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SEMINAR DE ASIGURARI AUTO 

FRAUDA IN ASIGURARI: TIPOLOGIA FRAUDELOR ÎN ASIGURĂRI 
Fraudele sunt divizate în fraude interne şi   externe.  
Fraudele interne sunt provocate de: 
�agentul de asigurare care îşi însuşeşte primele încasate, eliberând o poliŃă falsă sau neemiŃând nici una;  
�agentul sau asigurătorul, care emite poliŃe şi certificate de asigurare false;  
�agentul sau asigurătorul care întocmesc declaraŃii de asigurare în fals;   
�contabilul, care confirmă valabilitate pentru o poliŃă reziliată sau inexistentă;  
� inspectorul de daune, care constată şi propune la plată pagube inexistente sau produse de un risc neasigurat,   
    sau  supradimensionate;  
�organele de control intern, care efectuează controlul cu superficialitate şi „ nu observă”  indiciile ce conduc spre   
   descoperirea cazului de fraudă acoperind o fraudă produsă;  
�contabilul şef, care vizează pentru control financiar preventiv o despăgubire inoportună şi nelegală;  
�directorul sau managerul, care nu organizează în mod corespunzător activitatea de prevenire a fraudelor, favorizând   
    fenomenul. 
 
Fraudele externe sunt cauzate de persoane fizice sau juridice din exteriorul societăŃii de asigurare, (asiguraŃi, păgubiŃi, 
beneficiari ai poliŃelor, ateliere de reparaŃii, agenŃi de asigurare, brokeri de asigurare, cabinete medicale, bănci şi alte 
persoane) care prin actele şi faptele lor conduc la plata nejustificată a unor sume de bani.  
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SEMINAR DE ASIGURARI AUTO 

FRAUDA IN ASIGURARI: TIPOLOGIA FRAUDELOR ÎN ASIGURĂRI 
Fraudele sunt divizate si după gradul de dezvoltare: fraude uşoare sau grave: 
Fraudele uşoare ( fraudele de oportunitate – de exemplu la un autovehicul avariat pe 35% din suprafata exterioara a 
caroseriei se vopsesc numai elementele avariate .Vopsitul integral se acorda atunci cand suprafata avariata depaseste 50% 
din suprafata exterioara a caroseriei .In aceasta varianta inspectorul de daune impreuna cu asiguratul mai trec in procesul 
verbal de constatare si alte pagube minore – zgarieri- la un element de caroserie ce nu este avariat , pentru a ajunge la cele 
50 % procente ); 
 
Fraudele grave 
 

FRAUDA IN ASIGURARI: Cultură compensaŃională  
�este fenomenul prin care asiguratii considera normal sa primeasca despagubiri necuvenite in virtutea faptului ca au cotizat 
ani intregi la fondul de asigurare 
�AsiguraŃii doresc să fie îndestulaŃi pentru pierderea suferită, iar  dacă pot obŃine şi un profit prin despăgubire consideră o 
chestiune normală.  
 

FRAUDA IN ASIGURARI : Frauda prin prisma activităŃii juridice 
�Procesul nu este câştigat de asigurat sau păgubit ci este pierdut de catre consilierul juridic sau de avocatul societatii de 
asigurare; 
�Subiectivismul judecătorilor faŃă de poziŃiile financiare ale asigurătorilor şi ale asiguraŃilor sau păgubiŃilor  
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FRAUDA IN ASIGURARI: ÎN ROMÂNIA REGĂSIM 
� înscenări de accidente auto şi accidente provocate în mod voluntar; 
� înscenări de accidente prin cădere sau alunecare;  
� furturi prin efracŃie sau vandalism înscenat;  
� incendiere intenŃionată;  
� înscenări de furturi auto;  
� înscenări de accidente casnice;  
� supraevaluarea daunelor;  
� supraevaluarea vătămărilor corporale din accidente de autovehicule;  
� supraevaluarea bunurilor asigurate;  
� supraevaluarea serviciilor medicale furnizate prin modificarea codului de operaŃie efectuat 
� Incheierea de contracte de asigurare fara efectuarea inspectiilor de risc; 
 
 

 
 
 
 
 

LUNI – 2 APRILIE 2012 – CHISINAU – REPUBLICA MOLDOV A 
 



SEMINAR DE ASIGURARI AUTO 

FRAUDA IN ASIGURARI:  IDENTIFICAREA ŞI PREVENIREA FRAUDELOR 
Tehnici de identificare 
Se considera că identificarea fraudelor are drept cauze:  
�  întâmplarea;  
�  reclamaŃia;  
�  flerului şi experienŃa investigatorului sau a inspectorului de daune; 
�  conexiunile diferitelor informaŃii;  
�  verificarea în detaliu a documentelor justificative;  
�  reconstituirea faptelor şi confruntarea  declaraŃiilor.  
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UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE SI EFICIENTA ACESTORA IN STABILIREA PRETULUI CORECT 
� Pe piata din  Romania se regasesc: AUDATEX, EUROTAXGLASS”s  si DAT; 

� Sunt folosite atat de catre unitatile reparatoare cat si de catre companiile de asigurari; 

� Ofera informatii pentru tot ceea ce presupune reparatia unui autovehicul d.p.d.v. al cunoasterii pretului 

pentru piesele de schimb si timpii de manopera recomandati de catre producatorii auto; 

� Ofera informatii pentru  evaluarea vehiculelor rulate; 
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PASI FACUTI DE ASIROM IN UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE 
� In 2008 start in folosirea celor 3 sisteme in sistem pilot si ulterior alegerea AUDATEX pentru calculul 

devizelor ( verificarea devizelor emise de catre unitatile service); 
� Acest fapt a condus la 2 aspecte: 
� Primul - pozitiv : permitea verificarea devizelor de reparatie furnizate de catre unitatile service d.p.d.v al 

timpilor de manopera, adica permiterea controlul costului; 
� Al doilea – negativ : a permis unitatilor service ( altele decat reprezentantele /dealerii ) cresterea preturilor 

la piese prin aducerea acestora la nivelul preturilor de producator ( adica toate categoriile de piese erau 
vandute la pret de producator), ceea ce a dus la majorarea costurilor: 

� In 2009 start in folosirea unei conventii care limita valoarea pieselor de schimb functie de vechimea 
autovehiculului: 

  “PreŃurile pieselor de schimb şi subansamblelor se stabilesc în conformitate cu preŃul 
comunicat de către programul Audatex, aferent mărcii respective de autovehicul, în 
funcŃie de vechimea acestuia, astfel: 

� pentru autovehicule cu vechimea cuprinsă între 1 şi 3 ani , preŃul pieselor este cel comunicat de 
către sistemul Audatex. 

� pentru autovehicule cu vechimea cuprinsă între 3 şi 6 ani , preŃul pieselor este în cuantum de 80% 
din cel comunicat de către sistemul Audatex 

� pentru autovehicule cu vechimea cuprinsă între 6 şi 9 ani , preŃul pieselor este în cuantum de 65% 
din cel comunicat de către sistemul Audatex. 

� pentru autovehicule cu vechimea mai mare de 9 ani , preŃul pieselor este în cuantum de 50% din 
cel comunicat de către sistemul Audatex.” 
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PASI FACUTI DE ASIROM IN UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE 
� In 2010 start, incepand cu luna septembrie 2010 s-a intocmit un nou model de conventie, 

bipartita, in care se prevede ca “preturile pieselor de schimb si ale subansamblelor  
se stabilesc in conformitate cu pretul comunicat de  catre programul Audatex-
Modulul Piese Alternative, aferent marcii respectiv e de autovehicul”  si ca “ oferta 
emisa conform acestui program va fi emisa de catre ASIGURATOR” . 

� Noul model de conventie presupune furnizarea de catre societatea de asigurare a 
devizului de reparatie in integralitate cat si furnizarea preturilor pentru piese si a 
furnizorilor acestora. 

� Rezultat: 
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 RE 
REPUBLICA MOLDOVA: 
 
DAUNA MEDIE IN 2011 : 10.600 LEI MOLD => 662 EURO; 
DAUNA MEDIE IN 2012 : 19.000 LEI MOLD => 1.187 EURO ; 
DAUNA MEDIE IN 2011: 5.514 RON => 1.282 EURO CU VAT AMARI SI MORALE; 
DAUNA MEDIE IN 2011: 4.910 RON => 1.141 EURO FARA V ATAMARI SI MORALE; 
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 MOD DE SOLUTIONARE SI REGULARIZARE A DAUNELOR 

 



ORDIN NR. 14/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigu rarea obligatorie de 
raspundere civila pentru prejudicii produse prin ac cidente de vehicule 

LEGISLATIA CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA DE ASIGUR ARI IN 
ROMANIA 

 
 
� ORDINUL NR. 3/2010 – pentru aprobarea Normelor prud entiale referitoare la 

rezolvarea  
                                                     reclamatiilor privind activitatea asiguratorilor,  

reasiguratorilor si   
                                                     intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari 
� ORDINUL NR. 21/2008 – pentru punerea in aplicare a Normelor privind utilizarea  
                                                       formularului Constatare amiabila de accident 
� ORDINUL NR. 12/2008 – pentru punerea in aplicare a Normelor privind procedura 

de          
                                                       intocmire si eliberare a documentului de introd ucere in 

reparatie a       
                                                       vehiculelor 
 


