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Asigurarea CASCO START la pret de RCA 

 Acoperire doar in ROMANIA
 Asigurat persoana fizica sau juridica

 Obiect asigurat: autoturisme si alte autovehicule transport marfuri sau calatori
(max 9 locuri): exclus taxi sau assimilate, rent a car, paza si protective, scoala de 
soferi

 Riscuri acoperite: Catastrofe naturale; Fenomene atmosferice, Ciocniri, loviri sau 
izbiri cu alte autovehicule generate de accident rutier acoperite de o polita RCA, 
caderi de corpuri, furt total, asistenta rutiera cu o suma asig max 1.000 eur/an

 Perioada de asigurare; 6 luni sau 12 luni

 vechimea auto maxim 13 ani

 suma asigurata = valoare de piata, max 10.000 eur;

Asigurarea Casco START



Asigurarea Casco START

 Fransiza 10% la furt total sau avarie totala

 Fransiza 100 eur la avarie partiala, pentru: asigurat, utilizator, conducator auto cu varsta

pana in 31 ani

 Nu se aplica fransize pe eveniment daca reparatia se face in unitati service agreate, in caz

contrar se palica o fransiza de 100 eur/eveniment

 Nu se efectueaza inspectie de risc

 nr max dosare dauna; 2 pentru polite valabile 6 luni sau 4 pentru polite cu valabilitate 12 luni



Editia a VI-a a campaniei nationale FII TREAZ LA VOLAN
derulata in perioada 15 iulie - pana pe 30 septembrie a.c., aduce noi sfaturi pentru 

soferi.

Astfel, soferii vor afla mai multe despre:

 Riscurile aduse de viteza excesiva
 Necesitatea pastrarii distantei de siguranta
 Importanta semnalizarii
 Folosirea corecta a luminilor
 Oprirea, stationarea si parcarea corecte
 Folosirea centurii de siguranta si a scaunelor pentru copii
 Riscurile consumului de alcool la volan

Stiri din asigurari



Stiri din asigurari

Pe intreaga durata a campaniei, toti cei interesati de siguranta rutiera vor gasi, pe
pagina de Facebook a campaniei, dar si pe treazlavolan.ro, sfaturi utile, infografice, dar
si statistici despre fiecare din temele mentionate.

Daca nu esti inca parte din comunitatea #treazlavolan, alatura-te cu un Like!
paginii de Facebook, dar si un Join pe grupul dedicat si un Follow paginii de
Instagram.

Sursa:https://www.treazlavolan.ro/

https://www.facebook.com/treazlavolan
https://www.facebook.com/groups/grupulTreazLaVolan/
https://www.instagram.com/treazlavolan/


Stiati ca…



T.I. - conducator auto aflat la volanul masinii sale, in timpul mersului,  a fost lovit de un 
autoturism neasigurat RCA. Consecinte: autoturismul avariat si conducatorul auto grav
accidentat. Pagubele au fost achitate de FPVS.

In cazul producerii unui eveniment cu autor necunoscut sau cu un vehicul neasigurat
RCA, Direcţia FPVS (Fondul de Protectie al Victimelor Strazii) intervine în interesul persoanelor
păgubite în urmatoarele conditii:
 garantează, în condiţiile legii, despăgubirea persoanelor care au suferit prejudicii în urma

unor accidente produse de autovehicule neasigurate sau neidentificate;
 dacă accidentul cauzator de prejudicii a fost provocat de un vehicul neasigurat RCA, FPVS 

garantează şi plăteste despăgubiri atât pentru daune materiale cât şi pentru vătămări de 
persoane şi decese;

 dacă accidentul a fost provocat de un vehicul neidentificat, FPVS garantează şi plăteste
despăgubiri numai pentru vătămări de persoane şi decese. Pentru daunele materiale se 
garantează şi se plătesc despăgubiri numai dacă în accident, cel puţin o persoană a suferit
vătămări care să necesite pentru vindecare mai mult de 60 de zile de îngrijiri
medicale. Franşiza ce rămâne în sarcina persoanei păgubite pentru daune materiale în
aceste cazuri este de 500 Eur/echivalent lei

Detalii si formulare : http://www.fpvs.ro/organism-de-plata-despagubirilor

Studiu de caz

http://www.fpvs.ro/organism-de-plata-despagubirilor
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Zambiti mai des !

www.consultantaa.ro
0758.027.900 

office@consultantaa.ro

http://www.consultantaa.ro/
mailto:office@consultantaa.ro

