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Carpatica Asig într-o nouă etapă de eficientizare a activităţii. Planul de redresare

financiară intocmit de Carpatica Asig a fost aprobat de ASF.

Prin  decizia  1203  din  09.09.2014,  Autoritatea  de  Supraveghere  Financiară  a
aprobat planul de redresare financiară pentru Carpatica Asig. Decizia vine ca urmare a
deschiderii procedurii de redresare financiară din 16.05.2014 şi a depunerii  planului de
redresare financiară de către Carpatica Asig.

Decizia ASF  demonstrează încă odată că instituţia are încredere în capacitatea Carpatica
Asig de a implementa un program de redresare financiară, care prin acţiuni şi măsuri concrete sa
permită  atingerea  indicatorilor  financiari  şi  de solvabilitate  conform normelor  in  vigoare.  În
motivarea deciziei, Autoritatea îşi exprimă încrederea în program şi consideră că implementarea
acestuia va contribui la stabilitatea pieţei asigurărilor şi apărarea drepturilor asiguraţilor.  
“Având în vedere că măsurile de redresare prezentate in planul de redresare, astfel cum a fost
modificat, întocmit de societatea Carpatica Asig S.A. sunt de natură să conducă la restabilirea
situaţiei  financiare şi  a solvabilităţii  societăţii  până la  data de 31.12.2015, în scopul apărării
drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul
Autorităţii  de Supraveghere Financiară a hotărât  aprobarea planului de redresare financiară a
societăţii Carpatica Asig S.A.” 1

Reamintim că în data de 16.05.2014  ASF a deschis procedura de redresare financiară pe
bază de plan de redresare pentru Carpatica Asig. Conducerea societăţii  a considerat la momentul
respectiv că poate transforma aceasta decizie într-o nouă oportunitate de  dezvoltare a companiei
cu accent pe durabilitate şi eficientă. Tocmai de aceea proiectele cuprinse în planul de redresare
sunt  complexe,  cu spectru  larg  de aplicabilitate,  acoperind  procese  operaţionale,  comerciale,
tehnice, economice şi de resurse umane. Monitorizarea si evaluarea permanentă  sunt esenţiale în
atingerea  obiectivelor,  societatea  raportând  periodic  atât  Consiliului  de  Administraţie  cât  şi
Autorităţii de Supraveghere Financiara  stadiul implementării planului şi a rezultatelor obţinute . 

Evoluţia  pozitivă  a  companiei  confirmă  că  ne bucurăm de încredere,  Carpatica  Asig
ocupănd la sfârşitul lunii iunie 2014 locul 5 în piaţa asigurărilor , cu o creştere de 31% faţa de
aceeasi perioadă din 2013 şi o scădere substanţială  a numărului de reclamaţii.  Ne exprimăm
speranţa că şi în viitor  ne vom bucura de încrederea clienţilor, a partenerilor şi a furnizorilor,
asigurându-i totodată că societatea îşi va onora la termen obligaţiile, aprobarea şi implementarea
planului  de redresare financiară fiind o garanţie. 
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1 Citat din preambulul deciziei ASF


