COMISIA NAŢIONALĂ
A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor
specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor)
nr. 26/15 din 07.07.2011
(în vigoare 19.08.2011)

Monitorul Oficial nr.135-138 art.1147 din 19.08.2011
***
În vederea executării prevederilor art.39 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 "Cu privire la asigurări" (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) şi alin.(2), art.8 lit.b) şi lit.i), art.21
alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare" (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126/BIS), art.11 alin.(4) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), Comisia Naţională a Pieţei Financiare
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului), conform anexei nr.1.
2. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului), conform anexei nr.2.
3. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului
(reasigurătorului), conform anexei nr.3.
31. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin intermediari, Raportului privind
activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin brokeri de asigurare şi/sau reasigurare şi Raportului privind activitatea asigurătorului
(reasigurătorului) prin agenţi de asigurare, conform anexei nr.4.
[Pct.31 introdus prin Hot.CNPF nr.26/10 din 11.06.2018, în vigoare 01.07.2018]

32. Se aprobă forma şi conţinutul Raportului privind asigurarea construcţiilor, conform anexei nr.5.
[Pct.32 introdus prin Hot.CNPF nr.26/10 din 11.06.2018, în vigoare 01.01.2019]

4. Asigurătorii (reasigurătorii) prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare rapoartele specificate la pct.1-3 trimestrial – pînă la
data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual – pînă la data de 25 februarie a anului următor celui de gestiune, iar
rapoartele specificate la punctele 31 şi 32 se vor prezenta trimestrial – până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare şi
anual – până la data de 1 martie a anului următor celui de gestiune.
[Pct.4 completat prin Hot.CNPF nr.26/10 din 11.06.2018, în vigoare 01.07.2018]

PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU

Chişinău, 7 iulie 2011.
Nr.26/15.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.26/15 din 7 iulie 2011
Notă: În Anexa nr.1, cuvântul "soluţionate" se modifică cu cuvântul "achitate" conform Hot.CNPF nr.26/10 din 11.06.2018, în vigoare 01.07.2018
Aprobat
prin Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova nr.98 din 01.08.2011
RAPORT
privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului) ______________
pentru perioada 01.01.20__ - _____________
I. PRIME BRUTE SUBSCRISE
Clase de
asigurări

Cod
rînd

Contracte de asigurare/
reasigurare încheiate în
perioada de raportare

Numărul, unităţi
poli- asiguraţilor,
ţelor inclusiv
emi- per- perse soane soajurine
dice, fiziîntre- ce
prinzători
indivi-

Prime
brute
subscrise,
lei

Suma
asigurată,
lei

Contracte de
asigurare/
reasigurare anulate
în perioada de
raportare
Numărul,
unităţi
poli- asiţelor guanu- ralate ţilor
aferenţi
poliţelor
anulate

Prime
brute
subscrise
aferente,
lei

Suma
asigurată,
lei

Contracte de
asigurare/
reasigurare
expirate în
perioada de
raportare
Numărul, Suunităţi
ma
poli- asi- asiţelor gura- guexpi- ţilor rarate afe- tă,
renţi lei
poliţelor
expirate

Contracte de
asigurare/ reasigurare
în vigoare la finele
perioadei de raportare

Numărul,
unităţi
poli- asiţelor guraţilor

Suma
asigurată
conform
poliţelor,
lei

Reţinerea
proprie
conform
contractelor
de
reasigurare,

A
Total
(020+030)
I. Asigurări
generale,
inclusiv:
Asigurări de
accidente
Asigurări de
sănătate, din
care
cu valabilitate
în Republica
Moldova
cu valabilitate
în afara
Republicii
Moldova
Asigurări de
vehicule
terestre
(CASCO)
Asigurări de
vehicule de
cale ferată
Asigurări de
nave aeriene
Asigurări de
nave
maritime,
lacustre şi
fluviale
Asigurări de
bunuri în
tranzit
Asigurări de
incendiu şi
alte calamităţi
naturale, din
care
asigurarea:
construcţiilor
(locuinţe, oficii
etc.)
animalelor
culturilor
agricole
altor
proprietăţi şi
bunuri
Alte asigurări
de bunuri, din
care
asigurarea:
construcţiilor
(locuinţe, oficii
etc.)
animalelor
culturilor
agricole
altor
proprietăţi şi
bunuri
Asigurări de
răspundere
civilă auto, din
care
RCA internă
Carte Verde
Carnet TIR
Carnet CMR
Transportatori
faţă de
călători
Alte tipuri de
asigurări RCA
Asigurări de
răspundere
civilă avia
Asigurări de

B
010
020

0201
0202

02021

02022

0203

0204

0205
0206

0207

0208

02081

02082
02083
02084

0209

02091

02092
02093
02094

0210

02101
02102
02103
02104
02105

02106
0211

0212

1

duali
şi alte
unităţi
de
drept
2

lei

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

răspundere
civilă
maritimă,
lacustră şi
fluvială
Asigurări de
răspundere
civilă generală
Asigurări de
credite
Asigurări de
garanţii
Asigurări de
pierderi
financiare
Asigurări de
protecţie
juridică
Asigurări de
asistenţă a
persoanelor
aflate în
dificultate în
cursul
deplasărilor
sau
absenţelor de
la domiciliu ori
de la locul de
reşedinţă
permanentă
II. Asigurări
de viaţă,
inclusiv:
Asigurări de
viaţă, din
care:
asigurări de
pensii şi
anuităţi
Asigurări de
căsătorie,
asigurări de
naştere
Asigurări de
viaţă şi
anuităţi legate
de fonduri de
investiţie

0213

0214
0215
0216

0217

0218

030

0301

03011

0302

0303

II. DESPĂGUBIRI ŞI ÎNDEMNIZAŢII DE ASIGURARE
Clase de
asigurări

Cod
rînd
avizate,
dar
nesoluţionate
la
începutul
anului

A

Total
(020+030)
I. Asigurări
generale,
inclusiv:
Asigurări de

B

010
020

0201

1

Numărul daunelor/
îndemnizaţiilor, unităţi
avi- achitate avizate, dar
zaîn
neachitate
te perioada la sfîrşitul
în
de
perioadei
pe- raportare
de
riraportare
oa- din din afe- afeda cele cele rente rente
de avi- avi- peri- perira- za- za- oade- oadei
por- te, te
lor
de
ta- dar în prerare ne- pe- ce- porso- ri- den- tare
lu- oate
ţio- da
de
na- de
rate ra- porla por- tare
în- tare
ceputul
anului
2
3
4 5=1-3 6=2-4

Suma daunelor/ îndemnizaţiilor, lei
avizate,
dar
nesoluţionate
la
începutul
anului

7

avi- achitate în perioada
zade raportare
te
în
perioa- Total din din Cota
da
cele cele reade
avi- avi- siguraza- za- răporte, te
totadar în rului
re
ne- pe- în
so- ri- dalu- oa- uneţio- da
le
na- de plăte ra- tite
la porîn- tare
ceputul
anului
8
9=
10 11
12
10+11

avizate dar neachitate
la sfîrşitul perioadei de
raportare

Total din
cele
avizate,
dar
nesoluţionate
la
începutul
anului
13= 14=
14+15 7-10

din
cele
avizate
în
perioada
de
raportare

Cota
reasigurătorului
în
daunele
nesoluţionate

15=
811

16

accidente
Asigurări de
sănătate, din
care:
cu valabilitate
în Republica
Moldova
cu valabilitate
în afara
Republicii
Moldova
Asigurări de
vehicule
terestre
(CASCO)
Asigurări de
vehicule de
cale ferată
Asigurări de
nave aeriene
Asigurări de
nave
maritime,
lacustre şi
fluviale
Asigurări de
bunuri în
tranzit
Asigurări de
incendiu şi
alte calamităţi
naturale, din
care
asigurarea:
construcţiilor
(locuinţe, oficii
etc.)
animalelor
culturilor
agricole
altor
proprietăţi şi
bunuri
Alte asigurări
de bunuri, din
care
asigurarea:
construcţiilor
(locuinţe, oficii
etc.)
animalelor
culturilor
agricole
altor
proprietăţi şi
bunuri
Asigurări de
răspundere
civilă auto, din
care:
RCA internă
Carte Verde
Carnet TIR
Carnet CMR
Transportatori
faţă de
călători
Alte tipuri de
asigurări RCA
Asigurări de
răspundere
civilă avia
Asigurări de
răspundere
civilă
maritimă,
lacustră şi
fluvială
Asigurări de
răspundere
civilă generală
Asigurări de
credite
Asigurări de
garanţii

0202

02021

02022

0203

0204

0205
0206

0207

0208

02081

02082
02083
02084

0209

02091

02092
02093
02094

0210

02101
02102
02103
02104
02105

02106
0211

0212

0213

0214
0215

Asigurări de
pierderi
financiare
Asigurări de
protecţie
juridică
Asigurări de
asistenţă a
persoanelor
aflate în
dificultate în
cursul
deplasărilor
sau
absenţelor de
la domiciliu ori
de la locul de
reşedinţă
permanentă
II. Asigurări
de viaţă,
inclusiv:
Asigurări de
viaţă, din
care:
asigurări de
pensii şi
anuităţi
Asigurări de
căsătorie,
asigurări de
naştere
Asigurări de
viaţă şi
anuităţi legate
de fonduri de
investiţie

0216

0217

0218

030

0301

03011

0302

0303

Conducătorul asigurătorului _______________________________
Modul de completare a formularului specializat "Raport privind
activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului)"
Raportul privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului) se întocmeşte cumulativ de la începutul
anului în baza registrelor contractelor şi despăgubirilor (îndemnizaţiilor) de asigurare (reasigurare) ţinute de asigurător
(reasigurător) şi a Raportului privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului) pentru anul precedent celui de
raportare.
La întocmirea pentru prima dată a raportului privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului) datele
pentru coloanele 13, 14, şi 15 din partea I a raportului şi pentru coloanele 5, 6 şi 13 din partea a II a raportului, aferente
anului precedent celui de raportare, vor fi furnizate numai din registrele contractelor şi despăgubirilor (îndemnizaţiilor) de
asigurare (reasigurare), ţinute de asigurător (reasigurător).
Partea I "Prime brute subscrise" se completează în următorul mod:
1. În coloanele 1, 2, 3, 4, şi 5 se indică numărul poliţelor emise şi asiguraţilor, primele brute subscrise şi suma
asigurată aferentă contractelor de asigurare/ reasigurare încheiate în perioada de raportare. Dacă pentru un asigurat au
fost emise mai multe poliţe în baza unui contract, în coloana 1 se va indica numărul de poliţe emise, iar în coloanele 2
sau 3 se va indica un asigurat. Pentru contractele în care protecţia de asigurare se răsfrînge şi asupra altor persoane
decît asiguratul (beneficiari, utilizatori de autovehicule etc.), în coloana 1 se va indica o poliţă emisă, iar în coloanele 2
sau 3 se va indica un asigurat.
2. În coloanele 6, 7, 8 şi 9 se indică informaţia aferentă contractelor de asigurare/ reasigurare anulate (reziliate) în
perioada de raportare.
3. În coloanele 10, 11, şi 12 se indică informaţia aferentă contractelor de asigurare/ reasigurare expirate în
perioada de raportare.
4. În coloanele 13, 14 şi 15 se indică informaţia aferentă contractelor de asigurare/ reasigurare în vigoare la sfîrşitul
perioadei de raportare. Coloana 13 se determină ca sumă a rezultatului din coloana 13 a părţii I a raportului pe anul
precedent celui de raportare şi a rezultatului din coloana 1 a părţii I a raportului pentru perioada de raportare, micşorată
cu rezultatul din coloanele 6 şi 10 a părţii I a raportului pentru perioada de raportare. Coloana 14 se determină ca sumă a
rezultatului din coloana 14 a părţii I a raportului pe anul precedent celui de raportare şi a sumei rezultatelor din coloanele
2 şi 3 a părţii I a raportului pentru perioada de raportare, micşorată cu rezultatul din coloanele 7 şi 11 a părţii I a
raportului pentru perioada de raportare. Coloana 15 se determină ca sumă a rezultatului din coloana 15 a părţii I a
raportului pe anul precedent celui de raportare şi a rezultatului din coloana 5 a părţii I a raportului pentru perioada de
raportare, micşorată cu rezultatul din coloanele 9 şi 12 a părţii I a raportului pentru perioada de raportare.
Partea II "Despăgubiri şi îndemnizaţii de asigurare" se completează în următorul mod:
1. În coloana 1 se indică numărul daunelor/ îndemnizaţiilor avizate, dar neachitate din perioadele precedente celei
de raportare şi se determină ca rezultat al sumei din coloanele 5 şi 6 a părţii II a raportului pentru anul precedent celui de
raportare.
2. În coloana 2 se indică numărul daunelor/ îndemnizaţiilor avizate în perioada de raportare.
3. În coloana 3 se indică numărul daunelor/ îndemnizaţiilor achitate în perioada de raportare, dar avizate în
perioadele precedente celei de raportare şi care nu poate fi mai mare decît rezultatul din coloana 1 a părţii II a raportului.
4. În coloana 4 se indică numărul daunelor/ îndemnizaţiilor avizate în perioada de raportare şi achitate în această
perioadă şi care nu poate fi mai mare decît rezultatul din coloana 2 a părţii II a raportului.
5. Coloana 5 se calculează ca diferenţă între numărul daunelor/ îndemnizaţiilor avizate, dar neachitate din
perioadele precedente celei de raportare şi numărul daunelor/ îndemnizaţiilor achitate în perioada de raportare dar
avizate în perioadele precedente celei de raportare.
6. Coloana 6 se calculează ca diferenţă între numărul daunelor/ îndemnizaţiilor avizate în perioada de raportare şi
numărul daunelor/îndemnizaţiilor avizate în perioada de raportare şi achitate în această perioadă.
7. În coloana 7 se indică suma daunelor/ îndemnizaţiilor avizate, dar neachitate din perioadele precedente celei de
raportare şi este egal cu rezultatul din coloana 13 a părţii II a raportului pentru anul precedent celui de raportare.
8. În coloana 8 se indică suma daunelor/ îndemnizaţiilor avizate în perioada de raportare.

9. În coloana 9 se indică totalul sumei daunelor/ îndemnizaţiilor achitate în perioada de raportare.
10. În coloana 10 se indică suma daunelor/ îndemnizaţiilor achitate în perioada de raportare, dar avizate în
perioadele precedente celei de raportare şi care nu poate fi mai mare decît rezultatul din coloana 7 a părţii II a raportului.
11. În coloana 11 se indică suma daunelor/ îndemnizaţiilor avizate şi achitate în perioada de raportare şi care nu
poate fi mai mare decît rezultatul din coloana 8 a părţii a II a raportului.
12. În coloana 12 se indică cota reasigurătorului în daunele/îndemnizaţiile achitate în perioada de raportare.
13. În coloana 13 se indică totalul sumei daunelor/îndemnizaţiilor avizate, dar neachitate la sfîrşitul perioadei de
raportare.
14. Coloana 14 se calculează ca diferenţă între suma daunelor/ îndemnizaţiilor avizate dar neachitate din
perioadele precedente celei de raportare şi suma daunelor/ îndemnizaţiilor achitate în perioada de raportare, dar avizate
în perioadele precedente celei de raportare.
15. Coloana 15 se calculează ca diferenţă între suma daunelor/ îndemnizaţiilor avizate în perioada de raportare şi
suma daunelor/îndemnizaţiilor avizate şi achitate în perioada de raportare.
16. În coloana 16 se indică cota reasigurătorului în daunele/ îndemnizaţiile neachitate la sfîrşitul perioadei de
raportare.
Raportul privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului) se prezintă Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare trimestrial – pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual – pînă la data
de 25 februarie a anului următor celui de gestiune.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.26/15 din 7 iulie 2011
Aprobat
prin Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova nr.98 din 01.08.2011
RAPORT
privind rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului) ____________
la situaţia din _________________
I. REZERVE TEHNICE AFERENTE ASIGURĂRILOR GENERALE
Clase de
asigurări

A
Total asigurări
generale,
inclusiv:
Asigurări de
accidente
Asigurări de
sănătate, din care:
cu valabilitate în
Republica
Moldova
cu valabilitate în
afara Republicii
Moldova
Asigurări de
vehicule terestre
(CASCO)
Asigurări de
vehicule de cale
ferată
Asigurări de nave
aeriene
Asigurări de nave
maritime, lacustre
şi fluviale
Asigurări de
bunuri în tranzit
Asigurări de
incendiu şi alte
calamităţi
naturale, din care
asigurarea:
construcţiilor
(locuinţe, oficii
etc.)
animalelor
culturilor agricole
altor proprietăţi şi
bunuri
Alte asigurări de
bunuri, din care
asigurarea

Cod
Rezerve tehnice la începutul anului
rînd Total Total,
inclusiv:
cota RPN RPN, RDDN RDDN, RDN RDN, RRN
reasicota
cota
cota
gurăreasireasireasitorugurăgurăgurălui
torului
torutorului
lui

1
010

0101
0102
01021

01022

0103

0104

0105
0106

0107
0108

01081

01082
01083
01084
0109

2

3

4

5

6

7

8

9

RRN,
cota
reasigurătorului

10

Alte
rezerve

Alte
rezerve,
cota
reasigurătorului
11
12

construcţiilor
(locuinţe, oficii
etc.)
animalelor
culturilor agricole
altor proprietăţi şi
bunuri
Asigurări de
răspundere civilă
auto, din care:
RCA internă
Carte Verde
Carnet TIR
Carnet CMR
Transportatori faţă
de călători
Alte tipuri de
asigurări RCA
Asigurări de
răspundere civilă
avia
Asigurări de
răspundere civilă
maritimă, lacustră
şi fluvială
Asigurări de
răspundere civilă
generală
Asigurări de
credite
Asigurări de
garanţii
Asigurări de
pierderi financiare
Asigurări de
protecţie juridică
Asigurări de
asistenţă a
persoanelor aflate
în dificultate în
cursul deplasărilor
sau absenţelor de
la domiciliu ori de
la locul de
reşedinţă
permanentă

01091

01092
01093
01094
0110

01101
01102
01103
01104
01105
01106
0111

0112

0113

0114
0115
0116
0117
0118

Continuarea părţii I
Clase de
Cod
asigurări
rînd

Rezerve tehnice la sfîrşitul perioadei de raportare

Total Total,
cota RPN RPN, RDDN RDDN,
reasicota
cota
gurăreasireasitorugurăgurălui
torutorului
lui

A

B

Total
010
asigurări
generale,
inclusiv:
Asigurări de
0101
accidente
Asigurări de
0102
sănătate, din
care:
cu valabilitate 01021
în Republica
Moldova
cu valabilitate 01022
în afara
Republicii
Moldova
Asigurări de
0103
vehicule
terestre
(CASCO)
Asigurări de
0104
vehicule de

13

14

15

16

17

18

Modificarea
rezervelor
tehnice
inclusiv:
Total Total,
cota
RDN RDN, RRN RRN, Alte Alte
reasicota
cota re- regurăreasi- zer- zerreasitorugurăgură- ve
ve,
lui
torutorucota
lui
lui
reasigurătorului
19
20
21
22
23
24
25= 26=
13-1 14-2

cale ferată
Asigurări de
nave aeriene
Asigurări de
nave
maritime,
lacustre şi
fluviale
Asigurări de
bunuri în
tranzit
Asigurări de
incendiu şi
alte calamităţi
naturale, din
care
asigurarea:
construcţiilor
(locuinţe, oficii
etc.)
animalelor
culturilor
agricole
altor
proprietăţi şi
bunuri
Alte asigurări
de bunuri, din
care
asigurarea
construcţiilor
(locuinţe, oficii
etc.)
animalelor
culturilor
agricole
altor
proprietăţi şi
bunuri
Asigurări de
răspundere
civilă auto, din
care:
RCA internă
Carte Verde
Carnet TIR
Carnet CMR
Transportatori
faţă de
călători
Alte tipuri de
asigurări RCA
Asigurări de
răspundere
civilă avia
Asigurări de
răspundere
civilă
maritimă,
lacustră şi
fluvială
Asigurări de
răspundere
civilă generală
Asigurări de
credite
Asigurări de
garanţii
Asigurări de
pierderi
financiare
Asigurări de
protecţie
juridică
Asigurări de
asistenţă a
persoanelor
aflate în
dificultate în
cursul
deplasărilor
sau
absenţelor de
la domiciliu ori
de la locul de
reşedinţă

0105
0106

0107

0108

01081

01082
01083
01084

0109

01091

01092
01093
01094

0110

01101
01102
01103
01104
01105

01106
0111

0112

0113

0114
0115
0116

0117

0118

permanentă
II. REZERVE TEHNICE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ
Clase de
asigurări

A
Total
asigurări
de viaţă,
inclusiv:
Asigurări
de viaţă,
din care:
asigurări
de pensii
şi anuităţi
Asigurări
de
căsătorie,
asigurări
de naştere
Asigurări
de viaţă şi
anuităţi
legate de
fonduri de
investiţie

Cod
Rezerve tehnice la începutul anului
rînd Total Total,
inclusiv:
cota Rezerve Cota RPN RPN, RDDN RDDN, RDN
reasi- mate- reasicota
cota
gură- matice* gurăreasireasitorului
torului
gurăgurăîn
torului
torului
rezervele
matematice
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
010

RDN, RRN RRN,
cota
cota
reasireasigurăgurătorului
torului

10

11

12

0101

01011

0102

0103

Continuarea părţii II
Clase de Cod
asigurări rînd

Rezerve tehnice la sfîrşitul perioadei de raportare

Total Total,
cota
reasigurătorului

A

B

Total
asigurări
de viaţă,
inclusiv:
Asigurări
de viaţă,
din care:
asigurări
de pensii
şi anuităţi
Asigurări
de
căsătorie,
asigurări
de
naştere
Asigurări
de viaţă
şi anuităţi
legate de
fonduri
de
investiţie

010

13

14

Modificarea
rezervelor
tehnice
Total Total,
cota
reasigurătorului

inclusiv:
Cota RPN RPN, RDDN RDDN, RDN RDN, RRN RRN,
cota
cota
cota
reasicota
reasireasireasigurăreasitorugurăgurăgurăgurătorutorului
torutorului
lui
în relui
lui
zervele
matematice
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25=
13-1

Rezerve
matematice*

26=
14-2

0101

01011

0102

0103

* Coloana 3 şi 7 include Rezerva matematică, Rezerva matematică adiţională şi Rezerva pentru beneficii
suplimentare.
Abrevierile utilizate în raport reprezintă: RPN – Rezerva primei necîştigate; RDDN – Rezerva de daune
declarate dar nesoluţionate; RDN – Rezerva de daune neavizate; RRN – Rezerva riscurilor neexpirate.
III. INFORMAŢIE GENERALIZATĂ PRIVIND REZERVELE DE ASIGURARE

A
Rezerva matematică,
din care:
cota reasigurătorului în
Rezerva matematică
Rezerva matematică
adiţională, din care:
cota reasigurătorului în
Rezerva matematică
adiţională
Rezerva pentru
beneficii suplimentare,
din care:
cota reasigurătorului în
Rezerva pentru
beneficii suplimentare
Rezerva primei
necîştigate, din care:
cota reasigurătorului în
Rezerva primei
necîştigate
Rezerva de daune
declarate dar
nesoluţionate, din care:
cota reasigurătorului în
Rezerva de daune
declarate dar
nesoluţionate
Rezerva de daune
neavizate, din care:
cota reasigurătorului în
Rezerva de daune
neavizate
Rezerva riscurilor
neexpirate, din care:
cota reasigurătorului în
Rezerva riscurilor
neexpirate
Alte rezerve tehnice,
din care:
cota reasigurătorului în
alte rezerve tehnice
Total Rezerve
tehnice,
(rd.010 + rd.030 +
rd.050 + rd.070 +
rd.090 + rd.110 +
rd.130 + rd.150),
din care:
cota reasigurătorului
în rezervele tehnice
(rd.020 + rd.040 +
rd.060 + rd.080 +
rd.100 + rd.120 +
rd.140 + rd.160)

Codul
Rezerve tehnice în
Rezerve tehnice în
Total rezerve tehnice,
rînasigurări generale, lei asigurări de viaţă, lei
lei
dului
la
la
modifila
la
modifila
la
modifiînce- sfîrşi- carea înce- sfîrşi- carea înce- sfîrşi- carea
putul
tul
rezer- putul
tul
rezer- putul
tul
rezeranu- perivei
anu- perivei
anu- perivei
lui
oadei
lui
oadei
lui
oadei
de
de
de
raporraporraportare
tare
tare
B
1
2
3=2-1
4
5
6=5-4 7=1+4 8=2+5 9=3+6
010
X
X
X
020

X

X

X

030

X

X

X

040

X

X

X

050

X

X

X

060

X

X

X

070
080

090

100

110
120

130
140

150
160
170

180

Conducătorul
asigurătorului
_____________________

_________________

________________

Actuar

Modul de completare a formularului specializat "Raport privind
rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului)"
Raportul privind rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului) se întocmeşte cumulativ de la
începutul anului în baza calculelor efectuate în conformitate cu Regulamentul privind rezervele tehnice de
asigurare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.1/5 din 11.01.2011 şi a Raportului
privind rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului) pentru anul precedent celui de raportare.
Partea I "Rezerve tehnice aferente asigurărilor generale" se completează în următorul mod:
1. În coloana 1 se indică totalul rezervelor tehnice la începutul anului şi reprezintă suma datelor din
coloana 3, coloana 5, coloana 7, coloana 9 şi coloana 11 ale părţii I a raportului.
2. În coloana 2 se indică totalul cotei reasigurătorului în rezervele tehnice la începutul anului şi
reprezintă suma datelor din coloana 4, coloana 6, coloana 8, coloana 10 şi coloana 12 ale părţii I a
raportului.
3. În coloana 3 se indică date privind Rezerva primei necîştigate la începutul anului, care trebuie să fie
identice cu datele din coloana 15 a părţii I a raportului la sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.

4. În coloana 4 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva primei necîştigate la începutul
anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 16 a părţii I a raportului la sfîrşitul anului precedent
celui de gestiune.
5. În coloana 5 se indică date privind Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate la începutul
anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 17 a părţii I a raportului la sfîrşitul anului precedent
celui de gestiune.
6. În coloana 6 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva de daune declarate, dar
nesoluţionate la începutul anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 18 a părţii I a raportului la
sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.
7. În coloana 7 se indică date privind Rezerva de daune neavizate la începutul anului, care trebuie să
fie identice cu datele din coloana 19 a părţii I a raportului la sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.
8. În coloana 8 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva de daune neavizate la începutul
anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 20 a părţii I a raportului la sfîrşitul anului precedent
celui de gestiune.
9. În coloana 9 se indică date privind Rezerva riscurilor neexpirate la începutul anului, care trebuie să
fie identice cu datele din coloana 21 a părţii I a raportului la sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.
10. În coloana 10 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva riscurilor neexpirate la
începutul anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 22 a părţii I a raportului la sfîrşitul anului
precedent celui de gestiune.
11. În coloana 11 se indică date privind alte rezerve de asigurare la începutul anului, care trebuie să fie
identice cu datele din coloana 23 a părţii I a raportului la sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.
12. În coloana 12 se indică date privind cota reasigurătorului în alte rezerve de asigurare la începutul
anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 24 a părţii I a raportului la sfîrşitul anului precedent
celui de gestiune.
13. În coloana 13 se indică totalul rezervelor tehnice la sfîrşitul perioadei de raportare şi reprezintă
suma datelor din coloana 15, coloana 17, coloana 19, coloana 21 şi coloana 23.
14. În coloana 14 se indică totalul cotei reasigurătorului în rezervele tehnice la sfîrşitul perioadei de
raportare şi reprezintă suma datelor din coloana 16, coloana 18, coloana 20, coloana 22 şi coloana 24.
15. În coloana 15 se indică date privind Rezerva primei necîştigate la sfîrşitul perioadei de raportare.
16. În coloana 16 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva primei necîştigate la sfîrşitul
perioadei de raportare.
17. În coloana 17 se indică date privind Rezerva de daune declarate dar nesoluţionate la sfîrşitul
perioadei de raportare.
18. În coloana 18 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva de daune declarate dar
nesoluţionate la sfîrşitul perioadei de raportare.
19. În coloana 19 se indică date privind Rezerva de daune neavizate la sfîrşitul perioadei de raportare.
20. În coloana 20 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva de daune neavizate la sfîrşitul
perioadei de raportare.
21. În coloana 21 se indică date privind Rezerva riscurilor neexpirate la sfîrşitul perioadei de raportare.
22. În coloana 22 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva riscurilor neexpirate la sfîrşitul
perioadei de raportare.
23. În coloana 23 se indică alte rezerve de asigurare la sfîrşitul perioadei de raportare.
24. În coloana 24 se indică date privind cota reasigurătorului în alte rezerve de asigurare la sfîrşitul
perioadei de raportare.
25. În coloana 25 se indică modificarea rezervelor tehnice care se determină ca diferenţa dintre totalul
rezervelor tehnice la sfîrşitul perioadei de raportare şi totalul rezervelor tehnice la începutul anului.
26. În coloana 26 se indică modificarea cotei reasigurătorului în rezervele tehnice care se determină ca
diferenţa dintre totalul cotei reasigurătorului în rezervele tehnice la sfîrşitul perioadei de raportare şi totalul
cotei reasigurătorului în rezervele tehnice la începutul anului.
Partea II "Rezerve tehnice aferente asigurărilor de viaţă" se completează în următorul mod:
1. În coloana 1 se indică totalul rezervelor tehnice la începutul anului şi reprezintă suma datelor din
coloana 3, coloana 5, coloana 7, coloana 9 şi coloana 11.
2. În coloana 2 se indică totalul cotei reasigurătorului în rezervele tehnice la începutul anului şi
reprezintă suma datelor din coloana 4, coloana 6, coloana 8, coloana 10 şi coloana 12.
3. În coloana 3 se indică date privind Rezervele matematice (rezerva matematică, rezerva matematică
adiţională şi rezerva pentru beneficii suplimentare) la începutul anului, care trebuie să fie identice cu datele
din coloana 15 a părţii II a raportului la sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.
4. În coloana 4 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezervele matematice (rezerva
matematică, rezerva matematică adiţională şi rezerva pentru beneficii suplimentare) la începutul anului, care
trebuie să fie identice cu datele din coloana 16 a părţii II a raportului la sfîrşitul anului precedent celui de
gestiune.
5. În coloana 5 se indică date privind Rezerva primei necîştigate la începutul anului, care trebuie să fie
identice cu datele din coloana 17 a părţii II a raportului la sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.
6. În coloana 6 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva primei necîştigate la începutul
anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 18 a părţii II a raportului la sfîrşitul anului precedent
celui de gestiune.
7. În coloana 7 se indică date privind Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate la începutul
anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 19 a părţii II a raportului la sfîrşitul anului precedent
celui de gestiune.
8. În coloana 8 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva de daune declarate, dar
nesoluţionate la începutul anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 20 a părţii II a raportului la
sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.
9. În coloana 9 se indică date privind Rezerva de daune neavizate la începutul anului, care trebuie să
fie identice cu datele din coloana 21 a părţii II a raportului la sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.
10. În coloana 10 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva de daune neavizate la
începutul anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 22 a părţii II a raportului la sfîrşitul anului
precedent celui de gestiune.
11. În coloana 11 se indică date privind Rezerva riscurilor neexpirate la începutul anului, care trebuie
să fie identice cu datele din coloana 23 a părţii II a raportului la sfîrşitul anului precedent celui de gestiune.
12. În coloana 12 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva riscurilor neexpirate la
începutul anului, care trebuie să fie identice cu datele din coloana 24 a părţii II a raportului la sfîrşitul anului
precedent celui de gestiune.
13. În coloana 13 se indică totalul rezervelor tehnice la sfîrşitul perioadei de raportare şi reprezintă
suma datelor din coloana 15, coloana 17, coloana 19, coloana 21 şi coloana 23.
14. În coloana 14 se indică totalul cotei reasigurătorului în rezervele tehnice la sfîrşitul perioadei de
raportare şi reprezintă suma datelor din coloana 16, coloana 18, coloana 20, coloana 22 şi coloana 24.
15. În coloana 15 se indică date privind Rezervele matematice (rezerva matematică, rezerva
matematică adiţională şi rezerva pentru beneficii suplimentare) la sfîrşitul perioadei de raportare.
16. În coloana 16 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezervele matematice (rezerva
matematică, rezerva matematică adiţională şi rezerva pentru beneficii suplimentare) la sfîrşitul perioadei de
raportare.
17. În coloana 17 se indică date privind Rezerva primei necîştigate la sfîrşitul perioadei de raportare.

18. În coloana 18 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva primei necîştigate la sfîrşitul
perioadei de raportare.
19. În coloana 19 se indică date privind Rezerva de daune declarate dar nesoluţionate la sfîrşitul
perioadei de raportare.
20. În coloana 20 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva de daune declarate dar
nesoluţionate la sfîrşitul perioadei de raportare.
21. În coloana 21 se indică date privind Rezerva de daune neavizate la sfîrşitul perioadei de raportare.
22. În coloana 22 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva de daune neavizate la sfîrşitul
perioadei de raportare.
23. În coloana 23 se indică date privind Rezerva riscurilor neexpirate la sfîrşitul perioadei de raportare.
24. În coloana 24 se indică date privind cota reasigurătorului în Rezerva riscurilor neexpirate la sfîrşitul
perioadei de raportare.
25. În coloana 25 se indică date privind modificarea rezervelor tehnice, care se determină ca diferenţa
dintre totalul rezervelor tehnice la sfîrşitul perioadei de raportare şi totalul rezervelor tehnice la începutul
anului.
26. În coloana 26 se indică date privind modificarea cotei reasigurătorului în rezervele tehnice, care se
determină ca diferenţa dintre totalul cotei reasigurătorului în rezervele tehnice la sfîrşitul perioadei de
raportare şi totalul cotei reasigurătorului în rezervele tehnice la începutul anului.
Raportul privind rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului) se prezintă Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare trimestrial – pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare
şi anual – pînă la data de 25 februarie a anului următor celui de gestiune.

Anexa nr.3
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.26/15 din 07.07.2011
[Anexa nr.3 în redacţia Hot.CNPF nr.26/10 din 11.06.2018, în vigoare 01.07.2018]
RAPORT
privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate
ale asigurătorului (reasigurătorului)
Raportul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului) se întocmeşte la data de
raportare, formele acestuia fiind completate în conformitate cu Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate
ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21.01.2011 şi se prezintă
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare trimestrial – până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual – până la data
de 25 februarie a anului următor celui de gestiune.
Forma A – Active
RAPORT
privind valoarea activelor asigurătorului (reasigurătorului)/
companiei de asigurări la data de __________________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului)/companiei de asigurări:________________________
Cod IDNO ______________________________________________________________________
Nr.
d/o

Categoriile de active

A
1

(1)
Active admise să reprezinte fondurile
asiguraţilor (total
rd.1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9),
inclusiv:
1.1 valorile mobiliare emise de către Guvernul
Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat

1.2 valorile mobiliare emise de Guvernul, Banca
Centrală ale oricărui alt stat sau de o organizaţie
financiară internaţională

1.3 acţiunile emitenţilor admişi pe piaţa reglementată şi
în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare,
care întrunesc cerinţele prevăzute la pct.16
subpct.3) din Regulament

1.4 obligaţiunile emitenţilor admişi pe piaţa
reglementată şi în cadrul sistemului multilateral de
tranzacţionare cu respectarea condiţiilor care
întrunesc cerinţele prevăzute la pct.16 subpct.3)
din Regulament

1.5 valorile mobiliare care nu sunt tranzacţionate pe o
piaţă reglementată sau în cadrul sistemului
multilateral de tranzacţionare

Valoarea,
Fondurile asiguraţilor
Fondurile
lei
Cerinţe de diversificare (dispersare) Valoarea asigurătorului
(reasigurăadmisă,
torului), lei
lei
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)-(4)
X

orice cuantum în limita totalului dintre
rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,
şi o treime din marja de solvabilitate
minimă, cu condiţia că se respectă
coeficientul de lichiditate stabilit la
punctul 25 din prezentul Regulament
nu mai mult de 5% în cazul unui şi
aceluiaşi emitent şi nu mai mult de
20% în ansamblu din totalul dintre
rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,
şi o treime din marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 15% în cazul unui şi
aceluiaşi emitent şi nu mai mult de
40% în ansamblu din totalul dintre
rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,
şi o treime din marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 15% în cazul unui şi
aceluiaşi emitent şi nu mai mult de
20% în ansamblu din totalul dintre
rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,
şi o treime din marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 2% în cazul unui şi
aceluiaşi emitent şi nu mai mult de 5%
în ansamblu din totalul dintre
rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,

şi o treime din marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 3% din totalul dintre
rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,
şi o treime din marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 10% din totalul dintre
rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,
şi o treime din marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 20% în cazul unei şi
aceleiaşi instituţii financiare, nu mai
mult de 10% în cazul unei şi aceleiaşi
instituţii financiare la care sunt aplicate
măsuri de intervenţie timpurie de către
Banca Naţională a Moldovei din cauza
unei deteriorări rapide a situaţiei
financiare şi nu mai mult de 70% în
ansamblu din totalul dintre rezervele
tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,
şi o treime din marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 20% în cazul unei şi
aceleiaşi investiţii şi nu mai mult de
35% pentru asigurările generale şi nu
mai mult de 60% pentru asigurările de
viaţă în ansamblu din totalul dintre
rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,
şi o treime din marja de solvabilitate
minimă
nu mai mult de 3% în cazul unui şi
aceluiaşi debitor şi nu mai mult de
25% în ansamblu din totalul dintre
rezervele tehnice, exceptând cota
reasigurătorului în rezervele tehnice,
şi o treime din marja de solvabilitate
minimă
în cuantumul mărimii rezervelor
tehnice calculate pe contractele
subscrise

1.6 disponibilităţile băneşti în casierie

1.7 disponibilităţile în conturi de decontare curente în
instituţii financiare licenţiate de Banca Naţională a
Moldovei, inclusiv în valută străină

1.8 depozitele şi investiţiile în instituţii financiare
licenţiate de Banca Naţională a Moldovei

1.9 terenurile sau construcţiile separate, sau terenurile
sau construcţiile situate suficient de aproape unele
de altele ca să fie considerate efectiv ca o singură
investiţie

1.10 creanţe aferente primelor subscrise în măsura în
care nu sunt mai vechi de 60 de zile de la data
scadentă prevăzută în contractul de asigurare

1.11 creanţe aferente primelor de asigurare
subvenţionate de către stat în măsura în care nu
sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadentă
prevăzută în contractul de asigurare
1.12 cota reasigurătorului în rezervele tehnice
2
3

în cuantumul stabilit la calcularea
rezervelor tehnice
X

Active neadmise să reprezinte fondurile
asiguraţilor
Total general (rd.1+rd.2)

X
X

X

1. Total active conform bilanţului contabil____________ lei;
2. Rezerve tehnice brute ___________ lei;
3. Marja de solvabilitate minimă conform Formei MSM_V/MSG_V sau MSM_G/MSG_G __________ lei;
4. Totalul dintre rezervele tehnice brute şi o treime din marja de solvabilitate minimă ______________lei;
5. Totalul dintre rezervele tehnice brute, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate
minimă ______________lei;
6. Valoarea admisă a activelor în Fondul asiguraţilor, (rd.1 col.4) _________________ lei;
7. Excedent/deficit de active admise în fondurile asiguraţilor, ţinând cont de regulile de dispersare, (6 – 4) ____________ lei.
Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat.
Data întocmirii ______________
Instrucţiune de completare a Formei A-Active:
1. Coloana (1) reprezintă categoriile de active după cum sunt prezentate în bilanţul contabil, ajustate în conformitate cu
prevederile punctului 4, punctului 5 şi punctului 6 din prezentul Regulament.
2. Coloana (2) cuprinde valoarea activelor stabilită la data de evaluare în conformitate cu prezentul Regulament.
3. Coloana (3) cuprinde activele admise să reprezinte fondurile asiguraţilor care corespund cerinţelor Cap.IV din prezentul
Regulament în ceea ce priveşte categoria şi în măsura în care acestea corespund cerinţelor de diversificare (dispersare).
4. Valoarea activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor peste limita stabilită de cerinţele de diversificare (dispersare) şi
valoarea activelor neadmise să reprezinte fondurile asiguraţilor va fi atribuită fondurilor asigurătorului (reasigurătorului) şi se va indica în
coloana (4).

FORMA D – Datorii
RAPORT
privind datoriile asigurătorului (reasigurătorului)/companiei de asigurări
la data de ______________________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului)/companiei de asigurări:____________________
Cod IDNO __________________________________________________________________
Nr.
Descrierea datoriilor
d/o
A
1
1 Total datorii contractuale (rezerve tehnice de
asigurare) (rd.1.1 - 1.6), inclusiv:
1.1 Rezerva de prime necâştigate

Valoarea,
lei
2

Fondurile
asiguraţilor, lei
3

Fondurile asigurătorului
(reasigurătorului), lei
4
X
X

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3

Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate
Rezerva de daune neavizate
Rezerva adiţională pentru riscuri neexpirate
Rezerve matematice
Alte, specificaţi
Total datorii, altele decât cele contractuale (rd.2.1
- 2.10), inclusiv
Credite, împrumuturi, subvenţii
Datorii faţă de furnizori, creditori
Datorii faţă de personal
Impozite, taxe şi contribuţii de stat
Datorii pentru comisioane
Datorii faţă de fondatori (dividende)
Datorii faţă de reasigurători
Datorii faţă de alţi asigurători
Provizioane pentru cheltuieli preliminare şi litigiile
Alte, specificaţi
Total datorii (rd.1 + rd.2)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat
Data întocmirii ___________
Instrucţiune de completare a Formei D – Datorii:
1. În coloana (1) vor fi reflectate toate datoriile corespunzătoare după cum sunt prezentate în bilanţul contabil al entităţii
raportoare la data de evaluare.
2. Detaliile (descrierea şi valoarea) cu privire la datoriile care sunt incluse în categoriile de datorii vor fi anexate sub formă de
tabel sau tabele.
3. Valorile datoriilor contractuale vor corespunde valorilor rezervelor tehnice indicate în bilanţul contabil.
4. Valorile indicate în coloana (2) reprezintă valorile datoriilor stabilite la data de evaluare în conformitate cu prezentul
Regulament şi principiile contabile standard aplicabile domeniului asigurărilor, aprobate de autoritatea de supraveghere.
5. Datoriile care nu constituie datorii faţă de asiguraţi, beneficiari sau alţi reclamanţi şi datoriile legate de regularizarea daunelor
vor fi atribuite fondurilor asigurătorului (reasigurătorului).

FORMA MSM_V/MSG_V
CALCULUL
marjei de solvabilitate minime a asigurătorului (reasigurătorului)
companiei de asigurări pentru activitatea de asigurări de viaţă
la data de ________________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului)/companiei de asigurări: ______________________
Cod IDNO ____________________________________________________________________
Descriere

1
Contracte
nelegate de
fondurile de
investiţii:
Categoria –
Individuale:
(a) Asigurări de
viaţă
(b) Anuităţi
Categoria –
Colective:
(a) Asigurări de
viaţă, inclusiv:
- cu prime garantate
pentru cel mult un
an;
- cu prime garantate
pentru o perioadă
mai mare de un an
(b) Anuităţi
Contracte legate
de fondurile de
investiţii:
Categoria –
Individuale
(a) Asigurări de
viaţă, inclusiv:
- Garantate
- Negarantate
(b) Anuităţi, inclusiv:
- Garantate
- Negarantate
Categoria –

Rezervele
matematice
înainte de
cedările în
reasigurare
2

Rezervele
Rata
matematice
1
după cedările în
reasigurare
3

4

Suma la risc
înainte de
cedările în
reasigurare
5

Suma la risc Rata Factor Factor MSM- MSM
după cedările
2
1
2
1
în reasigurare

6

7

8

9

10

11

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

Colective:
(a) Asigurări de
viaţă, inclusiv:
- Garantate
- Negarantate
(b) Anuităţi, inclusiv:
- Garantate
- Negarantate
Asigurări (riscuri)
suplimentare1
Individuale,
specificaţi
Colective,
specificaţi
TOTAL
MSM/MSG

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Capitalul social minim stabilit de lege____________________________lei
Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat
Data întocmirii ___________
__________________________
1 Rezerve tehnice, inclusiv rezervele matematice, după caz.
Instrucţiune de completare a Formei MSM_V/MSG_V:
(1) Rata 1 este 0.85 (85%) sau raportul dintre rezervele matematice după deducerea cedărilor în reasigurare şi rezervele
matematice brute, oricare din ele este mai mare.
(2) Rata 2 este 0.5 (50%) sau raportul dintre suma la risc reţinută ca obligaţie după cedările în reasigurare şi suma la risc brută,
oricare din ele este mai mare.
(3) Marja de solvabilitate minimă (MSM-1)
Col.(10) = {[Col.(3) × Col.(4) × Col.(8)] + [Col.(6) × Col.(7) × Col.(9)]} ×1,25.
(4) La calcularea sumei la risc totale, contractele pentru care suma la risc este negativă sau nu există vor fi ignorate.
(5) Pentru asigurările suplimentare în coloniţele (2) şi (3) vor fi indicate rezervele tehnice altele decât rezervele matematice.
(6) Detalii cu privire la factorul 1 şi factorul 2 sunt indicate în tabelul ajutător la instrucţiunea de completare a Formei
MSM_V/MSG_V:
(7) MSM reprezintă marja de solvabilitate minimă şi va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1 şi capitalul social minim
stabilit prin lege.
(8) MSG se va calcula doar în cazul când compania de asigurări nu mai deţine licenţă. MSG reprezintă marja de solvabilitate
minimă de garantare care constituie valoarea obţinută conform calculului MSM-1 cu aplicarea coeficientului de 1,25.

Tabel ajutător
la instrucţiunea de completare a Formei MSM_V/MSG_V
Detalii cu privire la factori
Asigurări nelegate de fonduri de investiţii:
Individuale:
Asigurări de viaţă
Anuităţi
Colective:
Asigurări de viaţă:
• cu prime garantate pentru cel mult un an
• cu prime garantate pentru o perioadă mai mare de un an
Anuităţi
Asigurări legate de fonduri de investiţii:
Individuale:
Asigurări de viaţă
• Garantate
• Negarantate
Anuităţi
• Garantate
• Negarantate
Colective
Asigurări de viaţă:
• Garantate
• Negarantate
Anuităţi
• Garantate
• Negarantate
Asigurări (riscuri) suplimentare
Individuale şi colective
• deces din accident
• vătămări corporale din accident
• incapacitate permanentă de muncă
• incapacitate temporară de muncă
• spitalizare sau asigurarea cheltuielilor medicale
• asigurări de boli grave
• asigurări de şomaj
• alte (specificaţi)

Factor 1

Factor 2

4%
4%

0.3%
0%

1%
3%
4%

0.2%
0.3%
0%

2%
1%

0.2%
0.3%

2%
1%

0%
0%

2%
1%

0%
0%

2%
1%

0%
0%

2%
2%
2%
4%
4%
4%
2%
2%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

FORMA MSM_G/MSG_G
CALCULUL
marjei de solvabilitate minime a asigurătorului (reasigurătorului)/
companiei de asigurări pentru activitatea de asigurări generale
la data de _________________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului)/companiei de asigurări: ___________
Cod IDNO _________________________________________________________
Nr.
d/o

Clasa de asigurare

Prime brute
subscrise

Prime nete
subscrise

2

3

A
1
1 Asigurările de accidente
2 Asigurările de sănătate
3 Asigurările de vehicule terestre (altele decât
cele feroviare)
4 Asigurările de vehicule de cale ferată
5 Asigurările de nave aeriene
6 Asigurările de nave maritime, lacustre şi fluviale
7 Asigurările de bunuri în tranzit
8 Asigurările de incendiu şi de alte calamităţi
naturale
9 Alte asigurări de bunuri
10 Asigurările de răspundere civilă auto
11 Asigurările de răspundere civilă avia
12 Asigurările de răspundere civilă maritimă,
lacustră şi fluvială
13 Asigurările de răspundere civilă generală
14 Asigurările de credite
15 Asigurările de garanţii
16 Asigurările de pierderi financiare
17 Asigurările de protecţie juridică
18 Asigurările de asistenţă ale persoanelor aflate în
dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor
de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă
permanentă
19 TOTAL (rd.1 - rd.18)
20 MSM/MSG

Daune
apărute
brute
4

Daune
apărute
nete
5

MSM- MSM- MSM
1
2
6

7

8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

Capitalul social minim stabilit de lege ________________lei
Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat
Data întocmirii ___________
Instrucţiune de completare a Formei MSM_G/MSG_G:
(1) MSM-1 din Forma MSM_G/MSG_G reprezintă Marja de solvabilitate minimă calculată pe baza primelor nete subscrise şi este
egală cu produsul dintre 20% (pînă la 30.09.2018)/25% (începând cu 01.10.2018) şi valoarea cea mai mare dintre valoarea primelor
brute subscrise înmulţite cu un factor A, specificat în tabelul ajutător la instrucţiunea de completare a Formei MSM_G/MSG_G, şi
valoarea primelor nete subscrise.
(2) MSM-2 din Forma MSM_G/MSG_G reprezintă Marja de solvabilitate minimă determinată pe baza daunelor nete apărute şi
este egală cu produsul dintre 30% (pînă la 30.09.2018)/35% (începând cu 01.10.2018) şi valoarea cea mai mare dintre valoarea
daunelor brute apărute înmulţite cu un factor B, specificat în tabelul ajutător la instrucţiunea de completare a Formei MSM_G/MSG_G,
şi valoarea daunelor nete apărute.
(3) MSM reprezintă Marja de solvabilitate minimă şi va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1, MSM-2 şi capitalul social
minim stabilit prin lege.
(4) MSG se va calcula doar în cazul când compania de asigurări nu mai deţine licenţă. MSG reprezintă Marja de solvabilitate
minimă de garantare şi va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1 şi MSM-2 conform calculului cu aplicarea coeficientului de
1,25.

Tabelul ajutător
la instrucţiunea de completare a Formei MSM_G/MSG_G
Nr.
d/o
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Clasa de asigurare
1
Asigurările de accidente
Asigurările de sănătate
Asigurările de vehicule terestre (altele decât cele feroviare)
Asigurările de vehicule de cale ferată
Asigurările de nave aeriene
Asigurările de nave maritime, lacustre şi fluviale
Asigurările de bunuri în tranzit
Asigurările de incendiu şi de alte calamităţi naturale
Alte asigurări de bunuri
Asigurările de răspundere civilă auto
Asigurările de răspundere civilă avia
Asigurările de răspundere civilă maritimă, lacustră şi fluvială
Asigurările de răspundere civilă generală
Asigurările de credite

A

B

2
0,85
0,85
0,85
0,5
0,9
0,5
0,7
0,5
0,5
0,85
0,85
0,85
0,85
0,9

3
0,85
0,85
0,85
0,5
0,9
0,5
0,7
0,5
0,5
0,85
0,85
0,85
0,85
0,9

15
16
17
18

Asigurările de garanţii
Asigurările de pierderi financiare
Asigurările de protecţie juridică
Asigurările de asistenţă ale persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la
locul de reşedinţă permanentă

0,9
0,9
0,7
0,7

0,9
0,9
0,7
0,7

FORMA MSD_RS CALCULUL
marjei de solvabilitate disponibile şi ratei solvabilităţii
asigurătorului (reasigurătorului)/companiei de asigurări
la data de _______________________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): ______________________________
Cod IDNO _________________________________________________________
Nr.
d/o
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descriere
1
Active admise în Fondurile asiguraţilor (rd.3 col.(4) din Forma A – Active), lei
Obligaţii contractuale (Rezervele tehnice de asigurare) (rd.3 col.(3) din Forma D – Datorii), lei
Excedent/deficit în Fondurile asiguraţilor faţă de obligaţiile contractuale (rd.1 – rd.2), lei
Active în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(5) din Forma A – Active), lei
Obligaţii aferente Fondurilor asigurătorului (reasigurătorului) (rd.3 col.(4) din Forma D – Datorii), lei
Excedent/deficit în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.4 - rd.5), lei
Total marja de solvabilitate disponibilă (MSD) (rd.3 + rd.6), lei
Total marja de solvabilitate minimă/minimă de garantare (MSM/MSG), lei
Rata solvabilităţii ([MSD rd.7/ (MSM/MSG) rd.8] × 100), %

Valoarea

Note

2

3

Prin prezenta certific că raportul privind marjele de solvabilitate a fost perfectat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi actele
normative emise de autoritatea de supraveghere.
Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat
Data întocmirii ___________

Forma CL
CALCULUL
coeficientului de lichiditate pentru asigurător (reasigurător)/compania de asigurări
la data de ______________________
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): ______________________________
Cod IDNO _________________________________________________________
Nr.
d/o
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea
1
Mijloace băneşti în conturi de decontare
Numerar în casierie
Depozite bancare la vedere
Depozite bancare care pot fi retrase necondiţionat
Alte active care pot fi transformate imediat în mijloace băneşti pentru stingerea obligaţiilor devenite scadente
Total active lichide
Obligaţii devenite scadente conform contractelor de asigurare (reasigurare)
Obligaţii devenite scadente rezultate din activitatea operaţională, altele decît cele indicate în rd.7
Alte obligaţii devenite scadente
Total obligaţii devenite scadente
Coeficientul de lichiditate rd.6/ rd.10

Suma,
lei
2

Notă
3

Prin prezenta certific că raportul privind calculul coeficientului de lichiditate a fost perfectat în conformitate cu legislaţia în vigoare
şi actele normative emise de autoritatea de supraveghere.
Numele, prenumele şi semnătura actuarului certificat
Data întocmirii ___________

Registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice la data de _______
- Activitate de asigurare de viaţă / - Activitate de asigurare generală
Denumirea asigurătorului (reasigurătorului)/companiei de asigurări: ________________________
Cod IDNO __________________________________
Nr.
d/o

Denumirea
activelor

Activul
este
arestat,
confiscat,
este
obiect
al contractelor
de gaj,
sursă de
plată a
obligaţiilor

Suma Denumirea Numărul Moseinstituţiei înregis- nedă
naţioches- unde sunt
trării,
nală
trului deţinute
nr.
apli- după caz contului sau
cat
valorile
de de- valută
mobiliare, contare, străină
depozitele contului
de
bancare
sau
depozit,
disponi- contracbilităţile
tului de

Cursul
oficial
la data
raportării

ValoaData
Valoa- Valoa- Valoarea
înregis- rea de rea
rea
nomitrării
bilanţ admi- adminală a
în evila
să în să în
activu- denţa
data fondul fondul
lui în
conta- rapor- asigu- asiguvalută
bilă
tării, raţilor, rătola data
lei
lei
rului,
intrării
lei

A
1
1 Valori mobiliare emise
de către Guvernul RM
sau de altă autoritate de
stat
1
2
3…
TOTAL
2 Valori mobiliare emise
de Guvernul, Banca
Centrală ale oricărui alt
stat sau de o organizaţie
financiară internaţională
1
2
3…
TOTAL
3 Acţiuni ale emitenţilor
admişi pe piaţa
reglementată şi în cadrul
sistemului multilateral de
tranzacţionare
1
2
3…
TOTAL
4 Obligaţiuni ale
emitenţilor admişi pe
piaţa reglementată şi în
cadrul sistemului
multilateral de
tranzacţionare
1
2
3…
TOTAL
5 Valori mobiliare care nu
sunt tranzacţionate pe o
piaţă reglementată sau
în cadrul sistemului
multilateral de
tranzacţionare
1
2
3…
TOTAL
6 Disponibilităţi băneşti în
casierie
TOTAL
7 Disponibilităţi în conturi
de decontare curente în
instituţii financiare
licenţiate de Banca
Naţională a Moldovei,
inclusiv în valută străină
1
2
3…
TOTAL
8 Depozite şi investiţii în
instituţii financiare
licenţiate de Banca
Naţională a Moldovei
1
2
3…
TOTAL
9 Bunuri imobiliare
contabilizate ca terenuri
şi construcţii
1
2

asumate
prin garanţii
bancare
sau mijloc
de acoperire a
altor
obligaţii
(da/nu)
2

băneşti/ depozit,
locul
nr.caamplasării dastral
bunului
(după
imobil
caz)

3

in- ieşitră- rii
rii

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

9

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

12

13

3…
TOTAL
10 Creanţe aferente
primelor subscrise în
măsura în care nu sunt
mai vechi de 60 de zile
de la data scadentă
prevăzută în contractul
de asigurare
11 Creanţe aferente
primelor de asigurare
subvenţionate de către
stat în măsura în care
nu sunt mai vechi de
180 de zile de la data
scadentă prevăzută în
contractul de asigurare
12 Cota reasigurătorului în
rezervele tehnice
TOTAL ACTIVE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Administratorul asigurătorului (reasigurătorului) _______________
Contabil-şef ________________
Actuarul certificat ________________
Data întocmirii __________________
Instrucţiune de completare a Registrului special al activelor
admise să acopere rezervele tehnice
1. La completarea registrului special al activelor asigurătorul (reasigurătorul) va ţine cont de prevederile punctului 6 din prezentul
Regulament, precum şi de toate documentele justificative care au stat la baza înregistrării activelor în evidenţa contabilă. Confirmarea
detaliilor menţionate referitoare la activele admise să reprezinte fondurile asiguraţilor se va efectua prin documente confirmative
aferente fiecărui activ admis după caz, certificate eliberate de emitenţi, registratori independenţi, extrase bancare, rapoarte de casă,
extrase din registrul bunurilor imobile, rapoarte de evaluare a activelor, acte de verificare a decontărilor, care se vor prezenta autorităţii
de supraveghere la solicitare.
2. La coloana (2) se va indica prin menţiunea da sau nu dacă activul este arestat, confiscat, este obiect al contractelor de gaj,
sursă de plată a obligaţiilor asumate prin garanţii bancare sau mijloc de acoperire a altor obligaţii, precum şi grevat de alte sarcini.
3. La coloana (3) se va specifica suma sechestrului aplicat asupra activului (inclusiv aplicarea sechestrului integral sau parţial
asupra activului).
4. La coloana (4) se va indica denumirea instituţiei unde sunt deţinute, după caz, valorile mobiliare, depozitele bancare sau
disponibilităţile băneşti şi locul amplasării bunurilor imobile reflectate separat ca terenuri şi construcţii.
5. La coloana (5) se va indica numărul atribuit aferent fiecărui tip de activ: numărul înregistrării atribuit valorilor mobiliare, numărul
contractului de depozit, contului de depozit şi de decontare, numărul cadastral separat al terenurilor şi construcţiilor.
6. La coloanele (6) şi (7), în cazul în care activul este reflectat în valută, se vor completa respectiv valuta şi cursul oficial al
acesteia la data raportării.
7. La coloana (8) se va indica valoarea nominală a activului în valută la data intrării.
8. La coloanele (9) şi (10) se va reflecta data înregistrării în evidenţa contabilă, respectiv data intrării şi ieşirii.
9. La coloana (11) se va reflecta valoarea de bilanţ la data raportării, inclusiv, dacă activele admise sunt în valută, ele se
convertesc în lei conform cursului oficial la data raportării.
10. La coloana (12) se va reflecta valoarea admisă în fondul asiguraţilor care corespunde cerinţelor Cap.IV din prezentul
Regulament în ceea ce priveşte categoria şi în măsura în care acestea corespund cerinţelor de diversificare.
11. La coloana (13) se va reflecta valoarea activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor peste limita stabilită de cerinţele
de diversificare şi valoarea activelor neadmise să reprezinte fondurile asiguraţilor va fi atribuită fondurilor asigurătorului
(reasigurătorului).
12. Valoarea totală a activelor înscrise, evaluate în conformitate cu prevederile legale în vigoare trebuie să fie, în orice moment,
cel puţin egală cu valoarea rezervelor tehnice.
13. Creanţele admise la acoperirea rezervelor tehnice în asigurări pe fiecare debitor în parte se vor reflecta într-un tabel separat
în formă electronică, care se va remite la solicitare autorităţii de supraveghere.

Creanţele aferente primelor subscrise
la data de___________
Debitor/
contract
de
asigurare

Data
scadenţei
creanţei
conform
contractului

Soldul
Creanţe la Creanţe cu
termenul de
creanţei la
care
<30 31- 61data
termenul de
plată
raportării
plată n-a
expirat la zile 60 90
zile zile
sosit la data
data
raportării
raportării

inclusiv

Valoarea
Valoarea
admisă în
admisă în
91- 121- 181- >365
fondul
fondul
120 180 365 zile asiguraţilor, asigurătozile zile zile
lei
rului, lei

Creanţele aferente primelor subscrise
1.
2.
3….
Total
Creanţele aferente primelor de asigurare subvenţionate
de către stat conform contractelor încheiate
1.
2.
3….
Total
Administratorul asigurătorului (reasigurătorului) ________________
Contabil şef _________________
Actuarul certificat ________________
Data întocmirii ___________

[Anexa nr.3 în redacţia Hot.CNPF nr.26/10 din 11.06.2018, în vigoare 01.07.2018]

Anexa nr.4
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.26/15 din 07.07 2011
[Anexa nr.4 introdusă prin Hot.CNPF nr.26/10 din 11.06.2018, în vigoare 01.07.2018]
RAPORT
privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin intermediari
pentru perioada 01.01.20__ - __________________
Clasa de asigurări

Cod
rând

Prime brute subscrise intermediate prin:
a) Brokeri de
b) Agenţi c) Agenţi
d) Agenţi
TOTAL
asigurare şi/sau
persoane persoane bancassurance (a+b+c+d)
reasigurare
fizice
juridice

I. Asigurări generale
020
Asigurările de accidente
0201
Asigurările de sănătate
0202
Asigurările de vehicule terestre (altele decât cele
0203
feroviare)
Asigurările de vehicule de cale ferată
0204
Asigurările de nave aeriene
0205
Asigurările de nave maritime, lacustre şi fluviale
0206
Asigurările de bunuri în tranzit
0207
Asigurările de incendiu şi de alte calamităţi naturale
0208
Alte asigurări de bunuri
0209
Asigurările de răspundere civilă auto, inclusiv:
0210
asigurare internă (obligatorie)
02101
asigurare externă (obligatorie)
02102
Asigurările de răspundere civilă avia
0211
Asigurările de răspundere civilă maritimă, lacustră şi 0212
fluvială
Asigurările de răspundere civilă generală
0213
Asigurările de credite
0214
Asigurările de garanţii
0215
Asigurările de pierderi financiare
0216
Asigurările de protecţie juridică
0217
Asigurările de asistenţă ale persoanelor aflate în
0218
dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la
domiciliu ori de la locul de reşedinţă permanentă
II. Asigurări de viaţă din care:
030
Asigurări de viaţă (fără asigurarea cu pensii şi fără
0301
anuităţi)
Asigurări de pensii şi anuităţi
0302
Asigurări de accidente şi boală, suplimentare la
0303
asigurarea de viaţă
Asigurări de sănătate, suplimentare la asigurarea de 0304
viaţă
Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere
0305
Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de
0306
fonduri de investiţii, prevăzute la lit.a) şi lit.b) din
anexa nr.1 la Legea 407/2006
TOTAL I+II
Conducătorul asigurătorului (reasigurătorului) ______________________________
Data întocmirii __________________________

RAPORT
privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului)
prin brokeri de asigurare şi/sau reasigurare
pentru perioada 01.01.20__ - __________________
Clasa de asigurări

Cod
rând

I. Asigurări generale
Asigurările de accidente
Asigurările de sănătate
Asigurările de vehicule
terestre (altele decât
cele feroviare)
Asigurările de vehicule
de cale ferată
Asigurările de nave
aeriene
Asigurările de nave

020
0201
0202
0203

0204
0205
0206

1. Broker de
asigurare şi/sau
reasigurare...
prime
comibrute
sion
subscrise

2. Broker de
asigurare şi/sau
reasigurare...
prime
comibrute
sion
subscrise

3. Broker de
asigurare şi/sau
reasigurare...
prime
comibrute
sion
subscrise

n. Broker de
TOTAL
asigurare şi/sau
reasigurare...
prime
comiprime comibrute
sion
brute
sion
subscrise
subscrise

maritime, lacustre şi
fluviale
Asigurările de bunuri în
tranzit
Asigurările de incendiu
şi de alte calamităţi
naturale
Alte asigurări de bunuri
Asigurările de
răspundere civilă auto,
inclusiv:
asigurare internă
(obligatorie)
asigurare externă
(obligatorie)
Asigurările de
răspundere civilă avia
Asigurările de
răspundere civilă
maritimă, lacustră şi
fluvială
Asigurările de
răspundere civilă
generală
Asigurările de credite
Asigurările de garanţii
Asigurările de pierderi
financiare
Asigurările de protecţie
juridică
Asigurările de asistenţă
ale persoanelor aflate în
dificultate în cursul
deplasărilor sau
absenţelor de la
domiciliu ori de la locul
de reşedinţă
permanentă
II. Asigurări de viaţă
din care:
Asigurări de viaţă (fără
asigurarea cu pensii şi
fără anuităţi)
Asigurări de pensii şi
anuităţi
Asigurări de accidente şi
boală, suplimentare la
asigurarea de viaţă
Asigurări de sănătate,
suplimentare la
asigurarea de viaţă
Asigurări de căsătorie,
asigurări de naştere
Asigurări de viaţă şi
anuităţi care sunt legate
de fonduri de investiţii,
prevăzute la lit.a) şi lit.b)
din anexa nr.1 la Legea
407/2006
TOTAL I+II

0207
0208

0209
0210

02101
02102
0211
0212

0213

0214
0215
0216
0217
0218

030
0301

0302
0303

0304

0305
0306

Conducătorul asigurătorului (reasigurătorului) ______________________________
Data întocmirii __________________________

RAPORT
privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin agenţi de asigurare
pentru perioada 01.01.20__ - __________________
Clasa de
asigurări

Cod
rând

I. Asigurări
020
generale
Asigurările
0201
de accidente
Asigurările
0202
de sănătate
Asigurările
0203
de vehicule
terestre
(altele decât
cele

Agenţi de asigurare persoane fizice
Agenţi de asigurare persoane juridice
Agenţi bancassurance
1. Agent
2. Agent
nr. Agent
TOTAL
1. Agent
2. Agent
nr.Agent
TOTAL
1. Agent
2. Agent
nr. Agent
TOTAL
de aside aside aside aside aside aside aside aside asiguare…
guare…
guare…
guare…
guare…
guare…
guare…
guare…
guare…
PBS comi- PBS comi- PBS comi- PBS comi- PBS comi- PBS comi- PBS comi- PBS comi- PBS comi- PBS comi- PBS comi- PBS comision
sion
sion
sion
sion
sion
sion
sion
sion
sion
sion
sion

feroviare)
Asigurările
de vehicule
de cale
ferată
Asigurările
de nave
aeriene
Asigurările
de nave
maritime,
lacustre şi
fluviale
Asigurările
de bunuri în
tranzit
Asigurările
de incendiu
şi de alte
calamităţi
naturale
Alte
asigurări de
bunuri
Asigurările
de
răspundere
civilă auto,
inclusiv:
asigurare
internă
(obligatorie)
asigurare
externă
(obligatorie)
Asigurările
de
răspundere
civilă avia
Asigurările
de
răspundere
civilă
maritimă,
lacustră şi
fluvială
Asigurările
de
răspundere
civilă
generală
Asigurările
de credite
Asigurările
de garanţii
Asigurările
de pierderi
financiare
Asigurările
de protecţie
juridică
Asigurările
de asistenţă
ale
persoanelor
aflate în
dificultate în
cursul
deplasărilor
sau
absenţelor
de la
domiciliu ori
de la locul
de reşedinţă
permanentă
II. Asigurări
de viaţă din
care:
Asigurări de
viaţă (fără
asigurarea
cu pensii şi
fără anuităţi)
Asigurări de
pensii şi
anuităţi
Asigurări de

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0210

02101

02102

0211

0212

0213

0214
0215
0216

0217

0218

030

0301

0302

0303

accidente şi
boală,
suplimentare
la
asigurarea
de viaţă
Asigurări de 0304
sănătate,
suplimentare
la
asigurarea
de viaţă
Asigurări de 0305
căsătorie,
asigurări de
naştere
Asigurări de 0306
viaţă şi
anuităţi care
sunt legate
de fonduri
de investiţii,
prevăzute la
lit.a) şi lit.b)
din anexa
nr.1 la
Legea
407/2006
TOTAL I+II
Conducătorul asigurătorului (reasigurătorului) ______________________________
Data întocmirii __________________________
Modul de completare
a formularelor specializate indicate în Anexa nr.4
Raportul privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin intermediari, Raportul privind activitatea asigurătorului
(reasigurătorului) prin brokeri de asigurare şi/sau reasigurare şi Raportul privind activitatea asigurătorului (reasigurătorului) prin agenţi
de asigurare se întocmesc cumulativ de la începutul anului în baza documentelor primare semnate cu intermediarii şi se prezintă
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare trimestrial – până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual – până la data
de 1 martie a anului următor celui de gestiune.
[Anexa nr.4 introdusă prin Hot.CNPF nr.26/10 din 11.06.2018, în vigoare 01.07.2018]

Anexa nr.5
la Hotărârea C.N.P.F.
nr.26/15 din 07.07.2011
RAPORT
privind asigurarea construcţiilor
pentru perioada 01.01.20__ - __________________
Asigurarea Cod. Număr de Număr de
Prime
Suma
Prime brute Numărul
Suma
Rezerva
Daune
construcţiilor, rd. contracte contracte
brute
asigurată, subscrise daunelor daunelor de daune achitate
din care:
încheiate în vigoare subscrise,
lei
cedate în
achitate achitate la data de
pentru
în
la sfârşitul
lei
reasigurare,
în
raportare riscurile
perioada perioadei
lei
perioada
transmise
de
de
de
în rearaportare raportare
raportare
sigurare,
lei
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1) locative
01
- apartamente
011
- case de locuit 012
- altele
013
2) nelocative
02
- spaţii
021
comerciale
- clădiri
022
industriale
- clădiri
023
agrozootehnice
- altele
024
3) terenuri
03
aferente
clădirilor:
- locative
031
- nelocative
032
TOTAL
Conducătorul asigurătorului (reasigurătorului) ______________________________
Data întocmirii __________________________
Modul de completare a formularului specializat
"Raportul privind asigurarea construcţiilor"
Raportul privind asigurarea construcţiilor se întocmeşte cumulativ de la începutul anului în baza registrelor contractelor şi

despăgubirilor (îndemnizaţiilor) de asigurare (reasigurare) ţinute de asigurător (reasigurător) şi se prezintă Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare trimestrial – până la data de 30 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual – până la data de 1 martie a anului
următor celui de gestiune.
[Anexa nr.5 introdusă prin Hot.CNPF nr.26/10 din 11.06.2018, în vigoare 01.01.2019]

