Asigurare obligatorie de R`spundere Civil` Auto pentru prejudicii
produse ter]ilor prin accidente de vehicule [i tramvaie
Document de informare privind produsul de asigurare (ver.2 / 23.08.2022)
Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: Poli]a „RCA” (Legea 132/2017 [i Norma 20/2017, cu modificările și completările ulterioare)
Acest document standardizat con]ine informa]ii minime de baz` cu privire la produsul de asigurare; informa]iile precontractuale [i
contractuale complete referitoare la produsul RCA sunt prezentate \n Oferta de asigurare, respectiv \n Poli]a de asigurare, Legile [i
normele aplicabile privind Asigurarea obligatorie de r`spundere civil` auto pentru prejudicii produse ter]ilor prin accidente de
vehicule [i tramvaie.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Asigurarea obligatorie de r`spundere civil` auto pentru prejudicii produse ter]ilor prin accidente de vehicule [i tramvaie.

Ce se asigur`?
Riscuri de baz`:
prejudicii materiale;
v`t`m`ri corporale sau deces;
costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea
evenimentului asigurat;
prejudicii reprezent<nd consecin]a lipsei de folosin]`, inclusiv
\nlocuirea temporar` a vehiculului;
cheltuieli de judecat`;
cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat;
prejudiciul produs de dispozitivele sau instala]iile cu care a fost
echipat vehiculul.

Clauze/riscuri op]ionale:
decontare direct`.

Limitele de desp`gubire prin asigurarea RCA sunt conform legisla]iei

na]ionale \n vigoare.

Ce nu se asigur`?
Excluderi conform legisla]iei, printre care:
daune produse \n cazurile de for]` major`;
prejudicii [i v`t`mari produse conduc`torului vehiculului
r`spunz`tor de producerea accidentului [i bunurilor acestuia;
daune produse la bunuri aflate \n proprietatea persoanelor vinovate;
prejudicii ce dep`[esc limitele de r`spundere;
amenzile de orice fel [i cheltuielile penale;
prejudiciile produse bunurilor transportate;
prejudiciile produse de dispozitivele sau instala]iile montate pe
autovehicul atunci c<nd sunt utilizate ca utilaje ori instala]ii de lucru.

Exist` restric]ii de acoperire?
Autovehiculele care sunt \nmatriculate \n alte state;
Autovehicule pentru care nu exist` un certificat de \nmatriculare/
\nregistrare \n Rom<nia.

Unde beneficiez de asigurare?
pentru autoturisme utilizate \n uz privat [i autoutilitare cu masa maxim` autorizat` de p<n` la 7,5t \n ]`rile: Rom<nia, Austria, Belgia, Bulgaria,
Cipru, Republica Ceh`, Germania, Danemarca, Spania, Estonia, Fran]a, Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Croa]ia, Italia, Irlanda,
Islanda, Luxemburg, Lituania, Letonia, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Polonia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Elve]ia, Albania, Andorra,
Bosnia&Her]egovina, Iran, Maroc, Moldova, Macedonia, Muntenegru, Serbia,Tunisia, Turcia, Ucraina;
pentru alte vehicule dec<t cele men]ionate mai sus \n ]`rile: Rom<nia, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Ceh`, Germania, Danemarca,
Spania, Estonia, Fran]a, Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Croa]ia, Italia, Irlanda, Islanda, Luxemburg, Lituania, Letonia, Malta,
Norvegia, Olanda, Portugalia, Polonia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Elve]ia.

Ce obliga]ii am?
Conform legisla]iei \n vigoare:
semnarea ofertei/declara]iei de asigurare \n baza c`reia se va emite poli]a;
plata primei de asigurare conform ofertei/declara]iei de asigurare semnate;
informarea asigur`torului cu privire la \ncheierea altor contracte RCA cu al]i asigur`tori
notificarea asigur`torului cu privire la producerea evenimentului asigurat \n termen de 5 (cinci) zile lucr`toare de la producerea accidentului;
notific` asigur`torului RCA \n termen de 5 zile cu privire la faptul c`:
a) partea prejudiciat` a solicitat desp`gubirea de la acesta;
b) procedurile penale sau administrative au fost indreptate \mpotriva lui \n legatur` cu evenimentul produs [i informeaz` asigur`torul RCA imediat cu
privire la desf`[urarea acestor proceduri [i rezultatul acestora;
c) partea prejudiciat` [i-a exercitat dreptul de a fi despagubit` prin \naintarea unei cereri c`tre o instan]` judec`toreasc` sau c`tre o alt` autoritate,
\n situa]ia \n care contractantul afl` despre acest lucru;
d) informa]iilei \nscrise \n contractul RCA au suferit modific`ri intervenite \n timpul derul`rii contractului.

Când [i cum pl`tesc?
anterior emiterii contractului \n conformitate cu oferta/declara]ia de asigurare;
prin virament bancar direct \n conturile Asigur`torului indicate \n oferta/declara]ia de asigurare;
la intermediarii \n asigur`ri (agen]i, brokeri) imputernici]i de Asigur`tor s` \ncaseze primele de asigurare;
prin POS la sediile Asigur`torului.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?
R`spunderea asigur`torului RCA \ncepe:
a) din ziua urm`toare celei \n care expir` valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care \[i indepline[te obliga]ia \ncheierii asigur`rii cel
mai t<rziu \n ultima zi de valabilitate a acesteia;
b) din ziua urm`toare celei \n care s-a \ncheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabil` la momentul \ncheierii noii
asigur`ri;
c) din momentul eliber`rii contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intr`rii \n vigoare a autoriza]iei provizorii de circula]ie sau a
\nmatricul`rii/ inregistr`rii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaz` s` fie \nmatriculate/\nregistrate.

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Contractul RCA \nceteaz`:
a) la data la care proprietarul vehiculului notific` asigur`torul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, \nso]it`
de documente justificative;
b) la data la care vehiculul este radiat din circula]ie;
c) la \mplinirea termenului stabilit \n contractul RCA.

