
 
 
 
 

 
 

 
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 Excedent 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, ca excedent față de limitele 
maxime de despăgubire stabilite prin lege la asigurarea obligatorie de răspundere civilă penru pagube produse terților 
prin accidente de autovehicule. 
 

 Ce se asigură? 
 
  

✓ a. Avarierea sau distrugerea autovehiculelor sau 
vehiculelor 

✓ b. Vătămarea corporală sau decesul unor 
persoane 

✓ c. Avarierea sau distrugerea bunurilor, altele 
decât cele prevazute la lit. a) 

✓ d. Vătămarea sau pieirea animalelor 
  
 
Limita maximă a răspunderii acoperită prin asigurare 
este cea înscrisă în Polița de asigurare și se stabilește 
de către Asigurat de comun acord cu Asigurătorul, ca 
excedent față de limitele maxime de despăgubire 
stabilite pentru asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă pentru pagube produse terților prin accidente de 
autovehicule. Limita poate fi modificată la cererea 
scrisă a Asiguratului cu ajustarea corespunzătoare a 
primei de asigurare și respectarea condițiilor privind 
încheierea unei asigurări noi în ceea ce privește 
diferența de limită a răspunderii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
 

 Asigurarea nu se încheie pentru vehiculele care nu 
sunt supuse înmatriculării în România, respectiv cele 
care nu au încheiata o asigurare obligatorie RCA; 

 Nu sunt acoperite evenimentele care nu apar 
menționate în capitolul Ce este asigurat și excluderile; 

 
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.  
 

! Situații în care nu se acordă despăgubiri potrivit actului 
normativ aplicabil asigurării obligatorii de răspundere 
civilă pentru pagube produse terților prin accidente de 
autovehicule în vigoare la data producerii accidentului; 

! Pagube rezultate în urma utilizării autovehiculelor 
asigurate pentru curse de întreceri, raliuri sau 
antrenamente; 

! Pagube provocate de poluare sau contaminare 
chimică, biologică sau radioactivă; 

! Prejudicii produse cu intenție; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
 
 

 
 

Asigurarea suplimentară de răspundere civilă auto ca excedent la asigurarea  
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente  
de autovehicule 
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. 
 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; să achiți prima de 
asigurare în cuantumul și la scadențele agreate etc. 
 În caz de daună să înștiințezi organele abilitate, să avizezi în scris Asigurătorul în termen de 48 de ore de la apariția 
evenimentului și să pui la dispoziția acestuia documentele solicitate. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Prima de asigurare poate fi achitată anual, semestrial sau trimestrial, prin metodele de plată puse la dispoziție de 
Asigurător. Prima trebuie plătită odată cu completarea și semnarea cererii - chestionar. Aceasta se stabilește în 
moneda în care a fost stabilită suma asigurată (LEI, EUR, USD). 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a datei prevazute în Poliță, dar nu înainte de trecerea a 48 de ore de la 
expirarea zilei în care a fost emisă Polița și achitată prima de asigurare. Se încheie pe o perioadă de un an cu 
posibilitatea reînnoiririi ei succesive.  
Protecția prin asigurare încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, prevazută 
în Poliță. 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Contractul de asigurare se reziliază de drept atunci când : 

a. Evenimentul asigurat s-a produs înainte de începerea răspunderii Asigurătorului și asigurarea a rămas fără 
obiect ; 

b. Producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă după începerea răspunderii Asigurătorului ; 
c. Asiguratul înstrăinează autovehiculul asigurat ; 

 

 
 


