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Care este rolul poliţei RCA?

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

Bonus-Malus

Sistemul Bonus-Malus refl ectă 
istoricul tău de daune şi 
infl uenţează preţul poliţei 
RCA. 

Documentul CARTE VERDE 
eliberat odată cu poliţa RCA are 
valabilitate în mod obligatoriu 
în statele Spaţiului Economic 
European, în Elveţia, Croaţia şi 
Andorra. Pentru celelalte ţări, 
interesează-te la asiguratorul 
tău RCA.

RCA-ul este obligatoriu pentru 
toate tipurile de autovehicule 
sau remorci supuse în ma-
triculării sau înregistrării.

În cazul unei tamponări între 
două vehicule, fără vătămări 
corporale, poţi completa 
formularul de constatare 

amiabilă, împre ună cu celălalt 
şofer, fără să mai fi e nevoie să 
mergeţi la Poliţie. Formularul 
poate fi  utilizat şi în străinătate, 
în ţările în care este agreat.

Cât costă o poliţă RCA?

Riscurile acoperite prin poliţa 
RCA sunt standard, însă preţul 
diferă în funcţie de compania 
de asigurări pe care o alegi.

Ce este asigurarea 

RCA?

ABC Asigurări

021.230.51.51

ALLIANZ-ŢIRIAC

0801.0801.08
www.allianztiriac.ro

ASIROM VIG

021.9599

ASTRA Asigurări

0800.0800.88

CARPATICA Asig

0801.0200.200

CITY Insurance

021.231.00.90 
www.cityinsurance.ro

EUROINS

021.317.07.41
www.euroins.ro

GENERALI

0313.200.333
www.generali.ro

GROUPAMA

0800.0800.80

OMNIASIG VIG

021.9669
www.omniasig.ro

UNIQA Asigurări

037.411.04.15/16

În străinătate 

ai nevoie de 

CARTE VERDE!

• Pagube materiale - 
1.000.000 euro

•  Vătămări corporale şi 
deces - 5.000.000 euro

Limite valabile per 
eveniment, indiferent de 
câte maşini sau persoane 
au fost accidentate.

ASIGURĂTORI 

AUTORIZAŢI 

RCA

•  vei fi  penalizat cu amen-
dă între 1.000 şi 2.000 lei, 
•  ţi se reţin certifi catul şi 
plăcuţele de înmatriculare. 

Dacă vei fi  găsit vinovat de 
producerea unui ac ci  dent, 
vei plăti toate des pă gu birile 
din bu zu na rul tău!

Când reînnoieşti poliţa 
primeşti o reducere dacă 

nu ai produs accidente în 
ultimul an. 
Dacă ai produs pagube 

din vina ta sau din 
culpă comună, prima de 
asigurare se va majora.

Dacă nu ai RCA

Eşti un şofer bun?

Limite de 
despăgubire 



Ce este asigurarea 

CASCO?

Pentru ce ai nevoie de o 

poliţă CASCO, dacă ai deja 

RCA?

Dacă poliţa RCA acoperă numai 
daunele pe care le provoci 
altora din vina ta, o asigurare 
CASCO îţi protejează propria 
maşină, venind în completarea 
asigurării RCA. Asigurarea 
CASCO nu este obligatorie, dar 
este recomandată pentru orice 
proprietar de maşină.

Unde este valabilă poliţa 

CASCO?

În mod uzual, poliţa este 
valabilă pentru daunele 
produse în România. Totuşi, 
unele companii oferă protecţie 
şi pentru daunele sau furtul 
produse în afara graniţelor, în 
anumite condiţii.

Cât vei plăti pentru o 

asigurare CASCO?

Prima se calculează ca procent 
din suma asigurată sau poate 
fi  o sumă fi xă. Pentru stabilirea 
primei de asigurare pot fi  luate 
în calcul: locul de înmatriculare, 
numărul de kilometri parcurşi 
anual, modul de utilizare al 
maşinii (personal, maşină de 
fi rmă, taxi), profi lul şoferului, 
numărul de utilizatori ai 
vehiculului sau istoricul de 
daune etc.

Majoritatea companiilor de 
asigurări practică un sistem 
opţional de franşiză.

Franşiza este partea din 
despăgubire pe care o suporţi 
tu sau, cu alte cuvinte, ceea ce
nu despăgubeşte asigurătorul. 

Riscuri 

acoperite

 de poliţa 

CASCO

Avarii

•  accidente în 
trafi c
•  ca urmare a 
fenomenelor 
naturale
•  căderi 
accidentale 
de corpuri pe 
maşină
•  incendiu, 
explozie
•  vandalism

Alte riscuri 
(pierderea 

cheilor, 
spitalizarea 

persoanelor 
accidentate 
din maşina 

ta, asistenţă 
rutieră etc.)

Furt (furtul maşinii sau numai 
al unor părţi componente)

Poliţa CASCO nu 
este un produs 
standard! Riscurile 
acoperite şi 
excluderile diferă 
de la un asigurător 
la altul. Cere 
informaţii detaliate, 
astfel încât să fi i 
sigur că asigurarea 
ta oferă acoperirea 
de care ai nevoie!

Atenţie!

ACR – Automobil 

Clubul Roman

www.acr.ro
+40 21 222 22 22

DACIA Asistenţă

www.dacia.ro
+ 40 248 500 500

EUROP Assistance

www.europ-assistance.ro

+40 21 300 60 96

MOTOR Assistance
www.motor-assistance.ro 

+ 40 21 410 70 70

POINTER

www.pointer-rsa.ro
021 9765

Service mobil 

anvelope 

AUTO SOFT

www.autosoft.ro
+40 758 011 943

CSG Auto

www.csgauto.ro
+40 21 346 89 27

ACR Aut b

Asistenţă 

rutieră



Ce faci în caz de 

ACCIDENT?

Dacă eşti păgubit din vina 

altui şofer: mergi cu procesul 
verbal sau formularul de 
constatare amiabilă, actele 
de identifi care proprii și cele 
ale mașinii tale, la un centru 
de constatare al companiei 
de asigurări a vinovatului 
sau mergi la asigurătorul tău 
CASCO.

Dacă tu eşti vinovat de 

producerea accidentului 

sau ai avarii din altă cauză: 

• • anunţă-ţi asigurătorul RCA 
daca ai produs un accident 
şi ai completat formularul de 
constatare amiabilă pentru 
a obţine documentul de 

intrare în reparaţie.

• • dacă ai poliţă CASCO,, mergi 
cu documentele de consta-
tare a daunei (proces verbal 
de la Poliţie, de la pompieri, 
de la furturi auto, formularul 
de constatare amiabilă), 
alături de actele tale de 
identifi care, actele maşinii la 
compania ta de asigurări. 

Pentru 

sesizări şi 

reclamaţii:

•  Compania de 
asigurări RCA sau 
CASCO (după caz)

•  CSA - Comisia 
de Supraveghere a 
Asigurărilor
0.8008.25627
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 

s

rec

Dacă sunt 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 
informaţiile privind poliţa 
sa RCA celuilalt şofer.

Dacă este un accident soldat 

doar cu avarii:

completează împreună 
cu celălalt şofer un sin  gur 
formular de cons ta tare 
amiabilă şi păs trea ză una 
dintre cele do uă foi auto-
copiative. Com ple ta rea 
formularului nu re pre zintă 
recunoa ş terea vinovaţiei

sau mergeţi împreună 
la secţia de Poliţie pe 
raza căreia a avut loc 
accidentul, unde Poliţia va 
încheia procesul verbal, 
va stabili vinovăţia şi va 
elibera autorizaţiile de 
reparaţie. 

Pentru daune produse doar 
maşinii tale, mergi direct la 
compania ta CASCO.

Asigurătorul poate doar 
să recomande şi nu îţi 
poate impune un anumit 
service în care să repari 
maşina.

Atenţie

Cum obţii  DESPĂGUBIREA?

Ai dreptul 
să primeşti 
contravaloarea 
reparaţiei înainte 
de a duce maşina 
în service? În caz că 
decizi să îţi repari 
maşina în regie 
proprie, compania 
de asigurări îţi va 
face o evaluare a 
pagubei şi îţi va 
vira în cont suma 
necesară reparaţiei.

Ştiai că:


