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Eurohold și Euroins au oferit garanții suplimentare pentru stabilitatea
diviziei acestora din România pentru a se proteja împotriva

arbitrarului administrativ   

Euroins România a semnat un nou contract cu reasiguratorul grupului - EIG Re, prin
care îndeplinește toate cerințele Autorității de Supraveghere Financiara din România.
Cu toate acestea, compania va continua să apere cu fermitate, din punct de vedere

administrativ și juridic, valabilitatea contractelor anterioare de reasigurare contestate de
către funcționarii regulatorului.

Sofia, 17 februarie 2023 – Managementul Eurohold Bulgaria SA informează publicul
că,  indiferent  de  faptul  ca  nu  este  de  acord  cu  acțiunile  funcționarilor  din  cadrul
regulatorului roman împotriva diviziei locale Euroins și a disputelor în curs cu aceștia,
compania  a  oferit  garanții  suplimentare  pentru  stabilitatea  financiară  a  companiei
românești cu scopul de a proteja asigurătorul de eventualele arbitrari administrative.

Euroins România a semnat un contract de reasigurare quota share cu EIG Re EAD,
reasigurătorul al  Euroins Insurance Group AD (EIG). Acest lucru se datorează unor
dispute în curs cu funcționari din cadrul autorității de reglementare pieței de asigurări
din România cu privire la contractele de reasigurare existente ale unității locale Euroins.
Noul contract de reasigurare a fost consultat cu experți și juriști internaționali. Eurohold
și  EIG Re au  informat  în  mod corespunzător  autoritățile  competente  ale  statului  și
Comisia  de supraveghere Financiară din  Bulgaria  despre această nouă măsură,  iar
Euroins România - Autoritatea relevantă din România.

Acordul  cu  EIG  Re  a  fost  încheiat  în  conformitate  cu  toate  cerințele  europene  și
acoperă întreaga valoare a daunelor Euroins România. Noul contract de reasigurare
asigură și transferul unei părți semnificative a riscului asumat de Euroins România în
afara companiei. Această decizie este asociată cu costuri mai mari pentru companie,
dar este stabilită și susținută pe scară largă în practica mondială. Respectiva decizie
reprezintă o garanție suplimentară de stabilitate și îndeplinește cerințele autorităților de
reglementare.  Mai  mult,  această  măsură  rezolvă  toate  problemele  ridicate  de
regulatorul pieței de asigurări din România, care continuă să fie subiect de discuții și
controverse.

Angajarea reasiguratorului grupului este o altă garanție a încrederii conducerii în buna
stare financiară a Euroins România și în corectitudinea tezelor companiei prezentate
autorităților  de  reglementare  competente.  O  garanție  suplimentară  pentru  Euroins
România și EIG Re este si faptul că o parte semnificativă a riscurilor asumate de noul
reasigurător  sunt  retrocedate  reasigurătorilor  europeni  de  top.  Astfel,  interesele
persoanelor  asigurate  sunt  protejate  într-un  grad  si  mai  mare,  iar  acest  lucru
garantează  un  nivel  si  mai  mare  de  stabilitate.  Măsurile  nou  adoptate  asigură  o
acoperire si mai mare a Cerinței de Capital Minim (MCR) și a Cerinței de Capital de
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Solvabilitate (SCR) ale Euroins România, cei doi indicatori cheie care stabilesc dacă un
asigurător este solid și solvabil.

Conducerile Eurohold și EIG, precum și echipa de experți internaționali consultați de
cele două companii, sunt convinse de corectitudinea acțiunilor anterioare ale conducerii
Euroins  România  și  nu  au  nicio  îndoială  că  contractele  de  reasigurare  existente
acoperă integral riscurile asumate de către companie. Din acest motiv și indiferent de
noul  contract  de  reasigurare  quota  share,  vor  continua  eforturile  de  apărare  a
valabilității  contractelor  anterioare  de  reasigurare  contestate  de  către  angajați  ai
autorității de reglementare a pieței de asigurări din România. De asemenea, rămâne si
solicitarea pentru un audit internațional independent privind situația companiei Euroins
România înainte și după aceste măsuri suplimentare.

Conducerile  Eurohold  și  EIG afirma încă o  dată  că  Euroins  România  se  află  într-o
situație financiară foarte buna și își îndeplinește obligațiile față de clienți în mod regulat
și la timp. Așteptările sunt ca Euroins România va continua să fie unul dintre principalii
asigurători  pe  piață  din  România.  Conducerea  ambelor  companii  speră  ca  în  viitor
compania românească să nu mai fie supusă unor atacuri sau acțiuni care încalcă in
mod  direct  legislația  europeană.  În  concluzie,  conducerea  Eurohold  își  exprimă
recunoștința  pentru  sprijinul  oferit  din  partea  tuturor  autorităților  statului  și  de  către
Comisia de Supraveghere Financiara din Bulgaria.

Eurohold Bulgaria AD

Eurohold  Bulgaria  AD  este  un  grup  energetic  și  financiar  lider  care  operează  în  regiunea  Europei
Centrale,  de  Est  și  de  Sud-Est.  Acțiunile  sale  sunt  tranzacționate  la  bursele  din  Sofia  și  Varșovia.
Eurohold  este  proprietarul  Euroins  Insurance Group AD (EIG),  unul  dintre  cele  mai  mari  grupuri  de
asigurări din regiune. EIG oferă o gamă completă de servicii de asigurări, operează în 13 țări, deservește
peste 4 milioane de clienți și are peste 3.000 de angajați. Eurohold este și proprietarul Electrohold, un
grup energetic lider din Bulgaria, cu o cotă de 40% în distribuția de energie electrică, care are peste
3.000 de angajați și deservește aproape 3 milioane de consumatori din țară.
www.eurohold.bg;www.eig.bg;www.electrohold.bg 
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