Referat de fundamentare
a Proiectului de Normă pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017
privind asigurările auto din România

Principalele propuneri de modificare și completare a Normei nr. 20/2017 privind asigurările
auto din România:
-

clarificarea condițiilor de autorizare și practicare a asigurării RCA, în sensul în care
autorizarea nu se aplică doar pentru practicarea RCA în România, ci permite
asigurătorului RCA să practice această activitate pe întreg teritoriul UE;

-

clarificarea termenului în care informațiile cu privire la încheierea contractelor RCA și
daunele avizate sunt transmise către baza de date cu asigurările RCA încheiate pe
teritoriul României (baza de date AIDA ce este dezvoltată și administrată de către
BAAR);

-

clarificarea condițiilor în care contractele RCA pot rămâne în vigoare în cazul
transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului asigurat și în special în cazul
vehiculelor pentru care se efectuează transferul de proprietate ca urmare a încetării unui
contract de leasing financiar;

-

completarea obligațiilor asigurătorilor RCA de a transmite informații cu privire la
stabilirea gradului de răspundere în producerea accidentului și la modul de soluționare
al cazurilor de culpă comună;

-

clarificarea modului de evaluare a prejudiciilor pentru lipsa de folosință a vehiculului
avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia prin stabilirea documentelor în baza
cărora contravaloarea acestor prejudicii poate fi solicitată și clarificarea modului de
calcul a perioadei pentru care se acordă despăgubiri;

-

modificarea sistemului bonus-malus în sensul aplicării diferențiate a malusului în
funcție de severitatea accidentului, respectiv dacă în urma producerii acestuia au rezultat
sau nu vătămări corporale sau decesul unor persoane;

-

introducerea posibilității completării formularului de „Constatare amiabilă de accident”
prin intermediul unei aplicații electronice agreate în comun de către asigurătorii RCA.

De asemenea, pentru a da posibilitatea legală BAAR de a încheia acorduri de reciprocitate
și cu organismul similar din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru asigurarea
protecției reciproce a rezidenților din ambele state, se propune introducerea unei prevederi în
acest sens, astfel încât persoanele fizice şi juridice rezidente să beneficieze de garanția reciprocă
pe baza încheierii unui protocol.
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