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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? 

 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 

 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 

 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. 

 

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. 

 

Acoperiri suplimentare conform opțiunilor de achiziționare: 

 Decontare directă 

 Asistenţă tehnică rutieră 

 Accidente persoane. 

 Excepții de la obligația încheierii contractului RCA: 

 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? 

 Teritoriul României  

 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. 
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Ce obligaţii am? 

− Furnizarea numărului de telefon mobil şi a adresei de e-mail valide, declarate de Contractantul persoana fizică şi actualizarea permanentă a acestora 
 
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. 
 


