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A Versenytanács elnöke szerint nincs ok aggodalomra

Nem drágul a biztosítás?

Nem várható sokkhatás a pi-
acon, nem fog hirtelen na-
gyon megdrágulni a kötele-

ző gépjármű-felelősségbiztosítás 
(kgfb, RCA) – jelentette ki Bogdan 
Chirițoiu, a Versenytanács elnö-
ke csütörtökön, a tavaly beveze-
tett piaci szabályozás utolsó nap-
ján. Chirițoiu emlékeztetett, a 
Pénzügyi Felügyelet tavaly meg-
állapított néhány maximális díj-
szabást, de az árak nem érték 
el a legmagasabb szintet, hanem 
lényegesen ez alatt maradtak. 
Ugyanakkor az ASF intézkedése-
ket hozott a piaci szereplők meg-
felelőbb feltőkésítése érdekében, 
tehát előrelépés történt az alatt 
a hat hónap alatt, amíg érvény-
ben volt az árak szabályozása. 
„Most megérkeztek a referencia-
árak, és hamarosan megjelenik 
a Hivatalos Közlönyben az RCA-
törvény. Szerintünk nem várható 
sokkhatás a piacon, és az elmúlt 
időszakban meghozott intézke-
dések hasznosnak bizonyulnak. 
Az ASF-fel együtt monitorozni 
fogjuk a piacot” – fogalmazott a 
Versenytanács elnöke.

Fél évvel ezelőtt a fuvarozók 
nyomásgyakorlására a kormány 
és a Pénzügyi Felügyelet (ASF) 
meghatározta a kötelező bizto-
sítások maximális árát, a díj-
szabások befagyasztása hat hó-

napig volt érvényben. Úgy ter-
veztek, ez a fél év elegendő ar-
ra, hogy a parlament elfogadja 
a kötelező biztosításokról szó-
ló törvényt. Erre viszont szin-
tén csak nyomásgyakorlásra ke-
rült sor a héten. Az új jogszabály 
többek között arról rendelkezik, 
hogy a Pénzügyi Felügyelet fél-
évente nem maximális, hanem 
referenciaárakat határoz meg. 
A törvény ugyan tegnapi lapzár-
tánkig nem jelent meg a Hivata-
los Közlönyben, de a Pénzügyi 
Felügyelet már szerdán megha-
tározta ezeket az irányadó ér-
tékeket. Egy 31-40 éves magán-
személy esetében például, aki 
1201-1400 köbcentiméteres hen-
gerűrtartalmú személygépko-
csit vezet, a referenciaár 506 lej, 
ami 17 százalékkal marad el a 
csütörtökig hatályos, 610 lejes 
plafonértéktől. Egy cég eseté-
ben eközben az 1401-1600 köb-
centiméteres autók biztosítási 
díjának irányadó értéke 957 lej a 
mostanig hatályos 992 lejes kor-
látozáshoz képest. A jogi szemé-
lyek által áruszállításra hasz-
nált, 16 tonnásnál nagyobb jár-
művek esetében a referencia-
ár 7314 lej, 3 százalékkal keve-
sebb a mostani ármaximumnál. 
Eközben a 40 személyesnél na-
gyobb személyszállító eszközök 

– legyenek azok magánszemély 
vagy cég tulajdonában – eseté-
ben az irányadó díjszabás 5616 
lej, 15 százalékkal kevesebb az 
eddig 6600 lejes plafonértéknél.

Amint arról beszámoltunk, a 
kötelező gépjármű-felelősségbiz-
tosításokra vonatkozó jogsza-
bály értelmében a gépjármű-fele-
lősségbiztosítási kötvényt egy és 
12 hónap közötti időszakra lehet 
megkötni, a biztosítás ellenérté-
két pedig egyszerre vagy részle-
tekben is kifizetheti a biztosított. 
Az egyik elfogadott módosító in-
dítvány ugyanakkor lehetővé te-
szi a biztosítottaknak, hogy az ál-
taluk kiválasztott szerviztől füg-
getlenül megkapják a kártérítést.

A gépjármű-biztosítási köt-
vény díjszabásába foglalt ügy-
intézési és értékesítési költsé-
gek nem haladhatják meg a vég-
ső ár 25 százalékát. A biztosítá-
si díj meghatározásakor a bizto-
sító az ügyfél által a legutóbbi 5 
évben, a bebiztosított járművel 
elkövetett baleseteket veheti fi-
gyelembe. A szerződést ideigle-
nesen fel is lehet függeszteni, ha 
a hatályos jogszabályoknak meg-
felelően felfüggesztik annak köz-
lekedési jogát, vagy nem közle-
kednek vele.

BÁLINT ESZTER

A romániai lakosság több mint 
kétharmada, 77 százaléka készül 
nyaralni idén – derül ki egy, a ro-
mán állampolgárok utazási szo-
kásait vizsgáló felmérésből. A la-
kosság fele az országhatáron be-
lül nyaral, ahol a legnépszerűbb 
célpont a tengerpart, míg a többi-
ek külföldi üdülőhelyeket válasz-
tanak. A közvélemény-kutatás-
ból az is kitűnik, hogy csupán az 
emberek 25 százaléka dönt az ár 
alapján egyik vagy másik célpont 
mellett, 41 százalék szerint a táj 
szépsége és a turistacsalogató ér-
dekességek fontosak.

A nyaralást tervezők fele azt 
nyilatkozta, idén is ugyanany-
nyi pénzt szán a kirándulásokra, 
mint 2016-ban. 37 százalék 501 és 
1000 euró közötti összeget tervez 
költeni a nyaralásra, 15 százalék 
1001 és 2000 euró közötti össze-
get szán a célra. A válaszolók 28 
százaléka csak 500 eurónál keve-
sebb pénzt tud nyaralásra szán-
ni. „A romániai lakosság nyaralá-
si szokásai jó irányba változtak az 
utóbbi években. Ugyanakkor sok a 
változatlan tényező, mint az anya-
gi lehetőségek, a vakációzások sű-
rűsége vagy a célponttal, a kész-
pénzzel való fizetéssel, családi 
nyaralással kapcsolatos konzer-

vatív hozzáállás. Az eredmények 
alapján tavalyhoz képest nőtt az 
érdeklődés, de a piac messze nem 
érte el a teljes potenciált” – idézi 
az Agerpres hírügynökség Corina 
Cimpocát, a felmérést készítő 
MKOR Consulting alapítóját.

A kutatás szerint különben a la-
kosság egyharmada új idegenfor-
galmi célpontot nézett ki az idei 
nyaraláshoz, míg a többiek egy 
korábban már felkeresett helyre 
utaznak. Utóbbiak 33 százaléka 
négyszer vagy annál is többször 
nyaralt azon a helyszínen, ahová 
idén is készül. A megkérdezettek 
47 százaléka háromcsillagos ho-
telben száll meg. 39 százalék 4-6 
napos, míg 37 százalékuk 7-9 na-
pos vakációt tervez. A felmérés 
során megkérdezett személyek 
60 százaléka inkább maga tervezi 
nyaralását, mert magasnak tartja 
az utazási irodák által felszámolt 
díjat. A romániai lakosság 31 szá-
zaléka egyébként évente egyszer 
megy el vakációzni, míg 36 száza-
lék egy évben kétszer is megenge-
di magának a hosszabb üdülést. A 
felmérést május 8–14. között vé-
gezték, internetes kérdőívvel 1 155 
személyt kérdeztek meg.
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110 millió eurós pénzbírság 
megfizetésére ítélte az Európai 
Bizottság a Facebookot, arra hi-
vatkozva, hogy az amerikai vál-
lalat „félrevezető és téves infor-
mációkat” közölt a Whatsapp 
üzenetküldő szolgáltató 2014-es 
felvásárlásakor – jelentette be 
csütörtökön a brüsszeli testület. 
A bizottság elsősorban azt kifo-
gásolja, hogy az érintettek azt ál-
lították a felvásárlás versenyjo-
gi vizsgálatakor, hogy „nem ké-
pesek automatikusan összekap-
csolni ugyanazon felhasználó 
Facebook- és Whatsapp-fiókjait”, 
később azonban ezt lehetővé tet-
ték, és az EB szerint már koráb-
ban is tudhatták, hogy ez tech-
nikailag lehetséges. „A döntés 
világos jelzést küld a cégeknek, 
hogy a vállalati fúzióknál az uni-
ós szabályoknak mindenben ele-
get kell tenni, ide értve a helyes 
információk megadására vonat-
kozó kötelezettséget is” – közöl-
te Margrethe Vestager uniós ver-

senyjogi biztos, a büntetést „ará-
nyosnak, de elrettentőnek” ne-
vezve. A szabályok értelmében 
a tranzakcióban érintett, szán-
dékosan vagy hanyagságból fél-
revezető információkat közlő cé-
gek összesített bevételének akár 
az 1 százalékát kitevő bírságot 
is kiszabhat az EB.  A brüssze-
li közleményben kiemelték, hogy 
a döntésnek nincs visszamenőle-
ges hatálya a felvásárlás engedé-
lyezésére, nincs hatással a már 
lezárt eljárásra.

 A bejelentésre reagálva a 
Facebook azt közölte, hogy nem 
szándékosan vezették félre a bi-
zottságot. „Jóhiszeműen jártunk 
el már az első tárgyalástól kezd-
ve, valós információkat akar-
tunk mindig biztosítani” – mond-
ta az amerikai cég egyik szóvivő-
je. A Facebook 2014-ben 19 mil-
liárd dollárért vásárolta meg a 
Whatsappot.

HÍRÖSSZFOGLALÓ

Sokan készülnek nyaralni

Óriási bírság a Facebooknak

Négyéves és hét hónapos csúcson 
volt csütörtökön az egységes eu-
rópai fizetőeszköz a román de-
vizához képest: a Román Nem-
zeti Bank (BNR) 4,5729 lej/eu-
rós referencia-árfolyamot adott 
ki. A 2012-es évben elért csúcsok 
után, amikor az árfolyam megha-
ladta a 4,6 lejes szintet is, a lej-eu-
ró árfolyam a 4,35–4,55-ös inter-
vallumban stabilizálódott.

Az euró elmúlt napokban ta-
pasztalt felértékelődését kü-
lönben a Mediafax hírügynök-
ség szerint „valamelyest” elő-
re látták az elemzők, akik sze-
rint a jegybank intézkedései in-
kább a nemzeti devizának ked-
veznek. „Bár inkább a lej meg-
erősödését segítő érveket lá-
tunk, a jegybank elnökének az 
elmúlt időszakban elhangzott 

kijelentései arra utalnak, hogy 
a lej egy rövid ideig a jelenlegi 
szinten marad” – mutat rá pénz-
ügyi piaci helyzetjelenté sében 
az ING Bank. A washingtoni po-
litikai válság miatt eközben az 
amerikai dollár gyengült, a csü-
törtöki referencia-árfolyam 4,11 
lej/USD volt.

B. E.

Több mint négyéves mélyponton a lej

Péntektől megszűnik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabá-

sok plafonértéke, helyette irányadó árak jönnek.

Más-más díjszabás. A sofőr életkorától, az autó hengerűrtartalmától is függ a kötelező biztosítás ára

ARCHÍV

Közszolgák ötnapos vakációja
Ötnapos vakációt kapnak június 
első napjaiban a romániai közal-
kalmazottak, miután a bukares-
ti kormány pihenőnappal kötötte 
össze a tavaly ősszel munkaszü-
neti nappá nyilvánított gyermek-
napot a pünkösdi ünnepna pokkal. 
A Grindeanu-kabinet csütörtöki 
ülésén döntött arról, hogy június 
2. (péntek) a közszférában pihe-
nőnap lesz, amelyet június 10-én, 
szombaton vagy június 16-áig túl-
órázással kell ledolgozni. A kor-
mányhatározat nem érvényes 
a folyamatos üzemben működő 
szolgáltatásokat biztosító közal-
kalmazottak munkarendjére, va-
lamint azokra a bírákra és ügyé-
szekre, akiknek június 2-ára ki-
tűzött tárgyalásuk van. A román 
parlament a tavalyi választáso-
kat megelőző időszakban emel-
te az addigi 12-ről 14-re a hiva-
talos munkaszüneti napok szá-
mát, amibe húsvét és pünkösd va-
sárnapját is beleszámolják. A tör-

vényhozók ekkor szavazták meg, 
hogy január 24., a román fejede-
lemségek (Moldva és Havasalföld) 
1859-es egyesülésének ünnepe, il-
letve június 1., a nemzetközi gyer-
meknap is munkaszüneti nap le-
gyen Romániában. A 2012-es vá-
lasztási évben nyilvánították hi-
vatalos ünnepnappá november 
30-át, Szent András ünnepét, az 
evangéliumot a Fekete-tenger tér-
ségében hirdető apostol névnap-
ját. A munkatörvénykönyv szerint 
munkaszüneti nap továbbá janu-
ár 1-je és 2-a, húsvét első és má-
sodnapja, május 1-je, pünkösd el-
ső és másodnapja, augusztus 15-e 
(Nagyboldogasszony), december 
1-je (Románia hivatalos nemzeti 
ünnepe), valamint karácsony el-
ső és másodnapja. Idén a román 
ortodox egyház a nyugati keresz-
ténységgel egyszerre június 4–5-
én ünnepli a pünkösdöt. 
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