 04.06.2021

***
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1646 din 26.05.2021
Ministru ____ Fadei NAGACEVSCHI

În contextul soluţiilor de atenuare a efectelor coronacrizei, implicit crizei
economice la adresa asigurătorilor şi asiguraţilor,
în temeiul prevederilor art.11 alin.(3) 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) şi potrivit
Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/13/2018 cu privire la primele de
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2019, nr.76-85, art.416), Comisia Naţională a Pieţei Financiare
HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.25/2/2019 cu privire la
modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2019, nr.209-216, art.1095), înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.1465 din 24 iunie
2019, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 1, cuvintele "baza tehnică de calcul" şi "baza tehnică de calcul
aferentă datelor statistice" se substituie cu cuvintele "baza de date statistice";
2) la punctul 3:
a) textul "1 mai" se substituie cu textul "15 mai";
b) cuvintele "bazei tehnice de calcul aferente datelor statistice" se substituie cu
cuvintele "bazei de date statistice";
3) la punctul 9, cuvintele "pe o perioadă de un an" se substituie cu cuvintele "cel
puţin o dată pe an";
4) punctul 10 va avea următorul conţinut:
"10. Asigurătorul notifică autoritatea de supraveghere cu privire la stabilirea sau
modificarea (prin ajustarea factorului de încărcare) primelor de asigurare de bază cu
cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de perioada în care acestea pot fi puse în
aplicare, în condiţiile înregistrării de către asigurător cel puţin a uneia din următoarele
situaţii:
1) obţine/redobândeşte dreptul de a comercializa poliţe de asigurare obligatorie
RCA internă şi externă;
2) înregistrează o rată operaţională combinată ce depăşeşte 100 la sută pentru
ultimele două perioade de raportare consecutive (calculată pentru ultimele 12 luni), cu

excepţia situaţiei în care asigurătorul prezintă dovezi motivate, precum că
înregistrarea unei rate operaţionale combinate de peste 100 la sută este determinată
de influenţa unor daune mari care nu denotă caracter sistematic;
3) constată temei de modificare a primei de asigurare de bază, reieşind din
analizele economico-financiare privind eficienţa activităţii de asigurare sau a primelor
de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.";
5) punctul 13 va avea următorul conţinut:
"13. Asigurătorii vor aplica prima de asigurare acceptată prin decizia autorităţii de
supraveghere, care nu va fi mai mică decât prima de referinţă calculată de autoritate.";
6) la punctul 14, cuvintele "baza tehnică" se substituie cu cuvintele "baza de date
statistice";
7) la punctul 15, textul "30 iunie 2021" se substituie cu textul "30 iunie 2022";
8) la punctul 16, textul "1 iulie 2021" se substituie cu textul "1 iulie 2022".
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTE
Nr.28/4. Chişinău, 18 mai 2021.

Valeriu CHIŢAN

