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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? 

ABC Asigurări Reasigurări S.A., în calitate de Asigurător, asigură proprietarii și utilizatorii de autovehicule 

înmatriculate în România, împotriva riscurilor menționate în poliţa de asigurare.  

Se consideră autovehicule, în intelesul prezentelor condiții, autovehiculele pentru transporturi terestre, cu 

volanul pe partea stângă. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Asiguratorul acordă despăgubiri în baza 

prezentelor condiții pentru pagubele 
produse prin avarierea 

sau distrugerea autovehiculelor ca 

urmare a producerii unuia din riscurile 

alese de Asigurat și menționate în cererea 

chestionar și în Contractul de asigurare. 
Riscurile pentru care se poate încheia 

asigurarea sunt: 

1. Riscuri de bază (se asigură obligatoriu): 

 Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte 

autovehicule sau cu corpuri aflate în 
afara autovehiculului asigurat, căderi 

(cădere în prăpastie), derapări sau 

răsturnări; 

 Incendiu, trăsnet, explozie, ploaie 

torențială, furtună, grindină, gheață sau 

greutatea stratului de zăpadă, avalanșe 

de zăpadă.  
2. Riscuri suplimentare - în schimbul 

unei prime de asigurare suplimentare se 

asigură facultativ, la solicitarea scrisă a 

Asiguratului, urmatoarele riscuri: 

 Furtul autovehiculului, furtul prin 

efracție al unor părți componente sau 
piese ale autovehiculului, pagubele de 

orice fel produse autovehiculului ca 

urmare a furtului sau a tentativei de furt 

prin efracție. 

 Catastrofe naturale. Cutremur de 

pământ, viituri și alunecări de teren. 

 Acțiuni dușmănoase (ciobituri, zgârieturi 

pe caroserie, fisuri produse de impact 
sau spărturi în elementele de sticlă sau 

plastic (parbriz, lunetă, faruri și 
semnalizatoare), tăieturi în partea 
laterală a anvelopelor, incendiere). Alte 

daune în afara celor descrise mai sus nu 

sunt acoperite prin această clauză 

suplimentară. 

 Extindere în afara României. 

 Asiguratorul nu acordă despăgubiri pentru 

pagube produse: 

 de război, greve, tulburări civile sau acțiuni 

dușmănoase (stropirea cu acizi sau orice 

alte substanțe chimice, tăierea sau 

înțeparea cauciucurilor pe calea de rulare, 
etc.); 

 de confiscare, expropriere, rechiziționare, 
distrugere sau avariere din ordinul oricărui 

guvern de drept sau de fapt sau din ordinul 

oricărei autorități publice; 
 pieselor de rezervă, huselor, prelatelor, 

combustibililor sau oricăror alte bunuri 

existente în autovehicul; 

 în legătura cu utilizarea autovehiculelor la 

concursuri, întreceri autorizate sau nu sau 

antrenamente pentru acestea. 
 ca urmare a pătrunderii în locuri inundate, 

prin traversarea cursurilor de apă sau pe 

drumurile interzise circulației publice; 
 ca urmare a pătrunderii apei in motor; 

 dacă inspecția tehnică periodică este 

expirată la data producerii evenimentului 

asigurat sau nu avea certificat de 
înmatriculare valabil; 

 dacă accidentul a fost produs în timpul 

conducerii autovehiculului dacă acesta era 

echipat cu anvelope necorespunzătoare 

sezonului; 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Nu se pot prelua in asigurare: 
! Autovehicule cu volan pe partea dreaptă; 

! Autovehicule cu vechime mai  mare de 9 ani; 

! În perioada în care autovehiculul asigurat a 

fost predat unității reparatoare, asigurarea nu 
mai produce efecte, orice pagubă produsă în 

această perioadă rămânând exclusiv în seama 

Unității reparatoare. 
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Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 

Ce obligații am? 

Asiguratul are urmatoarele obligații: 
1. Să plătească prima de asigurare; 

2. Să întrețină în bune condiții tehnice autovehiculele cuprinse în asigurare, efectuând inspecția 

tehnică periodică obligatorie, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate; 

3. Să înștiințeze Asiguratorul, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, despre modificarea numărului 

de înmatriculare provizoriu sau a numărului de înmatriculare definitive; 

4. În caz de accident să înștiințeze imediat organele competente (poliție, pompieri, Asigurator, etc.), 
cele mai apropiate de locul producerii riscului asigurat, cerând întocmirea actelor legale privind 

producerea riscului asigurat; 

5. Dacă accidentul s-a soldat cu vătămări corporale este obligat să înștiințeze imediat organele 

competente (poliție, pompieri, etc.), cele mai apropiate de locul producerii riscului asigurat, cerând 

întocmirea actelor cu privire la cauzele si împrejurările producerii riscului asigurat; în cazul în care 
evenimentul asigurat s-a produs din culpa sa sau a uneia din persoanele cuprinse în asigurare, să 

solicite organelor care întocmesc actele respective să facă mențiuni privind alcoolemia; 

6. Să ia măsuri pentru limitarea pagubelor precum și pentru prevenirea degradărilor ulterioare.  

7. Să anunțe în scris, Asiguratorul în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință despre 
producerea evenimentului asigurat în cazul avariilor, iar în cazul furtului, în 24 de ore de la 

constatarea acestuia;  

8. Să întocmească constatul amiabil și să facă înștiințarea și constatarea pagubelor în cazul în care 

vinovat de accidentul produs, este deținătorul sau conducătorul unui alt autovehicul decât cel 
asigurat de ABC Asigurări Reasigurări;  

9. În cazul în care vinovat de producerea accidentului este conducătorul unui autovehicul 

înmatriculat în străinătate, Asiguratul are obligația de a pune la dispoziția Asiguratorului fotocopia 

documentului de asigurare de răspundere civilă auto a acestuia și un constat amiabil de accident 
semnat de persoanele implicate, vinovat si păgubit;  

OBS: Aceste acțiuni sunt obligatorii, ele constituind conservarea dreptului de regres al 

Asiguratorului. În cazul în care din cauza acțiunii sau inacțiunii Asiguratului, exercitarea dreptului 
de regres nu mai este posibilă, Asiguratul pierde dreptul la despăgubire. 

10. Să furnizeze Asiguratorului toate informațiile și probele documentare solicitate și să permită 

acestuia să facă propriile investigații referitoare la cauza și mărimea pagubei; 

11. În cazul în care evenimentul asigurat produs este furtul sau tentativa de furt, să comunice 

poliției sau altor organe de urmărire penală, orice informații ce ar putea duce la găsirea 

autovehiculului, a parților componente sau a pieselor acestuia și să facă demersurile necesare 

pentru redobândirea acestora chiar dacă a primit despăgubirea de la Asigurator; 

12. Să înștiințeze Asiguratorul, în termen de 24 de ore, despre găsirea autovehiculului, a părților 

componente sau a pieselor acestuia care au fost furate, precum și dacă a fost identificat autorul 
furtului; 

13. Să înapoieze despăgubirea primită dacă autovehiculul a fost găsit și este intact și complet. În 

cazul în care autovehiculul, părțile componente sau piesele care au fost găsite sunt avariate ori 

incomplete, Asiguratul este obligat să restituie diferența dintre despăgubirea primită și costul 

reparațiilor ori înlocuirii părților componente sau pieselor respective, prezentând devizele, facturile, 

chitanțele sau ordinele de plată aferente. 
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Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 

imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau 

forță majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 de zile. 

 

  




