
 
 

Asigurare obligatorie de Răspundere Civilă Auto pentru prejudicii  
produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie 

 

 

Document de informare privind produsul de asigurare (ver.3 / 27.12.2022) 

Societatea: Societatea de asigurări Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A., înregistrată în Romania 
Societate pe acțiuni, autorizată de ASF și înmatriculată în registrul asigurătorilor sub nr. RA-002/2003 
Produsul: Polița „RCA” (Legea 132/2017 și Norma 20/2017, cu modificările și completările ulterioare) 

Acest document standardizat conține informații minime de bază cu privire la produsul de asigurare; informațiile precontractuale și 
contractuale complete referitoare la produsul RCA sunt prezentate în Oferta de asigurare, respectiv în Polița de asigurare, Legile și 
normele aplicabile privind Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de 
vehicule și tramvaie. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. 

 

Ce se asigură? 

Riscuri de bază: 
prejudicii materiale; 
vătămări corporale sau deces; 
costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea 
evenimentului asigurat; 

 prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință, inclusiv 
înlocuirea temporară a vehiculului; 
cheltuieli de judecată; 
cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat; 
prejudiciul produs de dispozitivele sau instalațiile cu care a fost 
echipat vehiculul. 

Clauze/riscuri opționale: 
 decontare directă. 

Limitele de despăgubire prin asigurarea RCA sunt conform 
legislației naționale în vigoare. 

 

Unde beneficiez de asigurare?

Ce nu se asigură? 

Excluderi conform legislației, printre care: 
daune produse în cazurile de forță majoră; 
prejudicii și vătămări produse conducătorului vehiculului 
răspunzător de producerea accidentului și bunurilor acestuia; 
daune produse la bunuri aflate în proprietatea persoanelor vinovate; 
prejudicii ce depășesc limitele de răspundere; 
amenzile de orice fel și cheltuielile penale; 
prejudiciile produse bunurilor transportate; 
prejudiciile produse de dispozitivele sau instalațiile montate pe 
autovehicul atunci când sunt utilizate ca utilaje ori instalații de lucru. 

 

Există restricții de acoperire? 

Autovehiculele care sunt înmatriculate în alte state; 
Autovehicule pentru care nu există un certificat de înmatriculare/ 
înregistrare în România. 

pentru autoturisme utilizate în uz privat și autoutilitare cu masa maximă autorizată de până la 7,5t în țările: România, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cipru, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Spania, Estonia, Franța, Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Croația, Italia, Irlanda, 
Islanda, Luxemburg, Lituania, Letonia, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Polonia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Elveția, Albania, Andorra, 
Bosnia & Herțegovina, Maroc, Moldova, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Tunisia, Turcia, Ucraina; 

 pentru alte vehicule decât cele menționate mai sus în țările: România, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Germania, Danemarca, 
Spania, Estonia, Franța, Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Croația, Italia, Irlanda, Islanda, Luxemburg, Lituania, Letonia, Malta, 
Norvegia, Olanda, Portugalia, Polonia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Elveția. 

 

Ce obligații am? 

Conform legislației în vigoare: 
semnarea ofertei/declarației de asigurare în baza căreia se va emite polița; 
plata primei de asigurare conform ofertei/declarației de asigurare semnate; 
informarea asigurătorului cu privire la încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători 
notificarea asigurătorului cu privire la producerea evenimentului asigurat în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la producerea accidentului; notifică 
asigurătorului RCA în termen de 5 zile cu privire la faptul că: 
a) partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta; 
b) procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs și informează asigurătorul RCA imediat cu 

privire la desfășurarea acestor proceduri și rezultatul acestora; 
c) partea prejudiciată și-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanță judecătorească sau către o altă autoritate, 

în situația în care contractantul află despre acest lucru; 
d) informațiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului. 

Când și cum plătesc? 
anterior emiterii contractului în conformitate cu oferta/declarația de asigurare; 
prin virament bancar direct în conturile Asigurătorului indicate în oferta/declarația de asigurare; 
la intermediarii în asigurări (agenți, brokeri) împuterniciți de Asigurător să încaseze primele de asigurare; 
prin POS la sediile Asigurătorului. 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
Răspunderea asigurătorului RCA începe: 
a) din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel 

mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia; 
b) din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii 

asigurări; 
c) din momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizației provizorii de circulație sau a 

înmatriculării/ înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate. 

 Cum pot să reziliez contractul? 
Contractul RCA încetează: 
a) la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită 

de documente justificative; 
b) la data la care vehiculul este radiat din circulație; 
c) la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA. 
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