
A Biztosítási Felügyelet rendele
te szerint életbe léptek a kötelező 
gépjármű-biztosítás új normái. A 
normarendszer számos újdonsá
got tartalmaz, így a biztosítottak 
számára ajánlatos, hogy körülte
kintően érdeklődjenek a biztosí
tótársaságoknál.
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A Biztosítási Felügyelet (CSA)  
elnöke 2011/14-es rende-
lete értelmében december 

6-tól kezdődően alkalmazandók 
a kötelező gépjármű-biztosítás új 
normái, amelyeket a bizottság ta-
nácsának november 22-i határo-
zatával fogadtak el, összhangban a 
romániai biztosítási és viszontbiz-
tosítási törvény, az utólag módo-
sított és kiegészített 1995/36-os 
törvény vonatkozó 53. szakaszának 
előírásaival. Ezzel egyidejűleg hatá-
lyon kívül helyeződött a megelőző 
normarendszer, amelyet a 2010/5-
ös rendelettel hagytak jóvá. 

Joggal vetődhet fel a kérdés, 
hogy miért vált szükségessé alig 
másfél év múltán a normák átdol-
gozása, illetve újrafogalmazása. 

– A kötelező gépjármű-bizto-
sításra (RCA) vonatkozó szabály-
zók módosítását a kártérítések 
kifizetésével kapcsolatos jelentős 
számú reklamáció és bejelentés 
indokolta meg – nyilatkozta a 
minap Constantin Buzoianu, 
a Biztosítási Felügyelet elnöke. 
Hozzáfűzte, a módosítások célja 
mindenekelőtt a biztosítottak és a 
károsultak hathatósabb védelme-
zése, valamint a biztosítótársasá-
gok által nyújtott szolgáltatások 
minőségének a javítása. 

A körülményes
ügyintézést kifogásolták
A reklamációk terén utalha-

tunk arra: csupán az esztendő 
első kilenc hónapjában közel 
4900 bejelentést tettek az ügy-
felek, s azoknak mintegy három-
negyede a kötelező gépjármű-
biztosítással volt kapcsolatos. 
Ezen belül a körülményes ügy-
intézést, a kármegállapítás és a 
kárrendezés késedelmes voltát 
sérelmezték az érintett ügyfelek. 
A reklamációk megoldása során 
pedig azoknak több mint 50 szá-
zaléka a kliensek javára szolgált. 
Egyébként a legtöbb reklamációt 
az Euroins Biztosítótársaságnál 
jegyezték, közel 1400-at, ezt kö-
vette a Carpatica, több mint 950 
reklamációval. Közvetve idetar-
tozik az is, hogy az esztendő első 
kilenc hónapjában országos szin-
ten 241 062 RCA kárrendezési 

ügycsomót jegyeztek, 8 százalék-
kal kevesebbet, mint a megelőző 
esztendő azonos időszakában. A 
kifizetett kártérítések értéke 1,19 
milliárd lej volt. A biztosítási piac 
szintjén az első kilenc hónapban 
a kifizetett átlagos kártalanítási 
érték 5183 volt, ami 8 százalékos 
növekedést mutatott a megelőző 
esztendő azonos időszakához vi-
szonyítva. Az esztendő első kilenc 
hónapjában a kötelező gépjár-
mű-biztosítás díjának átlaga 472 
lej volt, 24 százalékkal kevesebb, 
mint a megelőző esztendő azonos 
időszakában. Ez a díjtételcsökke-
nés jobbára a biztosítótársaságok 
közti versengésnek köszönhető. 
Hogy ez a tendencia továbbra is 
meg fog-e mutatkozni, arra nehéz 
választ adni, de nehezen képzelhe-
tő el olyan körülmények között, 
amikor a kártalanítások értéke 
megnövekedett. 

Operatívabb ügyintézés
Az új jogszabály részletes is-

mertetése nem áll módunkban, 
ám szükségesnek tartjuk felhívni 
a figyelmet arra, hogy a hatályos 
jogszabályok értelmében a biztosí-
tótársaságok kötelesek a biztosítási 
szerződés megkötése előtt részle-
tesen tájékoztatni az ügyfeleket a 
vonatkozó összes törvényes előírá-
sokról, beleértve a vonatkozó nor-
marendszert is, nem csak szóban, 
hanem akár írásban is, ugyanak-
kor amennyiben azt a kliens kéri, 
a szerződést rendelkezésére kell 
bocsátaniuk annak aláírása előtt. 
Ami pedig az esetleg bekövetkezett 
károkozással járó közlekedési bal-
esetek esetén lefolytatandó eljárást 
illeti, arról ugyancsak a szerződés 
megkötése előtt kell tájékoztatni a 
szerződő felet. Ez eddig is így volt, 
a szerződéskötéssel nem is igen 
késlekedtek a biztosítótársaságok, 
de sokszor igen a kárrendezéssel. 

Amint már arra utaltunk, en-
nek operatívabbá tétele volt az 
egyik célja a december 6-tól hatály-
ba lépett új normáknak. Amelyek 
lényege: a biztosítótársaság arra 
kötelezett, hogy a kárbekövetkez-
tetés ellenjegyzését (avizare) köve-
tő legfeljebb három hónapon belül 
az érintett ügyfelet kártalanítsa. 
Erre akkor is kötelezett lesz, ha 
időközben nem értesítette a kár-
követelés elutasításáról és annak 
okairól az ügyfelet. Amennyiben 
kivizsgálást kíván lefolytatni, arról 
a biztosítottat/károsultat ezentúl 
nem tíz, hanem öt munkanapon 
belül kell értesítse. Továbbá olyan 
károk esetében, amikor a javítá-
sok értéke esetleg meghaladhatja 
a kárt szenvedett jármű értékét, 

a biztosítótársaság köteles a kár 
ellenjegyzését követő időponttól 
számított tíz napon belül őt arról 
értesíteni, hogy mennyi lehet a 
számára nyújtható kártérítés ma-
ximális értéke. Idetartozik az is, 
hogy 2012-től kezdődően a kár-
térítési határérték az európai szin-
ten alkalmazott lesz. Ez azt jelenti, 
hogy baleset esetében, függetlenül 
a károsult személyek számától, 
az anyagi károkra vonatkozóan a 
kártalanítási felső határ egymillió 
euró lesz, ami lejben fizetendő ki a 
jegybank által megállapított árfo-
lyamon. Testi sértés és halál esetén 
(beleértve a nem vagyoni jellegű 
kárt is) baleset esetében, függetle-
nül a károsult személyek számától, 
a kártalanítási határt 5 millió eurós 
szinten állapítják meg, ugyancsak 
lejben fizetve.

A biztosítótársaság, amennyi-
ben nem tartja tiszteletben a most 
hatályba lépett normák előírta 
határidőket, késedelmi bírság fi-
zetésére kötelezett: minden egyes 
késedelmi napra a kár összértéké-
nek 0,2 százalékát kitevő késedel-
mi bírság fizetendő. Így például 
amennyiben egy 5200 lejes kár 
esetében a biztosító 30 napot 
késik a kártalanítás kifizetésével, 
akkor a károsultnak pótlólagosan 
még 300 lejt kell kifizetnie. A Biz-
tosítási Felügyelet illetékesei azt 
remélik, hogy az új normák gya-
korlatba ültetése nyomán a bizto-
sítótársaságok operatívabban és 
jobb körülmények között fognak 
eleget tenni a kárrendezéssel kap-
csolatos feladatkörüknek. Ami 
pedig az ügyfeleket illeti: ők majd 
utólag győződhetnek meg arról, 
hogy így lesz-e, vagy sem...
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A Minvest Rt. balánbányai fiókja
– Balábánya, Bánya utca 1. szám –

bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt 
(CUI RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
SPRL (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – képvi-
selve a Hargita megyei Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügy-
csomóban 2009. február 16-án meghozott 272-es határozat alapján 
kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég 
aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a 
hitelezők 2010. november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11órától – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke 
megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint 
megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

12 órától – A berendezésekből származó ócskavas-hulladék – 420 000 
kg, indulási ára az árverésen 1 lej/kg.

Elektromos alumínium-kábelekből származó hulladék – 1000 kg, in-
dulási ára az árverésen 2,5 lej/kg.

ÖSSZESEN: 59 250 lej

Az árverésre a Minvest Rt. balánbányai fiókjának székhelyén 
(Bánya utca 1. szám) kerül sor 2011. december 16-án összhangban a 
2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 
11-i közgyűlésén elfogadott határozataival. Az eladásra kerülő javak 
megtekinthetők programálás és egy meglátogatási protokollum aláírá-
sa alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikötés is. A programálás 
céljából az ajánlattevőknek a 0232–243864-es faxszámon kell beje-
lentkezniük vagy e-mailen iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. balánbányai fiókjánál, 
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató)  

vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél 
a 0232–212231-es, 0232–243864-es

és a 0755–132470-es telefonszámokon.

A kötelező gépjármű-biztosítás új jogszAbályozásA

Késedelmes ügyintézésért késedelmi bírság

Tervezési fázisba került Tus nád
fürdő ivóvízhálózatának cseréje. 
A hat települést ellátó külső és 
belső vízhálózat cseréjét csak 
nagy önrész bevállalásával lehet 
kivitelezni, amelynek előteremté
sében a megyei tanács segítsé
gére is számít tusnádfürdő önkor
mányzata.

Elkezdődött a tusnádfürdői 
ivóvízhálózat cseréjének ter-
vezése, tudtuk meg Albert 

Tibortól, a település polgármesteré-
től. A tervek elfogadásától 13 hónap 
áll majd rendelkezésre a munka kivi-
telezésére. 

– Az előtanulmányt már elfo-
gadták, jelenleg a végleges tervek 
készítésének időszakában járunk. 
Reményeink szerint a jövő év fo-
lyamán sikerül majd nekifogni a 
vízhálózat teljes cseréjének, ami 
egy 14 kilométer hosszúságú be-
vezető vezetékrendszert, valamint 
egy körülbelül 10 kilométeres 
belső vízhálózatot foglal magában 
– részletezte az elöljáró. Megje-

gyezte, az Országos Befektetési 
Ügynökségnél (CNI) már aláírták 
a finanszírozási szerződést, aminek 
egyetlen hátránya, hogy nagy az 
önrész, pontosan 1 400 000 lej. A 
befektetés teljes értéke 6 600 000 lej.

– Önrészként ekkora összeget 
egy 1700-as lakosú település nehe-
zen tud előteremteni – vélte Albert, 
hozzátéve: arra kérte a megyei ta-
nács elnökét, hogy támogassa ezt a 
beruházást, hiszen ez az ivóvízrend-
szer összesen hat települést látna el: 
Tusnádfürdőt, Csíkszentsimon egy 
részét, Csatószeget, Csíkverebest, 
Újtusnádot, Nagytusnádot. A pol-
gármester szerint már tárgyaltak az 
önrész kérdéséről, Hargita Megye 

Tanácsa pedig támogatni fogja a 
kezdeményezést, mivel Tusnádfürdő 
adókból és illetékekből befolyó éves 
kerete 2,6 millió lej körül alakul, 
amiből természetesen sok más beru-
házást is finanszírozni kell. 

– Fontos a vízhálózat cseréje a 
térségben, a jelenlegi rendszer cső-
elemei elöregedtek, és ez számos 
csőtöréshez vezet. Reményeink 
szerint megkapjuk a szükséges tá-
mogatást, így a szennyvízhálózat 
kiépítése után elkezdődhet az ivó-
vízhálózat cseréje. Ezt az elkövet-
kező másfél évre ütemeznénk, a 
megvalósítást aszfaltozás és egyéb 
munkálatok követnék – bizakodott 
a polgármester. 

tusnádfürdő: 24 kilométernyi ivóvízhálózAtot újítAnAk fel

Nehezen teremtik elő az önrészt

Zajlik a polgármesteri hivatalnak a jövőben otthont 
adó épület felújítása Tusnádfürdőn. A városvezetés „kinőtte” a je-
lenlegi hivatalt, ezért indokolt, hogy új épületbe költözzön a helyi 
önkormányzat. – Az új épület falainak megerősítése után most a 
hőszigetelésen és a tetőtér felújításán dolgozunk. Terveink szerint 
jövő nyárra elkészül az új székház, ahová őszig be is költözhetünk 
– közölte Albert Tibor polgármester.  


