
11 - 13 octombrie 2019 Social - Economicwww.telegrafonl ine.ro
5

„Contul meu RAJA“ - mai mult
timp pentru abonați, mai multă
grijă față de mediu

Sigur, ușor, rapid, oricând! Un singur click, mai
multe facilități! Cu platforma on-line „Contul meu
RAJA“, clienții noștri, indiferent de calitatea juridică,
au toate informațiile într-un singur loc. 24 de ore din
24, 7 zile din 7, contul de client poate fi accesat în
timp real, de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Crearea acestuia durează doar un minut, iar
avantajele sunt multiple: Verificarea și transmiterea
on-line a consumului de apă ● Soldul de client la zi
● Evidenţa și plata facturilor ● Posibilitatea activării
facturii electronice ● Transparenţă, comoditate și
securitate în realizarea tranzacţiilor.

„Contul meu RAJA“ poate fi accesat prin
introducerea codului de client (regăsit pe factură), o
adresă de e-mail validă, numărul de telefon și o
parolă. Odată înregistrat, clientul se poate
autentifica doar prin introducerea adresei de e-mail
sau a codului de client și a parolei. Serviciul online
este adresat tuturor titularilor de contract și
reprezentanților legali ai societăților comerciale,
instituțiilor publice și asociațiilor de
locatari/proprietari care au încheiat un contract
individual cu RAJA Constanța.

Totodată, încurajăm clienții să aleagă factura
electronică,pentru că este o opțiune mai rapidă, mai
sigură, mai eficientă, dar cel mai important,
protejează mediul. Cu peste 150.000 de clienți
activi, factura electronică, transmisă gratuit
abonaților RAJA, se dorește a fi o opţiune
ecologică, prin reducerea consumului de hârtie.
Clienții care doresc în continuare factura și pe
suport hârtie trebuie să acceseze contul de client și
să își configureze opțiunea dorită în secțiunea
„Setări Cont“. Factura electronică este legală și
reprezintă o alternativă eficientă la emiterea facturii
tipărite. Aceasta este transmisă pe adresa de e-
mail, în momentul emiterii, dar poate fi accesată cu
ușurință și din contul de client RAJA, unde se poate
achita rapid și fără comision suplimentar.

Pe scurt.

Autoritatea de
Supraveghere
Financiară a publicat

tarifele de referință pentru polițele
RCA. Odată cu publicarea
acestora pe site-ul Autorității,
vicepreședintele instituției, Cristian
Roșu, a subliniat, joi, printr-un
comunicat remis presei, că piața
asigurărilor pentru răspunderea
civilă auto  se află în acest moment
într-un punct de echilibru.  „Tarifele
de referință, calculate de către o
companie independentă, confirmă
că piața RCA se află într-un punct
de echilibru. Nu putem discuta, în
acest moment, despre o presiune
pe prețul de vânzare al polițelor
obligatorii de răspundere civilă
auto. Fluctuațiile de tarif, pe care
noi le monitorizăm permanent, sunt
într-o marjă acceptabilă și sunt
firești pentru o piață liberă. Analiza
raportului realizat de (Ernst
&Young, una dintre primele patru firme
de specialitate din lume - n.r.) ne arată
că tariful de referință mediu ponderat,
pentru segmentul autoturisme-
persoane fizice, înregistrează o
scădere de circa 7%, față de perioada
anterioară. Din această categorie,
singura componentă care a înregistrat

o creștere semnificativă a fost cea a
autoturismelor cu o capacitate
cilindrică mai mare de 2.500 cmc. Este
totuși important de precizat faptul că și
pentru acest tip de autovehicule, tariful
mediu efectiv cu care s-au vândut
polițele în piață se situează sub nivelul
tarifului de referință. Aș vrea să

subliniez că mai mult de jumătate
dintre autovehiculele deținute de
persoanele fizice se află încadrate
în clasa de bonus maxim - B8,
ceea ce înseamnă o reducere cu
50% a tarifului poliței RCA. În ceea
ce privește tariful mediu de
referință pentru persoanele
juridice, nu au fost înregistrate
variații semnificative față de
perioada anterioară, nici pentru
autoturisme, nici pentru
autovehiculele de transport marfă.
Aș putea remarca faptul că pentru
camioanele cu o capacitate mai
mare de 16 tone, tariful de referință
a scăzut cu 1% față de cel din
perioada anterioară. Vă asigur că
Autoritatea de Supraveghere
Financiară supraveghează cu toată
responsabilitatea piața asigurărilor
și că va lua, dacă va fi cazul,
măsurile permise de lege pentru a
nu ne confrunta cu dezechilibre

care să afecteze drepturile și
interesele consumatorilor.“, a declarat
Cristian Roșu, vicepreședintele ASF.
Tarifele de referință pot fi consultate pe
site-ul Autorității de Supraveghere
Financiară, la adresa
https://asfromania.ro/publicatii/rapoarte
-de-piata.

„Punct de echilibru“

Cum evoluează tarifele
polițelor RCA

Cristian Roșu, vicepreședintele
Autorității de Supraveghere Financiară:

„Mai mult de jumătate dintre
autovehiculele deținute de persoanele

fizice se află încadrate în clasa de
bonus maxim - B8, ceea ce înseamnă o
reducere cu 50% a tarifului poliței RCA“


