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Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral 
dispozițiile legale în materie de RCA puse la dispoziție de Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de vânzări Allianz-Țiriac. 
 Asigurarea RCA va fi descrisă prin intermediul acestui document prin termeni precum “produs de asigurare, poliţă de asigurare, asigurare obligatorie”. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Allianz-Țiriac Asigurări îți pune la dispoziție produsul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA) 
reglementată în baza prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 132/2017şi Norma 20/2017). 
 

 
Ce se asigură? 

 
 

Ce nu se asigură? 

9 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 

9 Prin Asigurarea RCA este oferită protecție financiară celui vinovat de 
producerea accidentului precum și persoanei păgubite, în urma unui 
accident 
 
Riscuri acoperite principale: 

9 Vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter 
patrimonial 

9 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 

9 Costuri cu taxa de timbru, cheltuieli de judecată efectuate de către 
persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării 
alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate 

9 Prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, 
inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei 
prejudiciate 

9 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. 
 
Limita de despăgubire: 

9 Pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent 
de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 
1.220.000 Euro 

9 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. 
 
Acoperiri suplimentare conform opțiunilor de achiziționare: 

9 Decontare directă 
9 Asistenţă tehnică rutieră 
9 Accidente persoane. 

 Excepții de la obligația încheierii contractului RCA: 
2 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; pentru riscurile ce derivă din aceste activităţi, 
proprietarii de vehicule sau organizatorii competiţiei se pot asigura facultativ. 

 

 
 

Există restricţii de acoperire? 

 ! Cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat 
nu are răspundere civilă 

! Prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului 
răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a 
vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste 
despăgubiri 

! Bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor 
! Bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs 

dauna 
! Prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data 

accidentului a asigurării RCA sau Asigurătorul RCA nu are răspundere 
! Partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de răspundere stabilite prin 

contractul RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul 
persoanelor prejudiciate şi de numărul persoanelor răspunzătoare de 
producerea prejudiciului 

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

! Sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea 
prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care 
i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui 
vehicul 

! Prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau 
utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto 
răspunzător şi persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data 
producerii accidentului 

! Prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de 
încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii 
profesionale 

! Prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase. 
      

 
Unde beneficiez de asigurare? 

9 Teritoriul României  
9 Teritoriul ţărilor membre ale Sistemului Internaţional Carte Verde înscrise în polița RCA (Albania, Austria, Andorra, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia și 

Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea Britanie, Maroc, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Slovacia, Slovenia, 
Spania, Suedia, Serbia, Tunisia, Turcia , Ucraina, Ungaria) și care nu sunt barate. 

Asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA)    
 
Document de informare privind produsul de asigurare  
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A. înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003 
 

Produsul: RCA 
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Ce obligaţii am? 

Notificarea Asigurătorului RCA în cazul producerii unui eveniment asigurat: 
− Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, Asiguratul notifică Asigurătorul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea 

accidentului 
− Asiguratul furnizează Asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării cazului 
 
Asiguratul 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 
 
Constatarea amiabilă de accident: 
− Pentru evenimentele în care sunt implicate două vehicule, din care rezultă numai prejudicii materiale, asiguraţii pot informa societăţile din domeniul asigurărilor 

şi în baza unui formular tipizat, eliberat de către aceste societăţi, denumit în continuare constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor 
implicate consemnează informaţii privind data şi locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicaţi, ale proprietarilor vehiculelor 
implicate, datele vehiculelor implicate şi ale propriilor societăţi de asigurare RCA, precum şi informaţii privind circumstanţele producerii accidentului. 

 

 
Când şi cum plătesc? 

− Plata primelor de asigurare poate fi integrala sau poate fi eșalonată în 2, 4 sau 10 rate, conform acordului dintre Asigurat și Asigurător 
− Prima de asigurare se achită utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de către intermediar. 

 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea Asiguratului 
− 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.   

 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

Contractul RCA poate fi reziliat/ încetat: 
− În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului și transmiterea documentelor doveditoare către Asigurător, însoțite de cererea de încetare 
− În cazul radierii din circulație a vehiculului și transmiterea documentelor doveditoare către Asigurător 
− În cazul asigurării multiple, se poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat. 
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Asigurare RCA                                                                      
Document de informare privind produsul de asigurare                                     

Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, Nr. 
de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de Înregistrare: 
336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nr. Înmatriculare în Registrul 
Asigurătorilor: RA-023/2003 

Produsul: Asigurare obligatorie de raspundere civila pentru  prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si 
tramvaie - RCA 

Acest document reprezintă un rezumat al principalelor acoperiri și excluderi ale contractului de asigurare. Nu răspunde la nevoile și 
cerințele dumneavoastra specifice. Informații complete despre acest produs găsiți în documentația precontractuală și contractuală. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Acest produs de asigurare este o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, impusa de lege.  Contractul de asigurare RCA 
este reglementat de Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin 
accidente de vehicule si tramvaie si de Norma ASF 20 /2017 privind asigurarile auto din Romania Aveti obligatia sa incheieati 
asigurarea RCA indiferent dacă aveti  încheiata  sau nu o asigurare facultativă (CASCO) pentru acelaşi vehicul.  

   Ce se asigură? 
Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate 
vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania, 
precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru 
cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor 
produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale 
prevazute in actele normative in vigoare. Exceptie de la 
incheierea unui Contract RCA  fac persoanele fizice sau 
juridice care utilizeaza exclusiv vehicule in scopul 
antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, 
organizate legal. Pentru riscurile ce deriva din aceste 
activitati, proprietarii de vehicule sau organizatorii 
competitiei se pot asigura facultativ. 
Prin asigurare se  acopera  prejudiciile dovedite suferite de 
terte persoane in urma accidentului produs prin intermediul 
vehiculului asigurat.RCA. Fara a se depaşi limitele de 
raspundere prevazute in Contractul RCA şi in condiţiile in 
care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de 
valabilitate a Contractului RCA, asiguratorul RCA acorda 
despagubiri in bani pentru: 

9 vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii 
fără caracter patrimonial;  
9 prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și 
înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea 
prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului 
după reparații, dovedite cu acte; 
9 costuri pentru readucerea vehiculului la starea 
dinaintea accidentului;  
9 prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosinţă a 
vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, 
pe baza opțiunii păgubitului; 
9 cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat până 
la unitatea reparatoare aleasă de dumneavoastră de la locul 
accidentului dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa 
prin mijloace proprii. 
9 cheltuieli de judecată și/sau aferente  soluționării 
alternative a litigiului pentru avarierea sau distrugerea 
bunurilor aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, 
si pentru bunurile aflate în interiorul vehiculului vinovat, numai 
dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport 
contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul  
vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau 
proprietarului, utilizatorului oriconducătorului vehiculului 
răspunzător de producerea accidentului. 

 

Ce nu se asigură? 

8 avariile si pagubele produse propriului vehicul; 
8 vehicule utilizate exclusiv în scopul antrenamentelor, 

curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal  

  Există restricții de acoperire? 

       Nu se acorda daspagubiri pentru: 
! cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul 

vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul 
a fost produs: într-un caz de forţă majoră, din culpa 
exclusivă a persoanei prejudiciate, din culpa exclusivă a 
unei terţe persoane.  

! prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului 
vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum 
şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau 
decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste 
despăgubiri avariile si pagubele produse propriului vehicul; 

! prejudiciile produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice 
sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un 
vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de 
aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de 
un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă 
persoană pentru care răspunde persoana fizică sau 
persoana juridică; 

! prejudiciul bunului avariat, daca acesta şi vehiculul asigurat 
fac parte din patrimoniul comun al soţilor; 

! prejudiciul bunului avariat, daca acesta este utilizat de 
proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna; 

! amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi 
obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului 
asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului; 

! cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, 
utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, 
răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în 
cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă; 

! prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între 
proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs 
accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele 
prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii 
accidentului; 

! prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui 
atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă 
legătură cu respectivul atac ori război. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
9 Asigurarea 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. Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei. Ţările în care asigurarea RCA este 
valabilă sunt precizate în Contractul de Asigurare. În baza Contractului de Asigurare, asigurătorul acordă despăgubiri 
pentru accidentele produse de dumneavoastră în străinătate, în limitele teritoriale de acoperire. Pentru accidente 
produse in afara Romaniei, se aplica legislatia din statul respectiv precum si limitele de despagubire aferente. 

 

  Ce obligații am? 
Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, veti notifica asigurătorul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile 
lucrătoare de la producerea accidentului.  
Veti furniza asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele 
necesare instrumentării cazului.  
Veti înştiinţa asigurătorul RCA în termenul prevăzut la alin. (1), cu privire la faptul că: partea prejudiciată a solicitat 
despăgubirea de la dumneavoastra in calitate de asigurat; proceduri penale sau administrative au fost îndreptate împotriva 
dumneavoastra în legătură cu evenimentul produs şi informează asigurătorul RCA imediat cu privire la desfăşurarea 
acestor proceduri şi rezultatul acestora; 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 contractantul află despre acest lucru;  
informaţiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului.  
Prevederile la alin. (1) şi (3) nu se aplică în situaţia în care faceti dovada imposibilităţii îndeplinirii acestei obligaţii.  
Neîndeplinirea de către dumneavoastra obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) nu limitează dreptul persoanei prejudiciate de a 
fi despăgubită.  
Neprezentarea dumneavoastra in calitate de asigurat la solicitarea asigurătorului nu îngrădeşte dreptul persoanei 
prejudiciate de a fi despăgubită. 
Veti transmite partii prejudiciate, la cerea acesteia, informatiile necesare pentru formularea pretentiilor de despagubire, 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? 
Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată. La solicitarea Asiguratului / 
Contractantului, Asigurătorul poate accepta plata primei de asigurare în rate. Numărul, cuantumul şi datele de scadenţă a 
ratelor de primă sunt cele înscrise în Contractul de Asigurare. Prima rata se achita la emiterea Contractului de Asigurare, 
ratele urmatoare se pot plati Asigurătorului sau reprezentantului său pană la data scadentă inscrisa in Contract. 

 

   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: 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. 

  

  Cum pot să incetez contractul? 
Contractul RCA inceteaza: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. 
Contractul RCA se desfiinţează de drept dacă: riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte 
de a se naşte obligaţia asigurătorului RCA; producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după naşterea obligaţiei 
asigurătorului RCA. Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alţi 
asigurători RCA şi poate opta pentru menţinerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opţiune se exercită o 
singură dată pe perioada unui an calendaristic şi poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare 
ulterioară primului contract RCA încheiat. 
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Asigurare de răspundere civilă auto 

 
Societate de Asigurare – Reasigurare  

Document de informare privind produsul de asigurare 
(cod: 822-01-10.02/PID Rev.0 din 01.10.2018) 
 

Societatea: Societate de Asigurare – Reasigurare  
CITY INSURANCE S.A. 

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

Societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, 
sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, RA-008/10.04.2003; 
CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris şi vărsat: 93.284.350 LEI; Număr de înregistrare 
în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19      

Prin prezentul document, S.A-R City Insurance S.A. vă informează în mod obiectiv cu privire la principalele caracteristici ale produsului de 
asigurare deținut în portofoliu. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 
Prezentul document nu este configurat si personalizat pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice. Pentru o informare exactă și completă, vă 
rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Este vorba despre o asigurare obligatorie care acoperă prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule și tramvaie.  

 
Ce se asigură? 
Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, şi în 
condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de 
valabilitate a contractului RCA, se acordă despăgubiri pentru: 

9 vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter 
patrimonial; 

9 prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri 
cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu 
acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, 
dovedite cu acte; 

9 costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea 
evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise în condiţiile 
legii; 

9 prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului 
avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii 
persoanei prejudiciate;  

9 cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau 
cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă 
soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate 

9 cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului 
păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul 
de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în 
vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul 
producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după 
caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace 
proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul. 

Limitele maxime de despăgubire pentru prejudicii produse in urma unui 
accident sunt: 
9 1.220.000 euro, pentru pagube materiale; 
9 6.070.000 euro, pentru vătămări corporale şi decese. 
sau  
9 nivelul impus de legislaţia statului membru pe teritoriul căruia s-a 

produs accidentul, dacă acesta depșește limitele menționate anterior. 
 

Opțional, se poate achiziționa clauza de “decontare directă” ce vă permite, 
să va adresați Asigurătorului pentru gestionarea daunelor, în calitate de 
persoană prejudiciată și numai dacă au fost îndeplinite condițiile cumulative 
din legislație. 

 
Ce nu se asigură? 
Nu se acordă despăgubiri pentru:  
8 cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau 

conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere 
civilă, dacă accidentul a fost produs: 
- într-un caz de forţă majoră;  
- din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate 

8 prejudiciile produse bunurilor aparţinând 
conducătorului vehiculului răspunzător de producerea 
accidentului, precum şi cele produse ca urmare a 
vătămării corporale sau decesului acestuia; 

8 prejudiciile produse bunurilor transportate in baza unui 
raport contractual;  

8 amenzi de orice fel; cheltuieli penale; 
8 prejudicii produse în timpul operațiunilor de încărcare 

și de descărcare, utilizării instalatiilor montate pe 
vehicul ca instalații de lucru – acestea constituind 
riscuri ale activității profesionale; 

8 prejudicii ca urmare a transportului de produse 
periculoase ori în timpul unui atac terorist sau război. 

 
  

 
Există restricții de acoperire? 
! Pentru următoarele categorii de vehicule, contractul 

RCA nu se poate încheia pe o perioadă mai mare de 
30 zile:  
- pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte 

state membre ale Spaţiului Economic European şi 
Confederaţiei Elveţiene pentru care se solicită 
asigurarea în vederea importului în România;  

- pentru vehiculele destinate exportului;  
! În legătură cu vehiculele înmatriculate / înregistrate în 

alte state ce urmeaza a fi înmatriculate / înregistrate 
permanente în România, încheierea contractului RCA 
este condiţionată de prezentarea dovezii înregistrării 
fiscale a vehiculului în România.   
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  Unde beneficiez de asigurare? 

Limitele teritoriale de aplicare ale Asigurării de Răspundere Civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, sunt: 
9 teritoriul României;  
9 teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European și teritoriul Confederației 

Elvețiene; 
9 teritoriile statelor situate între două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou național auto.  
9 teritoriile statelor în care sunt competente birourile naționale auto care au semnat Acordul multilateral. 

    
 

Ce obligații am? 
Aveți obligația să:  
x comunicați informatiile solicitate de Asigurator pentru evaluarea riscului, inclusiv datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, proprietarului 

sau utilizatorului acestuia;  
x plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la termenul prevăzute în Poliță; 
x ne informați cu privire la orice modificare intervenită în legătură cu informaţiile înscrise în contractul RCA;  
x ne avizați în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii accidentului de vehicule și să ne comunicați informații cu privire la cauzele și 

împrejurările producerii accidentului;  
x comunicați terței persoane prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire. 

 

 
 

Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se plătește la emiterea Politei sau conform scadențelor mentionate în Poliță, dacă se ageează ca modalitate de plată ”plata în 
rate”. Prima de asigurare se achită în lei, prin virament bancar sau în numerar.  

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Perioada de valabilitate a Contractului RCA este cea menţionată în Poliţă.  
Acoperirea (răspunderea asigurătorulu) începe din prima zi din perioada de valabilitate înscrisă în Contractul RCA și încetează la ora 24,00 a 
ultimei zile de valabilitate înscrisă în contractul RCA.  
Răspunderea asigurătorului poate înceta și anterior acestei date, astfel: (i) la data la care vehiculul este radiat din circulație; (ii) la data la care 
proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente 
justificative; (iii) lla data desființării de drept a contractului, conform prevederilor legale; (iv) la data renunțării la contract în cazul asigurării multiple 
prin exercitarea opțiunii de reziliere; (v) la data denunțării contractului de către Asigurat, conform prevederilor legale; (vi) la data rezilierii ca urmare 
a neplății ratelor de primă. 

    
 

Cum pot să reziliez contractul?  
Vă puteți exercita dreptul să solicitați rezilierea contractului RCA, în următoarele situații: 
x în cazul asigurării multiple: în cazul în care, pentru acelaşi vehicul exista mai multe contracte RCA valabile (la City Insurance și la alt 

asigurător), puteți opta pentru încetarea contractului încheiat la City Insurance (reziliere conform normelor legale în vigoare) dacă acesta 
este cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat la alt asigurător; 

x în cazul înstrăinării vehiculului / radierii din circulație; 
x în cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea primei de asigurare notificată de Asigurător când Asigurătorul constată că informaţiile 

comunicate la momentul încheierii contractului RCA nu sunt reale. 
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Asigurarea RCA 
Document de informare privind produsul de asigurare  
Societatea: EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE 
REASIGURARE SA, RA-010/04.10.2003 

Produsul: Asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto RCA 

 

Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale complete fiind 
furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, clauze speciale și/sau 
suplimentare, după caz). 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
EUROINS asigură persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în 
România, precum și tramvaie pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de 
vehicule în limitele teritoriale prevăzute de Legea 132/2017. 
 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 În baza unei prime unice, asigurarea RCA acoperă 
prejudicii produse terților prin accidente de 
vehicule și de tramvaie: 

 prejudicii materiale; 
 costuri privind readucerea vehiculului la 

starea dinaintea evenimentului asigurat; 
 prejudicii reprezentând consecința lipsei de 

folosință a vehiculului avariat; 
 cheltuieli de judecată efectuate de către 

persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente 
în cazul soluționării alternative a litigiului 
dacă soluția este favorabilă persoanei 
prejudiciate; 

 cheltuielile legate de transportul vehiculului 
avariat, aparținând terțului păgubit. 

 EUROINS acordă despăgubiri pentru prejudiciile 
produse terților prin accidente de vehicule și de 
tramvaie și pentru cheltuielile făcute de aceștia în 
procesul civil, în conformitate cu: 

 nivelul impus de legislația statului membru 
pe teritoriul căruia s-a produs accidentul sau 
la nivelul legislației din România în cazul în 
care acesta din urmă este mai mare; 

 nivelul impus de legislația din România, în 
cazul în care persoanele prejudiciate sunt 
cetățeni ai unor state membre. 

 Membrii familiei asiguratului, conducătorului 
auto sau oricărei altei persoane a cărei 
răspundere civilă este angajată într-un accident 
de vehicule și este acoperită de asigurarea 
obligatorie RCA nu sunt excluși de la beneficiul 
asigurării pentru propriile lor vătămări corporale. 

  Prejudiciile produse bunurilor aparținând 
conducătorului vehiculului răspunzător de 
producerea accidentului, precum și cele produse ca 
urmare a vătămării corporale sau decesului 
acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri. 

 Prejudiciile produse bunurilor aparținând 
persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au 
fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în 
proprietatea ori utilizat de aceeași persoană fizică 
sau juridică. 

 Prejudiciile cauzate în situațiile în care nu se face 
dovada valabilității la data accidentului a asigurării 
RCA sau EUROINS nu are răspundere. 

 Partea din prejudiciu care depășește limitele de 
răspundere stabilite prin contractul RCA. 

 Amenzile de orice fel și cheltuielile penale la care ar 
fi obligat persoana răspunzătoare de producerea 
prejudiciului. 

 Cheltuielile făcute în procesul penal de persoana 
răspunzătoare de producerea prejudiciului. 

 Prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă 
între persoana răspunzătoare de producerea 
prejudiciului și persoanele prejudiciate a existat un 
raport contractual la data producerii accidentului. 

 Prejudiciile produse de dispozitivele sau de 
instalațiile montate pe vehicule, atunci când 
acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalații de lucru. 

 Prejudiciile produse prin accidente survenite în 
timpul operațiunilor de încărcare și de descărcare. 

 Prejudiciile produse ca urmare a transportului de 
produse periculoase. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 
  Nu se încheie contract RCA pentru persoanele fizice 

și juridice care utilizează vehicule exclusiv în scopul 
antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, 
organizate legal. 
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Unde beneficiez de asigurare? 
 Pe teritoriul României; 
 Pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic 

European, denumite în continuare state membre, și teritoriul Confederației Elvețiene; 
 Pe teritoriile statelor situate între două state care leagă direct două state membre ale Uniunii Europene, în care 

nu există birou național auto; 
 Pe teritoriile statelor în care sunt competente birourile naționale auto care au semnat Acordul multilateral. 

 

 

Ce obligații am? 
Obligații la începutul contractului: 
x Plata primei de asigurare/ratei de primă. 
Obligații pe durata contractului: 
x Plata ratelor de primă conform scadențelor menționate în polița de asigurare; 
Obligații în cazul solicitării de despăgubiri: 
x Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, asiguratul notifică asigurătorul RCA cu privire la aceasta în 

termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului. 
x Asiguratul furnizează către EUROINS informații cu privire la cauzele și împrejurările producerii accidentului și 

documentele necesare instrumentării cazului. 
 

 

Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se poate achita în numerar în schimbul unei chitanțe emise de emitentul poliței de asigurare, cu 
cardul în agențiile EUROINS sau prin virament în contul indicat în oferta de asigurare. 

Prima de asigurare se poate achita integral sau în numărul de rate stabilit la încheierea poliței. 
 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  
Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea 
asiguratului. 
Contractul RCA se poate încheia pe o perioadă mai mică de o lună în următoarele situații: 
x pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale Spațiului Economic European și 

Confederației Elvețiene pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de 
maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative; 

x pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile; 
x pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulație, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai 

mult de 90 de zile. 
Răspunderea EUROINS începe: 
x din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care își 

îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia; 
x 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; 
x din momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizației 

provizorii de circulație sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care 
urmează să fie înmatriculate/înregistrate 

Răspunderea EUROINS încetează: 
x la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate 

asupra vehiculului, însoțită de documente justificative; 
x la data la care vehiculul este radiat din circulație; 
x la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA. 

 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
Contractul RCA se desființează de drept dacă: 
x riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația asigurătorului; 
x producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după nașterea obligației asigurătorului. 
Asiguratul are obligația de a informa EUROINS 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 
perioada unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară 
primului contract RCA încheiat. 

 



Informa!iile precontractuale "i contractuale complete referitoare la produs sunt oferite clientului în Poli!a de asigurare, în anexele 
acesteia "i în Condi!iile de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurare obligatorie de r#spundere civil# auto pentru prejudicii produse ter$ilor prin accidente de vehicule %i de tramvaie.

Ce se asigur!?
În conformitate cu prevederile Legii 132/2017, 
asigur#torul RCA are obliga$ia de a desp#gubi partea 
prejudiciat# pentru prejudiciile dovedite suferite în 
urma accidentului produs prin intermediul vehiculului 
asigurat, dup# cum urmeaz#:

 v#t#m#ri corporale sau deces, inclusiv pentru 
prejudicii f#r# caracter patrimonial

 prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere %i 
înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli 
cu limitarea prejudiciului

 costuri privind readucerea vehiculului la starea 
dinaintea evenimentului asigurat

 prejudicii reprezentând consecin$a lipsei de 
folosin$# a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea 
temporar# a vehiculului, pe baza op$iunii 
persoanei prejudiciate

 cheltuieli de judecat# efectuate de c#tre persoana 
prejudiciat# sau cheltuieli aferente în cazul 
solu$ion#rii alternative a litigiului dac# solu$ia este 
favorabil# persoanei prejudiciate

 cheltuielile legate de transportul vehiculului 
avariat apar$inând ter$ului p#gubit, de la locul 
accidentului la loca$ia în care se g#se%te centrul de 
constatare daune, la unitatea reparatoare aleas# 
de p#gubit în vederea repar#rii vehiculului, cu 
cea mai apropiat# localizare de locul producerii 
accidentului sau de domiciliul persoanei 
prejudiciate, dup# caz, dac# respectivul vehicul nu 
se mai poate deplasa prin mijloace proprii.

Ce nu se asigur!?
Nu sunt acoperite:

 cazurile de for!# major#
 culpa exclusiv# a persoanei prejudiciate 
 prejudiciile produse bunurilor apar!inând 

conduc#torului vehiculului r#spunz#tor de 
producerea accidentului 

 amenzile de orice fel "i cheltuielile penale la care ar 
& obligat proprietarul, utilizatorul sau conduc#torul 
vehiculului asigurat

 prejudiciile produse bunurilor transportate, dac# 
între proprietarul sau utilizatorul vehiculului 
care a produs accidentul ori conduc#torul auto 
r#spunz#tor "i persoanele prejudiciate a existat un 
raport contractual la data producerii accidentului 

 prejudiciile produse de dispozitivele sau de 
instala!iile montate pe vehicule, atunci când 
acestea sunt utilizate ca utilaje ori instala!ii de lucru 

 prejudiciile produse prin accidente survenite în 
timpul opera!iunilor de înc#rcare "i de desc#rcare 

 prejudiciile produse ca urmare a transportului 
de produse periculoase: radioactive, ionizante, 
in'amabile, explozive, corozive, combustibile, 
care au determinat sau au agravat producerea 
prejudiciului 

 prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul 
în timpul unui atac terorist sau r#zboi, dac# 
evenimentul are direct# leg#tur# cu respectivul 
atac ori r#zboi

Exist! restric"ii de acoperire?
 Nu se asigur# prejudiciile cauzate în situa!iile 
în care nu se face dovada valabilit#!ii la data 
accidentului a asigur#rii RCA sau asigur#torul nu 
are r#spundere.

R!spundere civil! auto obligatorie 
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea de asigur!ri: Grawe România Asigurare S.A. 

Produsul: RCA



Unde bene#ciez de asigurare?
 Protec$ia prin asigurare se refer# la evenimentele asigurate ap#rute în România sau în $#rile înscrise în documentul Carte 

Verde, parte din contractul de asigurat.

Ce obliga"ii am?
t� noti&carea asigur#torului în cazul producerii unui eveniment asigurat:  ca urmare a producerii unui accident de vehicule, 

asiguratul noti&c# asigur#torul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile lucr#toare de la producerea accidentului
t� asiguratul furnizeaz# asigur#torului informa!ii cu privire la cauzele %i împrejur#rile producerii accidentului %i documentele 

necesare instrument#rii cazului
t� asiguratul transmite p#r!ii prejudiciate, la cererea acesteia, informa!iile necesare pentru formularea preten!iilor de 

desp#gubire
t� pentru evenimentele în care sunt implicate dou# vehicule, din care rezult# numai prejudicii materiale, asigura!ii pot 

informa societ#!ile din domeniul asigur#rilor "i în baza unui formular tipizat, eliberat de c#tre aceste societ#!i, denumit 
constatare amiabil# de accident

Când $i cum pl!tesc?
Prima se pl#te%te anticipat %i integral pentru &ecare perioad# de asigurare. 

Primele se pl#tesc prin modalit#!ile "i în conturile comunicate de asigur#tor la încheierea contractului "i pe parcursul derul#rii 
acestuia.

Când începe $i când înceteaz! acoperirea? 
R!spunderea asigur!torului începe:  
t� din ziua urm#toare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabil# la 

momentul încheierii noii asigur#ri
t� din momentul eliber#rii contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intr#rii în vigoare a autoriza!iei provizorii de 

circula!ie sau a înmatricul#rii / înregistr#rii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaz# s# &e înmatriculate / 
înregistrate

Contractul RCA înceteaz!:
t� la data la care proprietarul vehiculului noti&c# asigur#torul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra 

vehiculului, înso$it# de documente justi&cative
t� la data la care vehiculul este radiat din circula$ie
t� la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA

Cum pot s! reziliez contractul?
Contractul de asigurare RCA poate & reziliat în cazul în care se transmite dreptul de proprietate asupra vehiculului sau în cazul în 
care au fost încheiate mai multe contracte RCA pentru acela%i vehicul.



 
ASIGURAREA RCA - RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 
Document de informare privind produsul de asigurare   

 

Societatea: Groupama Asigurări S.A., autorizată în România de 
Autoritatea de Supraveghere Financiara, înscrisă în Registrul 
Asigurătorilor și Reasigurătorilor sub nr. RA-009/2003                                                                                         

  

 

 

 
 

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: 

9 Vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără 
caracter patrimonial  

9 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  

9 Prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a 
vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, 
pe baza opțiunii persoanei prejudiciate 

9 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 

9 Alte acoperiri conform dispozițiilor legale.  
Acoperiri suplimentare conform opțiunilor de achiziționare:  

9 Decontare directă 
 

Limita de despăgubire:  
9 Pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, 

indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de 
despăgubire este de 1.220.000 Euro  

9 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: 

8 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; 
8  prejudicii și vătămări produse conducătorului vehiculului răspunzător de 
producerea accidentului și bunurilor acestuia; 
8   daune produse la bunuri aflate în proprietatea persoanelor vinovate; 
8   prejudicii ce depășesc limitele de răspundere; 
8   amenzile de orice fel și cheltuielile penale; 
8   prejudiciile produse bunurilor transportate; 
8 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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Despre ce tip de asigurare este vorba?
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Unde beneficiez de asigurare?
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/LPLWHOH� PD[LPH� GH� GHVSăJXELUH� SHQWUX� SUHMXGLFLL�
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2SĠLRQDO�� VH� SRDWH� DFKL]LĠLRQD� FODX]D� GH� ³GHFRQWDUH�
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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: 
 
9 Prejudicii materiale  
9 Vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru 

prejudicii fără caracter patrimonial  
9 Costuri privind readucerea vehiculului la starea 

dinaintea producerii evenimentului asigurat  
9 Prejudicii reprezentând consecința lipsei de 

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

prejudiciată 
9 Cheltuieli legate de transportul vehicului avariat, 

aparținând terțului păgubit, în condițiile legii 
 
Limita maximă  
Ö 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; 

Ö 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? 
 
 
8 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. 
 
 

 
 

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto – RCA 
Document de informare privind produsul de asigurare 
Societate: UNIQA Asigurări S.A, România, societate de asigurări autorizată de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor (actuala A.S.F.) prin Decizia de Autorizare nr. 8 din 23.10.2001 



 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. 

 
 
 


