SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. február 07.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság az alábbiakat kívánja közzé tenni:
A Román Nemzeti Bankkal (BNR) és a Pénzügyminisztériummal való intézményi együttműködés
vonatkozásában:
1. A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) intézményi szinten együttműködik a Román Nemzeti Bankkal a
banki és nem banki pénzpiaci szabályozás tekintetében.
2. AZ ASF és a BNR, illetve Pénzügyminisztérium (MFP) közötti egyeztetésekre intézményi szinten,
rendszeres időközönként kerül sor, ezek tárgyát pedig a banki és nem banki pénzpiacok szabályozásának
és felügyeletének harmonizációja képezi, az európai felügyeleti mechanizmusokkal összhangban.
3. Az ASF, BNR és MFP képviselői közötti intézményi szintű tárgyalások tartalma nem nyilvános.
4. Az ASF létrehozását megelőzően a biztosítások, tőkepiacok és magánnyugdíj szektorok közötti intézményi
szintű megbeszéléseket a BNR képviselőivel a Nemzeti Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjai, a volt CSA
(Biztosítás-felügyeleti Tanács), a CNVM (Nemzeti Vagyongazdálkodási Bizottság) és a CSSPP
(Magánnyugdíj-felügyeleti Tanács) folytatták. Az említett intézményi megbeszéléseken a 3 említett
testületet az ASF helyettesíti, a jövőben pedig, a jogi háttér aktualizálása folytán a tanácskozó testület
mindhárom intézményt (BNR, ASF és MFP) magában foglalja, a még megfelelőbb intézményközi
információ- és tapasztalatcsere érdekében.
A felügyelt biztosító társaságokkal kapcsolatban a sajtóban napvilágot látott információkkal kapcsolatosan:
1. A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság kijelenti, hogy a jövőben sem kíván tájékoztatást adni folyamatban lévő
ellenőrzésekkel kapcsolatban. A tömegtájékozatási eszközök és a nyilvánosság a törvényes előírásoknak
megfelelően, valamint az ASF szabályzatával összhangban értesülhet a lefolytatott ellenőrzések
eredményéről, azok befejezését követően. Az ellenőrzési folyamat, egyebek mellett a következő
szakaszokat foglalja magában: tényleges ellenőrzés, az ellenőrzési jelentés elkészítése, a biztosító
társaság tájékoztatása az ellenőrzési jelentésben foglaltakról, az ellenőrzési munkacsoport által javasolt
intézkedések, az ellenőrzési jelentés és az ASF vezetőségi testületének (ASF Tanácsa) által javasolt
lépések megvitatása, ASF Tanács határozatainak meghozatala, a határozatok alapján ASF tanácsi
döntések meghozatala, a biztosító társaságok tájékoztatása a meghozott döntésekről, a ASF Tanácsa
által meghozott döntések közzététele.
2. A lefolytatott ellenőrzések eredményeit az ASF kizárólag a teljes ellenőrzési folyamat befejezését
követően teszi közzé. A felügyelt piacra számottevő hatással bíró döntéseket csupán azután tárják a
nyilvánosság elé, hogy arról az elmarasztaltak (biztosító társaságok, vagy a biztosító társaságok
vezetőségi személyei) tájékoztatást kaptak.
3. Az ASF cáfolja az RTV televíziós csatornán közzétett közlést, miszerint, a BNR-rel közösen bejelentést
tettek volna az ASTRA társasággal kapcsolatosan a DNA-nál (Nemzeti Korrupció-ellenes Hatóság), és
ezzel egyidőben a tömegtájékoztatási szerveket a pénzpiacokkal kapcsolatos témák felelősségteljes
kezelésére szólítják fel. Az ASF továbbra is fenntartja jogát arra, hogy más intézmények tevékenységével
kapcsolatban az állami hatóságokat tájékoztatassa, továbbá ezzel egyidejűleg döntéseket hozzon, ezzel
kapcsolatban azonban az ASF nem ad tájékoztatást, különös tekintettel a fokozottan szenzibilis nem banki
pénzpiacokra.
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A Román Televízióban közzétett olyan kijelentések, hogy „több százezer román állampolgárt fenyegeti a
veszély, hogy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nélkül marad”, vagy „ több százezer román állampolgár
maradhat kártérítés nélkül baleset esetén” hazug és felelőtlen állítások. Az ASF kijelenti, hogy az erre jogosult
biztosító társaságok által kibocsátott valamennyi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvény a
kibocsátástól az érvényesség lejártáig érvényes.
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