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Ce este asigurarea

RCA?

Deţineţi un vehicul?
Sînteţi obligat prin lege să încheiaţi o poliţă RCA!
MOLDCARGO
022.23.36.70
www.moldcargo.md

EUROASIG
022.88.04.40

Posesorul unui autovehicul
înmatriculat în Republica Moldova
are obligaţia să încheie, la un
asigurător/broker autorizat, poliţa
obligatorie de răspundere civilă
auto, adică RCA.

Limite de despăgubire/eveniment/lei

www.euroasig.md

Ce este RCA?

VICTORIA Asigurări
022.22.83.50

RCA este o asigurare obligatorie
şi are drept scop despăgubirea
terţelor părţi prejudiciate (nevinovate) în urma unui accident de
circulaţie care a fost produs din
vina conducătorului auto asigurat.

KLASSIKA
Asigurări
022.22.32.43
GARANŢIE
022.27.00.50

ACORD-GRUP
ASITO
ASTERRA GRUP
AUTO-SIGURANŢA

La ce foloseşte RCA?
În situaţia în care vă faceţi vinovat
de producerea unui eveniment
rutier şi deţineţi o poliţă RCA,
repararea autovehiculului şi
despăgubirile pentru daunele
suferite de păgubit, indiferent
de natura acestora, cad în seama
asigurătorului cu care aţi încheiat
contractul de asigurare.

DONARIS-GROUP
EXIM-ASINT
GALAS
GRAWE CARAT
MOLDASIG
MOLDOVAASTROVAZ

persoanei pe care aţi accidentat-o;
• cheltuielile de transport al
bunurilor la locul de reparaţie,
parcare sau depozitare;
• cheltuielile aferente expertizei
tehnice efectuate.

Asigurătorul nu are
dreptul să refuze primirea,
examinarea şi soluţionarea
cererii de asigurare.

TRANSELIT

RCA mai despăgubeşte:

VITORIASIG

• orice alt tip de pagube materiale
pe care asiguratul le-a provocat cu
ocazia accidentului (avarierea unui
vehicul, stîlp, imobil etc.);
• cheltuielile de judecată plătite de
către cel nevinovat (numai în cazul
unui proces);
• vătămările corporale sau decesul

1

mil.

Pagube
materiale

1

mil.*

5

mil.**

Vătămări corporale
sau deces

* pentru o victimă
** indiferent de numărul victimelor

Cînd călătoriţi în
străinătate
Poliţa RCA este valabilă numai
în limitele teritoriului Republicii
Moldova. Pentru a călători în
străinătate, trebuie să încheiaţi o
asigurare tip Carte Verde.

Unde puteţi încheia o
poliţă RCA?
Poliţa RCA se încheie la:
• sediile companiilor de asigurări
autorizate;
• brokerii de asigurare, care pot
încheia în numele asigurătorilor
poliţe RCA;
• agenţii mandataţi ai companiilor
de asigurări.

Poliţa RCA se încheie
pe un termen de 12 luni.
În cazuri speciale, poliţa
se poate încheia şi pe o
perioadă mai scurtă.

Ce facem în caz de

accident?
Puteţi primi
reducere

În cazul unui accident soldat cu
victime:
• acordaţi primul ajutor răniţilor şi
chemaţi ambulanţa;
• chemaţi Poliţia Rutieră pentru
constatarea accidentului şi nu
schimbaţi poziţia vehiculului şi a
obiectelor de pe carosabil pînă la
venirea echipajului;
• dacă este stabilită vinovăţia (se
deschide dosar penal, decizia
despre vinovăţie urmînd să ﬁe
luată ulterior), insistaţi să vi se
acorde copia de pe certiﬁcatul
RCA emis pentru autovehiculul
vinovat de producerea
accidentului.
Atenţie!
În termen de 48 de ore,
înştiinţaţi compania de
asigurare în legătură cu
producerea accidentului!
În cazul unui accident uşor
soldat doar cu pagube
materiale:
• chemaţi Poliţia Rutieră pentru
constatarea accidentului şi a
împrejurărilor în care s-a produs;
• Poliţia va încheia procesul
verbal, va stabili vinovăţia şi va
elibera certiﬁcatul cu privire la
înregistrarea accidentului;
• şoferul găsit vinovat va da o
copie a poliţei sale RCA celuilalt
şofer.

Dacă sînteţi martor sau
sînteţi implicat într-un
accident grav, sunaţi
imediat la 902 sau
022.272.501 şi solicitaţi
intervenţia echipajelor de
Salvare, Poliţie, Pompieri.
Dosarul de daună se deschide
de către asigurător şi
obligatoriu trebuie să conţină
copii după următoarele acte:

• Dacă nu aţi fost
găsit vinovat de
producerea unui
accident în ultimul
an, veţi beneﬁcia de
o reducere anuală
de 5%, dar de cel
mult 50% pentru 10
ani consecutivi fără
accidente.
• Pentru şoferii care
au produs accidente,
se prevede
majorarea primei de
asigurare.

• procesul-verbal de constatare
a pagubelor;
• explicaţiile conducătorilor auto
privind producerea accidentului;

Informare
prin SMS

• expertize medico-legale ale
conducătorilor auto, dacă este
cazul;

• certiﬁcatele de înmatriculare
ale autovehiculelor si permisele
de conducere ale şoferilor
implicaţi în accident;

• Trimiteţi SMS la
numărul 9022 cu
mesajul VIN cod
(codul se găseşte
pe partea din faţă
a “Certiﬁcatului de
înmatriculare”) şi aﬂaţi
informaţii cu privire
la accidentele rutiere
înregistrate!

• actul de evaluare sau devizul
cheltuielilor de reparaţie şi/
sau de înlocuire a părţilor sau
pieselor avariate, cu indicarea
preţurilor, întocmit de un expert
independent sau de o unitate de
specialitate acceptat/acceptată
de către părţi.

• Trimiteţi SMS
la numărul 9021
cu mesajul codul
personal din 13 cifre
şi aﬂaţi informaţii cu
privire la aplicarea
penalităţilor!

• schiţa accidentului - varianta
preliminară şi varianta ﬁnală;
• procesul-verbal de stabilire a
vinovăţiei;
• poliţa RCA a şoferului vinovat;

Cum obţii
RCA
nu este
CASCO!
Asigurarea RCA
nu acoperă şi
pagubele suferite
de maşină în cazul
în care aţi fost
găsit vinovat de
producerea unui
accident. Pentru a
vă proteja maşina,
trebuie să încheiaţi
o poliţă CASCO.
Dacă nu aveţi RCA...
În situaţia în care
sînteţi implicat
într-un accident şi
se constată că nu
deţineţi poliţa RCA
sau aceasta este
expirată, puteţi
ﬁ sancţionat cu
amendă de pînă la
200 lei cu aplicarea
a 2 puncte de
penalizare.

200 lei

despăgubirea?
Asigurătorul este obligat să
închidă dosarul de daună privind
pagubele materiale în cel mult
15 zile calendaristice de la data
depunerii de către păgubit a
ultimului document necesar
ﬁnalizării dosarului.

Compania de asigurări
este obligată să plătească
despăgubirile în termen de
10 zile calendaristice de la
data ﬁnalizării dosarului de
daună.

Ce şi cît plăteşte
asigurătorul?
• compania de asigurări nu este
obligată să repare automobilul
deteriorat, ci doar să achite
păgubitului despăgubirea pentru
paguba survenită;

Asigurătorul poate doar
să recomande şi nu poate
impune un anumit service
în care să reparaţi maşina.
Dacă veţi ﬁ
găsit vinovat
de producerea
accidentului şi nu
aveţi poliţa RCA,
veţi plăti toate
despăgubirile
din propriul
buzunar!

• despăgubirea are menirea de
a repune păgubitul în starea
materială de pînă la producerea
cazului asigurat, FĂRĂ a oferi un
cîştig suplimentar;
• compania de asigurări va achita
în întregime doar costurile orelor
de muncă şi ale materialelor

folosite la lucrările de reparaţie;
costul pieselor ce necesită a ﬁ
înlocuite va ﬁ achitat cu aplicarea
uzurii;
• la calculul despăgubirii se vor
folosi valorile costurilor medii
de pe piaţă pentru lucrări de
reparaţie ale automobilelor.

Ce faceţi dacă sînteţi
victima unui accident cu
autor necunoscut sau fără
RCA?
Vă puteţi adresa Fondului de
Protecţie a Victimelor Străzii
administrat de Biroul Naţional al
Asigurătorilor de Autovehicule.
Instituţia plăteşte despăgubiri
pentru:
• vătămări corporale sau deces în
situaţia în care autovehiculul şi/
sau autorul accidentului rămîn
neidentiﬁcaţi;
• avarierea ori distrugerea de
bunuri şi vătămări corporale
sau deces, dacă posesorul
autovehiculului răspunzător nu
deţine o asigurare RCA.

Pentru sesizări şi reclamaţii,
vă puteţi adresa la:
• sediul companiei
de asigurări RCA (a
dumneavoastră sau a
celuilalt şofer implicat în
accident);
• CNPF - Comisia Naţională
a Pieţei Financiare
www.cnpf.md

