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Ce este RCA?
Nu poţi circula pe drumurile publice
fără să ﬁi asigurat!

Asigurători
autorizaţi
ABC Asigurări
021.230.51.51
ALLIANZ-ŢIRIAC
0801.0801.08
www.allianztiriac.ro

ARDAF
021.317.12.20
ASIROM VIG
021.9599
www.asirom.ro
ASTRA Asigurări
0800.0800.88
www.astrasig.ro
BCR Asigurări
021.9203
CARPATICA Asig
0801.0200.200
CITY Insurance
021.231.00.90
EUROINS
021.317.07.41
GENERALI
0313.200.333
GROUPAMA
0800.0800.80
www.groupama.ro

OMNIASIG
021.9669

UNIQA Asigurări
037.411.04.15/16

Ce este RCA?
RCA este o asigurare prin care cei
prejudiciaţi primesc despăgubiri
pentru daunele materiale și/sau
decesul ori vătămările corporale
suferite în urma unui accident
auto care a fost produs din vina
conducătorului auto asigurat.

La ce foloseşte RCA?
Scopul acestei asigurări este ca
păgubitul să primească compensaţii
pentru daunele suferite, indiferent de
situaţia materială a celui care a produs
paguba, sau de locul unde a avut loc
accidentul.

Poliţa RCA despăgubeşte:
• vătămările corporale sau decesul
celui pe care l-ai accidentat
• orice tip de pagube materiale pe
care le-ai provocat (ex.: ai avariat un
vehicul, un stâlp, un imobil etc.)
• pagubele rezultate din lipsa de
folosinţă a vehiculului avariat
• cheltuielile de judecată plătite de
către cel nevinovat (numai în cazul
unui proces).

Când circuli în străinătate
Asigurarea RCA este valabilă în
mod automat şi în Statele Spaţiului
Economic European, în Elveţia, Croaţia
şi Andorra.
Pentru celelalte state care sunt
membre ale Sistemului Internaţional
Carte Verde (precum Moldova,
Ucraina, Rusia, Turcia, Serbia,
Muntenegru etc.), este bine să veriﬁci

la asigurătorul tău, înainte de ﬁecare
călătorie, dacă poliţa ta RCA îţi oferă
acoperire.
Dacă nu, este indicat să închei o poliţă
Carte Verde. Lista ţărilor membre ale
Sistemului Carte Verde este trecută pe
poliţa RCA.

Limite de despăgubire / eveniment / euro

2011

2012

Pagube materiale

750.000

1.000.000

Vătămări
corporale şi deces

3.500.000

5.000.000

Unde închei o poliţă RCA?
Poţi cumpăra o astfel de poliţă de la:
• sediile oricăreia dintre companiile de
asigurări autorizate de CSA și membre
ale B.A.A.R. – Biroul Asigurătorilor
Auto din România.
• brokerii de asigurare care pot încheia
în numele companiilor poliţe RCA
• agenţii mandataţi ai companiilor de
asigurări.

Ce se întâmplă dacă nu ai
RCA?
Vei ﬁ penalizat cu:
• amendă între 1.000 şi 2.000 RON
• reţinerea certiﬁcatului de
înmatriculare
• reţinerea plăcuţelor de înmatriculare
Dacă vei ﬁ găsit vinovat de producerea accidentului respectiv şi nu ai
RCA, vei plăti toate despăgubirile din
propriul buzunar!

Accidente produse în
ROMÂNIA

Accidente produse în
STRĂINĂTATE

Accident cu victime
Dacă au existat răniţi:
• sună la 112
• nu părăsi locul accidentului până la
venirea Poliţiei
• Poliţia îţi va încheia procesul verbal,
va stabili vinovăţia şi îţi va elibera
autorizaţia de reparaţie
• şoferul găsit vinovat va da o copie a
poliţei sale RCA celuilalt şofer.

• informează-te asupra legislaţiei
ţării în care s-a produs accidentul
• mergi cu celălalt şofer la Poliţie
sau utilizează constatul amiabil
(dacă acesta este acceptat în ţara
respectivă şi sunt îndeplinite
condiţiile de utilizare; formularul
are un format standard în toate
ţările europene în care este folosit)
• dacă ai fost găsit vinovat, este suﬁcient să îi dai păgubitului o copie
după poliţa RCA sau Carte Verde,
în funcţie de ţara în care a avut loc
accidentul
• dacă tu eşti cel păgubit poţi
merge direct la compania de
asigurări a vinovatului din ţara
respectivă, sau la reprezentantul
de despăgubire a acelei companii
din România.

Accident uşor
Dacă din accident au rezultat numai
pagube materiale:
• mergeţi împreună la secţia de
Poliţie pe raza căreia a avut loc accidentul
• Poliţia va încheia procesul verbal,
va stabili vinovăţia şi îţi va elibera
autorizaţia de reparaţie pentru
vehicul
• şoferul găsit vinovat va da o copie a
poliţei sale RCA celuilalt şofer
• șoferul păgubit va merge cu procesul verbal, copia după poliţa RCA
a vinovatului, alături de actele de
identiﬁcare proprii și cele ale mașinii
sale, la un centru de constatare al
companiei de asigurări a vinovatului.
sau
• completează împreună cu celălalt
şofer un singur formular de constatare amiabilă şi păstrează una dintre
cele două foi autocopiative
• dacă ai pretenţii de despăgubire
trebuie să depui formularul la compania de asigurare a celuilalt şofer
• dacă nu ai pretenţii de despăgubire
trebuie să îl depui la compania ta de
asigurări.

După orice tip de accident,
nu uita să îţi notezi:
• data şi locul evenimentului
• datele de identiﬁcare
• numele şi datele de contact ale
celuilalt şofer
• marca şi tipul celuilalt vehicul
• numele şi datele de contact ale
eventualilor martori
• datele secţiei de poliţie unde a
fost rezolvat accidentul şi datele
despre poliţa de asigurare a
celuilalt şofer
• fă o copie după poliţa RCA/Carte
Verde a celuilalt şofer.

www.constatulamiabil.ro

Ce faci în caz de ACCIDENT?
Poţi utiliza
constatarea
amiabilă numai
dacă:
• eşti de acord,
împreună cu celălalt
şofer, să utilizaţi
formularul
• nu au existat
persoane vătămate
corporal sau decedate
• au fost implicate
numai 2 vehicule
• nu au fost avariate şi
alte vehicule/clădiri/
bunuri

Despre
constatarea
amiabilă:
• o poţi folosi în
România și în
străinătate, numai
unde această
procedură este
agreată
• completarea formularului nu reprezintă
o recunoaştere a
vinovăţiei
• completează corect
şi complet rubricile
din formular
• dacă ai completat
formularul, nu mai
poţi merge la Poliţie
• compania de
asigurări este
obligată să rezolve
cazul în baza formularului.

Cum obţii DESPĂGUBIREA?
Pentru sesizări
şi reclamaţii: ?
• Compania de
asigurări (a ta
sau a celuilalt
şofer implicat în
accident)
• CSA - Comisia de
Supraveghere a
Asigurărilor
021.316.78.80
www.csa-isc.ro
• B.A.A.R. – Biroul
Asigurătorilor Auto
din România
021.319.13.02
www.baar.ro
• F.P.V.S. – Fondul
de Protecţie a
Victimelor Străzii
021.300.18.86
www.fpvs.ro

Poţi primi
despăgubirea
înainte de
reparaţia
maşinii?
Categoric DA! În
această situaţie,
asigurătorul este
obligat să stabilească
valoarea
despăgubirii în
funcţie de preţurile
pentru piese şi
manoperă necesare.

În cazul unui accident produs

În cazul unui accident produs

în ROMÂNIA:

în STRĂINĂTATE:

• trebuie să înștiinţezi societatea de
asigurări a persoanei vinovate de
producerea evenimentului, precizând
cauzele şi împrejurările producerii
accidentului

Poţi trimite cererea de despăgubire
când te întorci în ţară, în limba
română, unui reprezentant de
despăgubire din România al
companiei de asigurări a celui vinovat
de producerea accidentului într-o
ţară din Spaţiul Economic European.
Compania ta de asigurări te poate
sfătui în această privinţă.

• inspectorii de daună vor efectua
constatarea avariilor, vor deschide
dosarul de daună și îţi vor înmâna ţie
sau reprezentantului tău legal nota de
constatare

Ce documente trebuie să
ai la tine când ajungi la
asigurător?
• formularul de constatare amiabilă
completat de ambii conducători auto
implicaţi în accident sau procesul
verbal eliberat de Poliţie
• permisul de conducere
• actul de identitate
• certiﬁcatul de înmatriculare şi cartea
de identitate a vehiculului
• procura notarială de la proprietarul
persoană ﬁzică, în cazul în care
vehiculul nu-ţi aparţine, sau
împuternicire de la proprietarul
persoană juridică.

Ai dreptul să alegi service-ul
în care îţi repari maşina!
Service-ul nu îţi poate ﬁ impus de
compania de asigurări. Cel mult, ţi se
poate recomanda unul. Dacă alegi să
plăteşti singur reparaţia maşinii, poţi
merge cu documentele ce fac dovada
plăţii la asigurător pentru a-ţi recupera
banii.

Pentru a identiﬁca reprezentantul de
despăgubiri - contactează F.P.V.S.
Dacă deja cunoşti numele companiei
de asigurări a vinovatului, F.P.V.S. te
poate ajuta să obţii datele de contact
ale reprezentantului de despăgubire.
Dacă nu, acesta va obţine numele
asigurătorului vehiculului vinovat în
baza numărului de înmatriculare al
maşinii şi a celorlalte detalii oferite de
tine.
Dacă respectiva companie nu a
desemnat un reprezentant de
despăgubiri în România, cererea de
despăgubire va ﬁ trimisă către F.P.V.S.
Acesta intervine şi în cazurile în care
celălalt vehicul este neasigurat sau
asigurătorul nu poate ﬁ identiﬁcat
(doar dacă accidentul a avut loc într-o
ţară din Spaţiul Economic European).

