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Prețul RCA are toate
șansele să explodeze
din nou în această iarnă
Potrivit ASSAI, prețul RCA a
scăzut cu 19% în primul trimestru
al acestui an, în ciuda așa-zisei
creșteri a costurilor cu reparațiile
reclamate de către piața de asigurări din România.
,,Pe ansamblul întregii piețe,
prima medie RCA anualizată a scăzut cu aproximativ 19% în trimestrul I 2018 comparativ cu aceeași
perioadă a anului precedent, înregistrând valoarea de 589 lei” - Evoluția pieței asigurărilor în primul
trimestru al anului 2018, emisă de
către ASF în data de 9 iulie 2018.
În ciuda faptului că prețul
RCA a scăzut semnificativ în ultimii 2 ani, asigurătorii au raportat
oficial cele mai mari profituri din
ultimii 10 ani.
,,Vestea proastă este că perioada de acalmie și echilibru din ultimii doi ani din piața de asigurări
a luat sfârșit. Piața de asigurări a
încercat zilele trecute un exercițiu
de manipulare a opiniei publice
pentru a justifica viitoarele creșteri de prețuri pentru RCA. Au
identificat și cine este responsabil
de viitoarele creșteri de prețuri pe
care, de fapt, asigurătorii le doresc: service-urile auto. Prețul RCA
va crește cu certitudine din această iarnă dacă modificările dorite
de către asigurători vor fi aduse legii și normei RCA” - a declarat Dan
Barbu, președinte ASSAI.
Vă reamintim faptul că, în perioada 2013-2016, prețul RCA era
compus, conform Raportului Milliman comandat de către ASF, din
niște „cheltuieli administrative”
uriașe ale firmelor de asigurări.
Raportul Milliman evidenția
atunci faptul că, la fiecare 100 de
lei încasați de către asigurătorii
RCA, aceștia plătesc daune cuprinse în medie, între 38,64 lei,
pentru persoane fizice și 27,93 lei, pentru
persoane juridice. Asta 5 >>
înseamnă că, de fapt,
cheltuielile administrative ale asigurătorilor erau de 61,36 lei (persoane fizice) și 72,07 lei (persoane
jurdice), adică duble raportate la
daunele achitate, conform raportului Milliman.

Artiști de pe Broadway
manifestează în fața Casei Albe
împotriva lui Trump
Maria Capitaine
Câteva zeci de muzicieni și
actori de pe Broadway au venit
luni în fața Casei Albe pentru
a protesta împotriva politicii
lui Donald Trump. Ei au interpretat cântece patriotice ame-

ricane, melodii din comedii
muzicale clasice. Nu au cântat
«Make America great again», ci
«America the Beautiful», imn patriotic
american. A fost con- 4 >>
damnată ingerința
Rusiei în prezidenţialele din
2016 care l-au adus la Casa Albă
pe Donald Trump.
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Asociația Societăților de Service Auto
Independente (ASSAI) atrage atenția celor
aproape 8 milioane de proprietari de
autovehicule din România cu privire la o foarte
posibilă creștere a prețului RCA.

