
Capacitate cilindrica Tip asigurat/Varsta Prima anuala de baza

PJ 1.819                                 

<=30 2.948                                 

31-40 2.009                                 

41-50 1.887                                 

51-60 1.901                                 

>60 1.731                                 

PJ 1.865                                 

<=30 3.062                                 

31-40 2.022                                 

41-50 1.976                                 

51-60 1.974                                 

>60 1.821                                 

PJ 1.909                                 

<=30 3.194                                 

31-40 2.113                                 

41-50 2.060                                 

51-60 2.058                                 

>60 1.904                                 

PJ 2.187                                 

<=30 3.535                                 

31-40 2.319                                 

41-50 2.226                                 

51-60 2.286                                 

>60 2.081                                 

PJ 2.203                                 

<=30 3.631                                 

31-40 2.457                                 

41-50 2.361                                 

51-60 2.390                                 

>60 2.144                                 

PJ 2.663                                 

<=30 4.309                                 

31-40 2.971                                 

41-50 2.818                                 

51-60 2.892                                 

>60 2.662                                 

PJ 2.993                                 

<=30 4.838                                 

31-40 3.560                                 

41-50 3.197                                 

51-60 3.345                                 

>60 3.027                                 

Durata (luni) Factor corectie perioada

12 1,00

11 1,10

10 1,20

9 1,35

8 1,50

7 1,70

6 1,85

5 2,40

4 3,00

3 4,00

2 6,00

1 9,00

>2500

TARIFUL DE BAZA PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2021 – DECEMBRIE 2023 LA 

ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PREJUDICII PRODUSE 

TERTILOR PRIN ACCIDENTE DE VEHICULE

Tarif de prima anual pentru autoturisme apartind persoanelor fizice 

si juridice

Pentru contractele RCA incheiate pe perioade mai mici de un an, prima de asigurare aferenta 

se determina ca pro-rata din prima de asigurare calculata pentru un an de subscriere, ajustata 

prin aplicarea unui coeficient de corectie.

Valorile coeficientului de corectie pentru contractele RCA, determinate actuarial,  pentru 

perioade sub-anuale sunt 1,94 pentru 6 luni, respectiv 9,0 pentru o luna.

Pentru perioadele sub-anuale, diferite de o luna si 6 luni, a fost utilizata o determinare prin 

interpolare a valorilor coeficientului de corectie. Valorile sunt cele de mai jos:

<=1200

1201-1400

1401-1600

1601-1800

1801-2000

2001-2500

Uz Intern



NOTA LA TARIF:

1.

2. Primele de asigurare se plătesc şi pentru fiecare vehicul cu număr de probă.

3.

4.

5.

6.

Durata (luni) Factor corectie perioada

12 1,00

11 1,10

10 1,20

9 1,35

8 1,50

7 1,70

6 1,85

5 2,40

4 3,00

3 4,00

2 6,00

1 9,00

7.

La categoria Autoturisme sunt incluse şi: autoturisme de teren si automobile mixte M1

Primele de bază din tarif se pot reduce numai cu acordul Directiei Centrale, conform schemei aprobate de catre Directia 

Centrala si cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.

Pentru accidente produse incepând cu anul 2016, limitele maxime de despăgubire sunt:

- 1.220.000 euro echivalent lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data 

producerii accidentului, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, in caz de avariere sau distrugere a bunurilor, 

pentru pagube materiale produse in unul si acelasi accident;

- 6.070.000 euro echivalent lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data 

producerii accidentului, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, in caz de vatamari corporale sau deces, inclusiv 

pentru prejudicii fara caracter patrimonial, produse in unul si acelasi accident.

Pentru contractele RCA incheiate pe perioade mai mici de un an, prima de asigurare aferenta se determina ca pro-rata 

din prima de asigurare calculata pentru un an de subscriere, ajustata prin aplicarea unui coeficient de corectie. 

Coeficientul de corectie se aplica pentru toate categoriile de vehicule.

Valorile coeficientului de corectie pentru contractele RCA sunt prezentate mai jos:

Pentru persoane juridice, care detin mai multe vehicule, coeficientul de corectie al primei in functie de istoricul 

soferului/soferilor, aditional sistemului bonus malus, este de 1,30. Acesta se aplica daca frecventa daunei inregistrata in 

istoricul persoanei juridice este cu 40% mai mare decat frecventa segmentului favorabil (risc standard) de vehicule din 

care acesta face parte.

Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, primele de asigurare se vor diminua cu 25%, in baza prezentarii 

documentelor justificative.
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