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MÁRIS KIHAT A PIACRA A CITY INSURANCE TÁRSASÁG CSŐDJE

Drasztikusan drágult
a kötelező járműbiztosítás

Néhány héttel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb /RCA) pia-
cán addig vezetőnek számító City Insurance biztosítótársaság működési en-
gedélyének megvonása után jelentősen megnövekedtek az árak. Az eddigi 
díjszabás dupláját, sőt tripláját is elkérik a kötelező gépjármű-felelősségbiz-
tosításért a biztosítók. A Krónika által megkérdezett biztosítási bróker sze-
rint valójában az történt, hogy a második legolcsóbbnak számító Euroins 
felsrófolta az árait a többi biztosító szintjére, és mivel a többség átlagban a 
legolcsóbb kötvényt választja, ez drasztikus drágulásként csapódik le. 6.»

Nem mindegy. A szakemberek azt ajánlják, hogy aki hatékony és gyors kárrendezést szeretne, válassza a közvetlen elszámolás lehetőségét

Szolgálati 
közlemény
Papírellátási nehézségekkel küz-
denek a nyomdák országszerte, a 
nemzetközi nyersanyaghiányt a 
szállítási láncok akadozása súlyos-
bítja. Mindezek hatása lapunkat is 
érinti. A kiadványainkat előállító 
nyomda a mostanáig használt 
típusból egyelőre nem jut utánpót-
láshoz, ezért más méretű papírt 
bocsátott a rendelkezésünkre. 
Átmeneti megoldásként péntektől 
kénytelenek vagyunk formátumot 
váltani. Mindezt úgy oldjuk meg, 
hogy az előfi zetőink ne kapjanak 
kevesebb tartalmat, mint amihez 
eddig is hozzájutottak a hasáb-
jainkon. Kisebb méretű képekre, 
illusztrációkra váltunk, hogy a 
szöveges információk mennyisége 
ne csökkenjen. Kedves olvasóink 
megértését kérjük!
A Krónika szerkesztősége

Tehermentesítenék
a forgalmat
Korszerűsítene a Brassó megyei 
önkormányzat több megyei utat, 
így könnyebbé válna a közlekedés 
a DN1-es főút Brassó–Vidombák–
Feketehalom–Fogaras–Nagysze-
ben szakaszán. 3.»

Eredménytelen első
tárgyalási forduló
Eredménytelenül zárult az első, 
tegnap délutáni találkozó, amelyet 
Dacian Cioloş kijelölt miniszterel-
nök kezdeményezett a lehetséges 
kormányalakításról a koalíci-
ós partnernek felkért Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ 
elnökével, Florin Cîțuval és Kelemen 
Hunorral. Cioloş elmondta, nem 
született semmilyen döntés egy 
esetleges együttműködésről.  5.»

EU-javaslatok 
az energiaárakra
Jövedelemtámogatás, számlafi -
zetések ideiglenes halasztása, 
adócsökkentés biztosítása is 
szerepel a megemelkedett ener-
giaárak okozta rendkívüli helyzet 
kezelésére kidolgozott javaslat-
csomagban. 7.»

»  „Az Euroins 
valószínű azért 
növelte meg 
nagyobb mér-
tékben az árait, 
mert bizonyos 
kategóriákban 
nem akar na-
gyobb részese-
dést” – véli az 
ASF tagja.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Magyarország koronavírusos
betegeket vesz át Romániától

5.»

Szakmájuk és hobbijuk 
az életmentés  4.»
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Harmincéves a magyar oktatást
támogató Alma Mater Alapítvány 1.
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