
 

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale 
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.  

Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în 
cunoștință de cauză. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Este o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și 
tramvaie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Produsul companiei: Asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă auto 
RCA 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance  Group S.A. 
Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sub 
numărul R.A. – 047/10.04.2003 

Asigurarea de răspundere civilă auto 

 Document de informare privind produsul de asigurare 

(PID – cod: 10.02.02.F.015.0.D) 

Unde beneficiez de asigurare? 
 

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României și pe teritoriul statelor membre ale sistemului “CARTE VERDE”, cu 

excepția: Albania, Azerbaijan, Belarus, Iran, Maroc, Moldova, Macedonia de Nord, Rusia, Tunisia, Turcia, Ucraina. 

Ce nu se asigură? 

Nu sunt acoperite: 

x Situațiile de forță majoră; daunele produse 

exclusiv din culpa altei persoane 

x Daunele la bunurile proprii sau bunurilor 

transportate în baza unui raport contractual 

x   Amenzile, cheltuielile penale 

x Prejudicii produse în timpul operațiunilor de 

încărcare / descărcare, utilizării instalațiilor  

montate pe vehicul ca instalații de lucru – 

acestea constituind riscuri ale activității 
profesionale 

x Prejudicii ca urmare a transportului de 

produse periculoase ori în timpul unui atac 

terorist sau război 

 

Există restricții de acoperire? 
 

! Pentru vehiculele înmatriculate / înregistrate 

în alte state ce urmează a fi  înmatriculate / 
înregistrate permanente în România, 
încheierea contractului RCA este 
condiţionată de prezentarea dovezii 
înregistrării fiscale a vehiculului în România 

!   Pentru vehiculele care se autorizează 

provizoriu pentru circulație, pe perioade de 
30 de zile, dar cumulate nu mai mult de 90 
de zile 

! Pentru vehicule destinate exportului, pe o 

perioadă de maximum 30 de zile 
 

 

Opțional, se poate achiziționa clauza de “decontare 
directă” ce va permite, în calitate de persoană 
prejudiciată și numai dacă au fost îndeplinite condițiile 
cumulative din legislație, să vă adresați OMNIASIG 
Vienna Insurance Group  pentru gestionarea daunelor 

1.220.000 euro, pentru pagube materiale 
6.070.000 euro, pentru vătămări corporale şi 
decese 
sau  
Nivelul impus de legislaţia statului membru pe 
teritoriul căruia s-a produs accidentul, dacă 
acesta depășește limitele menționate anterior 





Limitele maxime de despăgubire pentru prejudicii 
produse în urma unui accident sunt: 

Avarierea vehiculelor sau altor bunuri aparținând 
persoanelor prejudiciate, inclusiv prejudicii 
generate de lipsa de folosință și transportul 
vehiculului la centrul de constatare sau unitatea 
reparatoare cea mai apropiată de locul 
accidentului sau domiciliu 

Vătămări corporale sau deces, inclusiv prejudicii 
fără caracter patrimonial 

 Ce se asigură? 

În baza contractului RCA se acordă despăgubiri pentru: 



 

Prima de asigurare se achită în lei, prin virament bancar sau în numerar, la momentul încheierii Poliţei şi, după caz, la 
scadenţele ratelor menționate în Poliţă 

 

Perioada de valabilitate este cea menţionată în Poliţă 

 
            
       Conform prevederilor legale specifice asigurării RCA, puteti: 

- Renunța la contractele RCA încheiate cu mai mulți asigurători cu data de intrare în vigoare ulterioară primului 
contract RCA încheiat (acest drept se exercită o singură dată într-un an calendaristic) 

- Denunța contractul RCA cu termen de preaviz de 20 de zile, în cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea 
primei de asigurare notificată de Asigurător când  constată că informaţiile furnizate la momentul încheierii 
contractului  nu sunt reale 

- Solicita încetarea contractului RCA în situația transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului sau în situația 
în care vehiculul este radiat din circulație 

 

 
 

 

 

 
Sunteti obligat:  
- Să furnizati informațiile solicitate de Asigurător, inclusiv datele de identificare şi tehnice ale vehiculului proprietarului 

/ utilizatorului 
- Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp 
- Să ne informați cu privire la orice modificare intervenita în legătură cu informaţiile înscrise în contractul RCA 
- Să ne înştiinţaţi în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului asigurat 

- Să transmiteţi părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de 
despăgubire 


