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Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România a luat cunoștință de măsura retragerii
autorizației de funcționare pentru City Insurance de către Autoritate de Supraveghere Financiară, ca
urmare a respingerii planului de redresare întocmit de către asigurător.
BAAR consideră că, având în vedere faptul că asigurătorul nu mai îndeplinea indicatorii de
solvabilitate, respectiv de capital minim, fiind în incapacitate de plată, măsura retragerii autorizației,
luată de catre Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor este una in concordanta cu legislația si
normele generale de guvernanță în domeniu.
‘Avem convingerea că toți asigurații cu polițe încheiate la City Insurance vor beneficia, atunci
când este cazul, de despăgubiri prin intermediul Fondului de Garantare a Asiguraților. De asemenea,
BAAR dorește să dea încă o dată asigurări că, și în această situație, va acționa cu respectarea nu
doar a legii, ci și a celor mai înalte standarde de profesionalism și eficiență, fără bariere birocratice
pentru a-și îndeplini rolul său pe plan extern. Ne exprimăm speranța că, industria autohtonă a
asigurărilor a ajuns la maturitatea , experiența și un nivel de reglementare prin care să poată trece
cu bine peste efectele oricăror disfuncționalități care pot apărea la un moment dat și împreună cu
implicarea de care autoritățile statului dau dovadă în acest moment, și mă refer aici și la cele două
Ordonanțe de Urgență anunțate de către premier, avem certitudinea că putem gestiona acest moment
într-un mod optim’, a declarat Mădălin Roșu, președintele BAAR
În acest moment, în transparență pe site-ul Ministerului de Finanțe Publice este publicat
Proiectul de Ordonanță de Urgență care permite Fondului de Garantare să facă plăți imediat după
retragerea de către ASF a autorizației de funcționare a City Insurance, respectiv majorarea plafonului
de despăgubire de la 450.000 lei la 500.000 lei pentru fiecare contract de asigurare.
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Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) este o asociație profesională care
are ca membri toate societățile de asigurare autorizate să practice, pe teritoriul României, asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și
de tramvaie (RCA).
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