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Produsul: Asigurarea de Răspundere Civilă Auto  

 

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest produs de asigurare vă sunt 

oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță, cadru legislativ aplicabil etc.  

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie 

 
 

Unde beneficiez de acoperire? 

Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule: 

-  teritoriul României; 

- teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, şi teritoriul Confederaţiei Elveţiene; 

- teritoriile statelor situate între două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou naţional auto; 

- teritoriile statelor în care sunt competente birourile naţionale auto care au semnat Acordul multilateral. 
 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

 

Asigurarea obligatorie RCA este destinată proprietarilor de vehicule. 
Proprietarul unui vehicul trebuie să deţină, conform legii, un contract 
RCA valabil pe toată perioada în care vehiculul este 
înmatriculat/înregistrat, chiar dacă acesta nu este utilizat  
Prin Asigurarea RCA este oferită protecție financiară celui vinovat de 

producerea accidentului precum și persoanei păgubite, în urma unui 

accident 

Riscuri acoperite principale: 

 Vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără 

caracter patrimonial  

 Prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, 

cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării 

valorii vehiculului după reparaţii, costuri privind readucerea 

vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, 

cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată  

 Prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a 

vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, 

pe baza opțiunii persoanei prejudiciate 

 Cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat aparținând 

părții prejudiciate până la locația în care se găsește centrul de 

constatare/unitatea reparatoare de la locul accidentului, dacă 

vehiculul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii 

 Alte acoperiri conform dispozițiilor legale.  

Acoperiri suplimentare conform opțiunilor de achiziționare:  

 Decontare directă 
 

Limita de despăgubire:  

 Pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, 

indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de 

despăgubire este de 1.220.000 Euro  

 Pentru vătămari corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără 

caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent 

de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 

6.070.000 Euro  

Echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data 

producerii accidentului, comunicat de BNR. 

 

Excluderi conform legislației, printre care: 

 situațiile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului 
vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:  într-un caz 
de forță majoră; din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate sau a unei terțe 
persoane; 
  prejudicii și vătămări produse conducătorului vehiculului răspunzător de 
producerea accidentului și bunurilor acestuia; 
   daune produse la bunuri aflate în proprietatea persoanelor vinovate; 
   prejudicii ce depășesc limitele de răspundere; 
   amenzile de orice fel și cheltuielile penale; 
   prejudiciile produse bunurilor transportate; 
 prejudiciile produse de dispozitivele sau instalațiile montate pe 
autovehicul atunci când sunt utilizate ca utilaje ori instalații de lucru. 
 
 

 

  

 

 Există restricții de acoperire? 
 
 

 Nu se pot asigura RCA vehiculele înmatriculate/ înregistrate în afara 
României, excepție fiind următoarele cazuri ( în care se poate încheia 
polița pe o perioadă mai mică de o lună): 
- vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale Spaţiului 
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene pentru care se solicită 
asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 
30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente 
justificative; 
- vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile; 
- vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade 
de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.  



Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 

- Trebuie să prezentaţi următoarele documente, în original: certificatul de înmatriculare al autovehiculului, permisul de conducere si documentul de 

identitate (carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport, după caz); 

- Aveți obligaţia de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alţi asigurători RCA, putand opta pentru menţinerea în vigoare 

a unui singur contract RCA. 

În caz de daună: 

- Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, trebuie să ne notificați cu privire la aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea 
accidentului, sunând la Alo Groupama: 0374-110-110 

- Ne veți furniza informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării cazului. 
- Ne veți înștiința că: 

a) partea prejudiciată a solicitat despăgubirea; 

b) au fost îndreptate împotriva dv. proceduri penale sau administrative în legătură cu evenimentul produs şi cu privire la desfăşurarea şi rezultatul 

acestora; 

c) partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, 

în situaţia în care  aflati despre acest lucru; 

d) informaţiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului. 

- Veți transmite părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire, în special:  

 Numele, prenumele şi adresa ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei  

 Numele, prenumele şi adresa sau denumirea, sediul contractantului ori asiguratului vehiculului  

 Denumirea, sediul Asigurătorului RCA care a emis contractul RCA, seria şi numărul contractului RCA, precum şi numărul de 

înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia  

 
 

Când și cum plătesc? 

Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin 

numerar la reprezentanții noștri de vânzări.  

Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt 

prevăzute și datele scadente. 

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. 

Răspunderea asigurătorului RCA începe: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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. 

În situaţia în care informaţiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată şi modificată 

de asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului. Dacă asiguratul nu îşi exprimă acordul cu privire la modificarea condiţiilor contractuale, 

acesta poate denunţa contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării. 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în care 

dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor contractuale. 

 Contractul 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 implinirea termenului stabilit în contractul RCA.  
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. 
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