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Tribunalul București a admis in data de 09.02.2022 cererea
Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind deschiderea
procedurii de faliment a City Insurance, compania de asigurări
urmând să fie dizolvată.

Noutati din asigurari



• Conform legii şi deciziei instanţei deţinătorii de poliţe RCA au la 
dispozitie 90 de zile de la declararea falimentului pentru a contracta
un alt furnizor de RCA şi pentru depunerea cererilor de deschidere a 
dosarelor de daună.

Deţinătorii de poliţe pot solicita în toata

această perioadă rezilierea contractului şi

recuperarea sumelor plătite sau, în caz, 

contrar, contractele expiră automat în 90 

de zile.

Noutati din asigurari

https://www.zf.ro

https://www.zf.ro/




• Proprietarii de trotinete vor fi obligaţi să încheie începând de anul
viitor poliţe RCA pentru vehiculele lor, Autoritatea de Supraveghere
Financiară urmând să elaboreze normele de aplicare a unei Directive 
europene deja aprobate.

•

Sursa:   https://www.adevarul.ro/
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https://www.adevarul.ro/


• În ultimii trei ani, în România au avut loc peste 300 de accidente în
care au fost implicate trotinete. 

• O directivă recent adoptată îi obligă pe cei care ies în trafic cu 
trotineta să fie asigurați, pe modelul asigurării de răspundere civilă.

Sursa: https://www.profit.ro

Noutati din asigurari

https://www.profit.ro/


Lime este singurul mare operator de micromobilitate din România
care asigură gratuit utilizatorul pentru răspundere civilă echivalentul
asigurării RCA/CASCO pentru trotinete electrice la fiecare cursă.

- Utilizatorul este protejat prin asigurare
pentru leziuni corporale cauzate de acesta
altor persoane.
- sunt acoperiți și pentru pagube produse
proprietăților altor persoane, rezultând
din utilizarea vehiculelor Lime sau JUMP.

Acoperirea începe în momentul în care închiriați o Unitate Lime prin
intermediul aplicației Lime și încetează la finalul închirierii.



Sursa: 1asig.ro 

Premieră pentru șoferii din România. 

RCA doar cu inspecție de risc. 

Groupama, care a introdus sistemul, vrea

să elimine frauda.

Asiguratii care au avut o întrerupere a poliței

RCA, de o zi, o săptămâna sau o lună, vor

trebui să-și facă inspecția de risc pentru a

obține o altă polita RCA de la Groupama.
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