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Norma nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de 
asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor   

 
În vigoare de la 01 septembrie 2015 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 din 01 septembrie 2015. Formă 

aplicabilă la 08 noiembrie 2019. 
 
    În conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,   
    în baza prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), art. 6 şi 7 din Legea nr. 213/2015 
privind Fondul de garantare a asiguraţilor,   
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din 
data de 31 august 2015,   
 
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:   
 
   Art. 1. -   (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme se 
stabilesc următoarele cote de contribuţie datorate Fondului de garantare a 
asiguraţilor de către asigurători, inclusiv de sucursalele acestora care îşi 
desfăşoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene:   
   a) 1% cota de contribuţie pentru asigurările generale;   
   b) 0,4% cota de contribuţie pentru asigurările de viaţă.   
   (2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplică asupra volumului de prime brute 
încasate din activitatea de asigurări directe aferentă asigurărilor generale şi, 
respectiv, asigurărilor de viaţă.   
   Art. 2. -   La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma 
Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2014 privind cotele de 
contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 29 octombrie 
2014.   
   Art. 3. -   Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, şi intră în vigoare la data publicării.   
 

  
 
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Mişu Negriţoiu 

 
    Bucureşti, 31 august 2015.   
    Nr. 17.   
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