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Piața asigurărilor RCA la 30 Septembrie 2021

Companiile cu cea mai mare 
pondere în piața de asigurări 
RCA au fost City Insurance și 
Euroins. La 30 septembrie 
2021, împreună dețineau circa 
75% din piață. 
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Povestea City Insurance 
31 martie 1998
Înființare societate S.A.R: 
City Insurance S.A.

2006
Se înființează City 
Insurance Real 
Estate S.R.L.

2008
Autorizare  Italia 

2013
Autorizare  Grecia

2013
Înființare City Invest 
& Management S.R.L.05 iulie 2016

Plan de 
redresare

26 iulie 2017
Închiderea 

procedurii de 
redresare Iunie 2021

Desemnarea FGA ca 
Administrator Temporar Septembrie 2021

Retragerea autorizației
de funcționare

2021 T3 
43,06%

2020
43,49%

2019
39,03%

2018
33,32%

2017
30,1% (loc1)

2016 
16,12% (loc 3)

5 iulie 2021
Lichiditate raportată 
subunitară, rectificată 
la 0,14

31 decembrie 2016
Lichiditate: 0,83

Cotă piață RCA:



1,15 milioane
polițe RCA City Insurance în 
vigoare la finalul anului 
trecut

2020: City Insurance cel mai 
mare emitent de 
asigurări în scop 
de garantare din 
România

Prezență pe tot teritoriul 

României, în 
Italia și Grecia

40.000 de dosare 
individuale de daună

Peste 8 miliarde de lei 

expunere, peste 1600 de 
creditori

Peste 14.000 de litigii 
naționale și internaționale

500.000 de polițe de 
asigurare RCA emise de City 
Insurance  vor fi denunțate 
automat la 11 mai 2022 
(ultima zi de valabilitate)

City Insurance este unul dintre cele mai 
complexe falimente ale unei companii românești 
de până în prezent



Identificarea și notificarea creditorilor

❖ CITR a identificat și notificat peste 71.000
de creditori

❖ 41.000 creditori contactați în 5 zile cu 
ajutorul unei soluții digitale inovative 
dezvoltate de CITR pentru a reduce costurile 
și a eficientiza procesul.

Primele 85 de zile de la deschiderea falimentului
Tabelul preliminar al creditorilor

❖ 8 miliarde de lei expunere, peste 1600 de creditori
❖ 1700 de declarații de creanță, peste 40.000 de 

dosare individuale de daună
❖ peste 100 specialiști au analizat peste 500.000 de 

documente în două luni

În același timp
❖ Am finalizat inventarul patrimoniului companiei
❖ Gestionăm direct peste 14.000 de litigii (100%) în 10 țări, în care City Insurance

este angrenată
❖ Am întocmit analiza preliminară a cauzelor falimentului City Insurance



Datoriile City Insurance (tabel preliminar)

Creditori Procent
FGA 24%

CNAIR 18%

ALȚI ASIGURAȚI 17%

RAJA 12%
GARANȚII EMISE PENTRU 
BĂNCI 9%

ALTE GARANȚII 9%
ASIGURAȚI ȘI 
REASIGURATORI 6%

BAAR 4%

Grand Total 8,42 mld lei
FGA
2.04 

CNAIR
1.55 

ALȚI ASIGURAȚI 
1.46 

RAJA
0.97 

Garanții emise 
pentru bănci
0.78 

ALTE GARANȚII
0.74 

ASIGURATI SI 
REASIGURATORI
0.50 

BAAR
0.35

* Cifrele din pie chart reprezinta miliarde de lei



Analiza preliminară privind cauzele falimentului

Perioada analizată: 2017- 30 iunie 2021

Am analizat transferuri, plăți efectuate și situația patrimonială

Falimentul City nu are o singură cauză 
principală, ci este rezultatul unor 
erodări de capital multiple.



Din punct de vedere operațional:
❖ O creștere accelerată a cotei de piață prin focus agresiv pe vânzări

❖ Plata unui comision mare către brokeri

❖ Între 80-99,5% din prima încasată era cedată în reasigurare

❖ Nerecuperarea sumelor din reasigurarea acestor prime cedate

Analiza preliminară privind cauzele falimentului



Din punct de vedere al investițiilor:

❖ Investiții în active corporale ale căror valori s-au depreciat în urma 

reevaluării efectuate de experți și tranzacțiilor efectuate cu acestea, care 

au dus la pierderi semnificative (42 mil. lei identificați până în acest 

moment)

Analiza preliminară privind cauzele falimentului



Din punct de vedere al împrumuturilor acordate:

❖ Împrumuturi acordate societăților afiliate cu șanse de recuperare 
reduse (82 mil. lei sold de recuperat);

❖ Dobânzi achitate pentru împrumuturi primite care s-au dovedit a fi 
fără substanță economică (114 mil. lei);

❖ Comisioane achitate intermediarilor pentru împrumuturi fără 
substanță economică (33 mil. lei).

Analiza preliminară privind cauzele falimentului



• În 6 mai 2022, CITR va 
prezenta creditorilor 
primele concluzii privind 
cauzele și împrejurările care 
au condus la falimentul 
companiei

Următorii pași

• În luna mai CITR va 
începe etapa evaluării 
patrimoniului

• CITR va continua 
demersurile de 
recuperare a 
creanțelor

• În luna iunie CITR va 
începe procesul de 
valorificare a activelor

• Pe baza concluziilor 
CITR va demara 
acțiunile judiciare civile 
sau penale care se 
impun 

• După judecarea
eventualelor contestații și
consolidarea creanțelor
din tabel, CITR va publica 
tabelul definitiv

• CITR va finaliza 
raportul de cauze în 
termen cât mai scurt 
posibil



11 mai
2022

❖ Polițele de asigurare emise de City Insurance încetează de drept la data de 11 mai, aceasta fiind ultima zi de
valabilitate. Până la această dată, toți asigurații City Insurance sunt obligați să încheie polițe noi de asigurare.

❖ FGA va continua să instrumenteze cereri de deschidere dosar primite de la asigurații City Insurance pentru
evenimente produse până la data de 11 Mai 2022, inclusiv.

❖ Pentru recuperarea primelor de asigurare datorate de City Insurance, pentru perioada în care riscul nu a fost
acoperit, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, va fi necesară formularea unei cereri de plată.

❖ Persoanele care nu au primit notificarea deschiderii falimentului City Insurance, încă pot depune declaratie de
creanță, conform legii.

❖ Persoanele care vor obține o sentință împotriva City Insurance, pot depune declarația în 10 zile de la obținerea
acesteia.



Mulțumim!


