
 
 
 
 

 
 
Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul Informării 
precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și pe care îți 
recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Prin asigurarea RCA se acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care Asiguratul răspunde, în baza legii, față de terțe 
persoane păgubite prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul României. 
 

 Ce se asigură? 
 
 Fără a depăși limitele de despăgubire prevăzute în 
contractul RCA și în condițiile în care evenimentul 
asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a 
acestuia, se acordă despăgubiri, conform prevederilor 
legale și dovedite cu documente pentru: 
 

✓ Prejudicii materiale  
✓ Vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru 

prejudicii fără caracter patrimonial  
✓ Costuri privind readucerea vehiculului la starea 

dinaintea producerii evenimentului asigurat  
✓ Prejudicii reprezentând consecința lipsei de 

folosință a vehiculului avariat  
✓ Cheltuieli de judecată efectuate de către persoana 

prejudiciată 
✓ Cheltuieli legate de transportul vehicului avariat, 

aparținând terțului păgubit, în condițiile legii 
 
Limita maximă  

 1.220.000 EUR (echivalent în Lei la cursul de 
schimb al pieței valutare la data producerii 
accidentului, comunicat de BNR) pentru prejudicii 
materiale produse în unul și același accident, 
indiferent de numărul persoanelor prejudiciate; 

 6.070.000 EUR (echivalent în Lei la cursul de 
schimb al pieței valutare la data producerii 
accidentului, comunicat de BNR) pentru vătămări 
corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără 
caracter patrmonial produse în unul și același 
accident, indiferent de numărul persoanelor 
prejudiciate ; 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
 

 Asigurarea nu se încheie pentru vehiculele care nu 
sunt supuse înmatriculării sau înregistrării în România. 
De asemenea, nu sunt obligate să încheie un contract 
RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează 
vehicule exclusiv în scopul antrenamentelor, curselor, 
întrecerilor sau raliurilor, organizate legal; 

 
Lista completă se regăsește în Legislația aplicabilă în 
domeniu. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum.  
 

! Prejudicii produse bunurilor aparținănd 
conducătorului vehicului răspunzător de producerea 
accidentului, precum și cele produse ca urmare a 
vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent 
cine solicită aceste despăgubiri; 

! Amenzile de orice fel și cheltuielile penale la care ar fi 
obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul 
vechicului asigurat, răspunzător de producerea 
prejudiciului; 

! Daune pentru care nu s-a constatat culpa Asiguratului; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Legislația aplicabilă în domeniu. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă pe teritoriul României și este supusă dispozițiilor legale din România.  Asigurarea 
obligatorie RCA este valabilă pe teritoriul României, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele 
aparţinând Spaţiului Economic European, teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii 
Europene în care nu există Birou Naţional. Asigurarea validează pe teritoriul statelor ale căror simboluri nu sunt 
barate/tăiate cu ”X” pe formularul Poliței de asigurare (Carte Verde). 

 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile necesare pentru emiterea Poliței; sa achiți prima de asigurare în cuantumul 
și la scadențele agreate. În caz de daună să înștiințezi Asigurătorul și să pui la dispoziția acestuia toate documentele 
solicitate. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA, prin 
metodele de plată puse la dispoziție de Asigurător. Contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente 
şi neachitate. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

RCA este valabilă pentru perioade cuprinse între o lună și 12 luni. Răspunderea Asigurătorului RCA începe: din ziua 
următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia 
încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia; din ziua următoare celei în care s-a încheiat 
contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări; din 
momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii 
de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie 
înmatriculate/înregistrate. 
RCA încetează: la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de 
proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative; la data la care vehiculul este radiat din circulaţie; 
la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA. 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Polița se poate anula conform prevederilor Legii 132/2017 cu modificările și completările ulterioare. 
Contractul RCA se desființează de drept dacă: 

a. riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația Asigurătorului 
RCA; 

b. producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după nașterea obligației asigurătorului RCA. Asiguratul are 
obligația de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători RCA și poate 
opta pentru menținerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opțiune se exercită o singură dată 
pe perioadă unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare 
ulterioară primului contract RCA încheiat. 

 

 
 


