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Ref.: Petiția nr. 0247/2011, adresată de Aniello Di Iorio, de cetățenie italiană, 
privind nerecunoașterea de către o companie de asigurări italiană a reducerii 
acordate pe baza faptului că nu a avut daune

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că societatea de asigurări italiană la 
care este asigurat autovehiculul său nu recunoaște reducerea considerabilă acumulată de 
acesta de-a lungul anilor în Germania pe baza faptului că autovehiculul său nu a avut daune, 
aceasta refuzând să îi ofere reducerea vizată. Petiționarul consideră că este vorba despre 
discriminare și despre încălcarea dreptului de liberă circulație a lucrătorilor în cadrul UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Directiva 2009/103/CE privind asigurarea auto la nivelul UE prevede ca societățile de 
asigurări auto să furnizeze deținătorilor de polițe de asigurare o evidență a cererilor de 
despăgubire din ultimii cinci ani. Acest lucru ar permite deținătorilor de polițe de asigurare să 
schimbe societatea de asigurări auto pentru a obține o ofertă mai bună privind prețul și 
condițiile. Deși legislația UE nu obligă societățile de asigurări auto să ia în considerare o 
astfel de evidență a cererilor de despăgubire la calculul primelor de asigurare auto, în Italia 
funcționează, într-adevăr, un așa-numit sistem bonus-malus pentru asigurările auto. În 
consecință, persoanele asigurate din alte state membre ale UE care au un istoric de cereri de 
despăgubire echivalent cu istoricul de cereri de despăgubire din Italia sunt tratate în același 
mod ca persoanele asigurate în Italia din punct de vedere juridic, ceea ce înseamnă că situația 
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descrisă de petiționar este nediscriminatorie. Prin urmare, acest aspect nu ar penaliza cetățenii 
din UE care ar dori să beneficieze de dreptul la libera circulație a lucrătorilor. Cu toate 
acestea, Comisia nu poate interveni împotriva unei entități private pentru nerespectarea 
principiului liberei circulații a lucrătorilor, cu excepția cazului în care o reglementare 
națională are ca efect neluarea în considerare de către o societate de asigurări, ca o chestiune 
de principiu, a istoricului de cereri de despăgubire dobândit în timpul șederii în străinătate. 

Societățile de asigurări auto din Italia iau în considerare la calculul primelor de asigurare auto 
istoricul cererilor de despăgubire obținut în Italia și în alte state membre ale UE dacă acesta 
echivalează cu istoricul de cereri de despăgubire din Italia. Astfel, situația descrisă de 
petiționar pare să fie în conformitate cu legislația UE.


