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Az eddigi ár dupláját, sőt akár 
tripláját is elkérik a kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosí-
tásért a romániai cégek. A 
Krónika által megkérdezett 
biztosítási bróker szerint az 
történt, hogy a második leg-
olcsóbbnak számító Euroins 
felsrófolta az árait a többi 
biztosító szintjére, és mivel a 
többség átlagban a legolcsóbb 
kötvényt választja, ez draszti-
kus drágulásként csapódik le.
» BÍRÓ BLANKA

N éhány héttel a kötelező 
gépjármű-felelősségbizto-
sítások (kgfb /RCA) piacán 

addig vezetőnek számító City 
Insurance biztosítótársaság mű-
ködési engedélyének megvonása 
után jelentősen megnövekedtek 
az árak. A Ziarul Financiar gazda-
sági napilap elemzése szerint az 
áremelkedés hátterében egyértel-
műen az áll, hogy szeptemberben 
megvonták a kgfp piacán vezető 
és a legolcsóbb árakat ajánló City 
Insurance működési engedélyét. 
Azóta a kötelező gépjármű-felelős-
ségbiztosítás ára átlépte az 1000 
lejes határt, ez bizonyos kötvények 
esetében az ár megkétszereződé-
sét, akár megháromszorozódását 
is jelenti. A City Insurance műkö-
dési engedélyének bevonása után 

az Euroins maradt a legnagyobb 
játékos az RCA piacán, ennél a biz-
tosítónál 1048 lejbe kerül egy hat 
hónapos kötvény egy 25 és 30 év 
közötti gépkocsivezetőnek, B0-ás 
bonus-malus rendszerbeli besoro-
lásban, egy 2016-os gyártású, 1598 
köbcentis hengerűrtartalmú gép-
kocsira. Ugyanez a kötvény ugyan-
ennél a biztosítónál néhány héttel 
korábban még 590 lejbe került.

Az eddigi olcsó 
drasztikusan drágult 
„A biztosítótársaságok többsé-
ge csekély mértékben drágított, 
viszont a piacvezetővé előlépett 
Euroins jelentősen megemelte az 
árait. Mivel az ügyfelek többsége 
a legolcsóbb ajánlatot választja, 
úgy érzékelik, hogy drasztikus 
drágítás következett be a piacon” 
– értékelte a kialakult helyzetet 
megkeresésünkre Lőrincz Lehel, a 
Transilvania Broker  ügyvezetője. 
Hozzátette, az Euroins tulajdon-
képpen megemelte az árait meg-
közelítőleg a többiek szintjére, 
hiszen az eddigi versenytársa, a 
City Insurance kiesett a képből. 
Ugyanakkor vannak kategóriák, 
melyeknél mindenki számottevő-
en drágított, például a tehergép-
kocsik esetében, hiszen azokért 
nem „harcolnak” a biztosítók. A 
tehergépkocsik által okozott ká-
rok ugyanis általában óriásiak, 
ezért a biztosítók ódzkodnak, 
hogy ezekre kössenek kötelező fe-
lelősségbiztosítást, így növelik az 

árakat. Az eddigi 10 ezer lejes köt-
vény most már 14 ezer lejbe kerül.

„Egyértelműen felmentek az 
árak, kategóriánként változik, 
hogy milyen mértékben, de va-
lóban kétszeres-háromszoros 
emelkedés is tetten érhető” – vont 
mérleget Lőrincz Lehel. Hozzátet-
te, leginkább az egy hónapos, il-
letve a féléves lejáratú kötvények 
drágultak, sok esetben elenyésző 
a különbség árban a féléves és az 
egyéves lejáratú között, így érde-
mes az utóbbit választani.

A bróker emellett azt ajánlja, 
hogy aki hatékony és gyors kár-
rendezést szeretne, válassza a 
közvetlen elszámolás lehetősé-
gét, ami opcionálisan beleszá-
molható a kgfb -ba. „Ezért ugyan 
felárat kell fi zetni, biztosítótár-
saságonként változóan 80–200 
lejjel is többe kerül, de ebben az 
esetben nem kell azért aggódni, 
hogy ha olyan gépkocsi okoz ne-
künk kárt, melynek a biztosítása 
a City Insurance-nél van, és több 
hónapot kell várni a kárrende-
zésre” – irányította rá a fi gyelmet 
Lőrincz Lehel.

Több körülmény is vezetett 
a dráguláshoz
Hasonlóképpen látja a drasztikus-
nak ható drágulást Birtalan József, 
a Pénzügyi Felügyelet (ASF) tagja. 
Kérdésünkre aláhúzta: a túl ala-
csony árak egyszerűen fenntart-
hatatlannak bizonyultak, hiszen 
fi zetésképtelenségbe sodródott a 
cég, amelyik áron alul adta a kg-
fb -t. „Nincsenek csodák. Tudjuk, 
milyen gyakorisággal történik 
káresemény, mennyi az átlagkár, 
ha a bevételek nem fedezik ezek 
rendezését, bekövetkezik a fi zetés-
képtelenség, mint ahogy történt a 
City Insurance esetében. Onnan 
kell elindulni, hogy ha korrekt mó-
don működik a piac, ez a drágulás 
kódolva volt” – fogalmazta meg a 
szakember. Hangsúlyozta, a drágí-
tást több körülmény is indokolja: 
növekedett a minimálbér, nőttek 
az energiaárak, jobb gépkocsik 
közlekednek, tehát drágábbak a 
cserealkatrészek, változott a lej-eu-
ró árfolyam.

„A biztosítótársaságoknak olyan 
szintre kell beárazniuk, hogy ha 
nincs is hasznuk, legalább a költ-
ségeiket fedezni tudják, ez csak így 
fenntartható. Minden biztosítónak 
így kellene működnie, amelyik-
nek nem ez volt az üzletpolitikája, 
az volt a sajnálatos kivétel. A City 
csődjének mindenképpen van ha-
tása az árakra, ám ez egy idő után 
lecseng” – fejtette ki Birtalan. Rá-
mutatott: az Astra és Carpatica ko-
rábbi csődje után a tapasztalat azt 
mutatja, hogy kialakul két-három 
hullám, amikor emelkednek az 
árak, majd egy alacsonyabb szin-
ten stabilizálódnak. Viszont sem-
miképpen nem mehetnek vissza 
arra szinte, amit a „City-korszak-
ban” a legalacsonyabb árak jelen-
tettek, mert az gazdasági szem-
pontból nem fenntartható.

Az árak alakulását ugyanakkor 
a biztosítótársaságok üzletpoliti-
kája is befolyásolja, annak függvé-
nyében alakítják az áraikat, hogy 
mekkora szeletet akarnak a köte-

lező gépjármű-felelősségbiztosí-
tások piacából. Tehát úgy árazzák 
be a termékeiket, hogy a portfóli-
ójukban mennyi kgfb -t akarnak, 
hiszen az egy kockázatos üzletág. 
„Szerencsére még mindig van ér-
deklődés iránta, az Euroins való-
színű azért növelte meg nagyobb 
mértékben az árait, mert bizonyos 
kategóriákban nem akar nagyobb 
részesedést” – véli az ASF tagja. 
Mint magyarázta, megoszlik a 
piac a gépkocsi-kategóriák, a hen-
gerűrtartalom, az autó és a sofőr 
kora, a bonus-malus besorolás 
szerint. A pénzügyi felügyelet heti 
lebontásban követi a piac alaku-
lását, de mivel hatalmas a szórás, 
nehéz értelmezni az adatokat – je-
gyezte meg.

November végére várhatók 
a City-kárrendezések
Kérdésünkre, Birtalan arra is ki-
tért, hogy a City Insurance ellen 
még nem indult el a csődeljárás, 
ez már a bíróságra tartozik, a 
Pénzügyi Felügyelet szeptember 
végén benyújtotta az arra vonat-
kozó kérelmet. Az ASF tagja egy-
úttal felhívta a fi gyelmet, hogy a 
kifi zetések már nincsenek a csőd-
eljáráshoz kötve, hiszen érvény-
be lépett az új jogszabály, amely 
kimondja, hogy 60 nappal azu-
tán, hogy a Hivatalos Közlönyben 
megjelent a cég működési enge-
délyének bevonása, a Biztosítási 
Garanciaalap megkezdheti a ká-
rok kifi zetését. A 60 napra azért 
van szükség, hogy a garanciaalap 
felkészülhessen, átvegye, felleltá-
rozza az iratcsomókat, elvégezze 
a szükséges pótlólagos kárfelmé-
rést. Jelenleg irodákat nyit, em-
bereket alkalmaz, hogy mindezt 
megtehesse.

A csődeljárás elindításának 
kezdete abból a szempontból re-
leváns, hogy az attól számított 90 
nap után veszítik hatályukat a City 
Insurance-nél megkötött biztosítá-
sok. Ezek ebben a pillanatban ér-
vényben vannak a rendőrség előtt, 
és kárrendezés szempontjából is. 
Van ugyanakkor olyan, amelyik-
nek a hatálya közben magától le-
jár, és vissza is lehet mondani, de 
érvényét különben csak a csődeljá-
rás elindításától számított 90 nap 
után veszíti.

„A kárrendezés, a kifi zetés nem 
ehhez van kötve” – szögezte le a 
szakember.  Kérdésünkre hozzá-
tette, a közvetlen kifi zetésről szóló 
rendelkezés nincs hatályban, azt 
sürgősségi kormányrendelettel 
lehetne rendezni. Opcionálisan 
választható, a biztosítók üzlet-
politikájától függően 10–15–20 
százalékos felárral. Birtalan azt 
javasolja, ilyen esetben érdemes 
megvizsgálni, hogy az adott biz-
tosítótársaságnak milyen a kárfel-
mérő hálózata. „Falvakon, kisvá-
rosokban ez lényeges szempont, 
mert ha a gépkocsit nagyobb tá-
volságra kell szállítani kárfelmé-
résre, az időbe és pénzbe kerül. A 
közvetlen kifi zetésnek éppen az 
az értelme, hogy minél jobb szol-
gáltatásban részesüljön az ügyfél” 
– szögezte le Birtalan József.   

Nincs már olcsó kötelező gépjármű-biztosítás a City Insurance csődje után 

MÁRIS ÉRZŐDNEK A CITY INSURANCE CSŐDJÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI, A KÁRRENDEZÉSEK NOVEMBER VÉGÉN VÁRHATÓAK

Drasztikusan drágult a kötelező biztosítás

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: J

AK
AB

 M
Ó

NI
KA

H I R D E T É S

Megvennék a City Insurance portfólióját

Fordulat következett be a City Insurance ügyében, most már több ro-
mániai és külföldi cég is jelezte, hogy megvásárolná a portfólióját. Az 
elemzők szerint a befektetőket nem a meglevő kötelező gépjármű-fe-
lelősségbiztosítások érdeklik, hanem az adatbázis számít aranybá-
nyának. Az Economica.net gazdasági portál szerint az Allianz Țiriac is 
érdeklődik, a másik „kérő” egy fi ntech cég, amely így törne be a romá-
niai biztosítások piacára, ám egyelőre nem járult hozzá, hogy a kilétét 
felfedjék. A City Insurance portfóliójában hárommillió kgfb-szerződés 
szerepel, ezek vagy maguktól lejárnak, vagy a csődeljárás elindítása 
után 90 nappal átkerülnek a Biztosítási Garanciaalaphoz. Az adat-
bázis viszont aranyat ér, hiszen ha az adatvédelmi szabályok miatt 
közvetlenül nem is használhatók az ügyfelek adatai, a statisztikákból 
a biztosítók rengeteg hasznos információhoz jutnak, például hogy 
milyen kategóriákban történik több kár, és hol a legkevesebb.




