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Asigurare de răspundere civilă auto 

 
Societate de Asigurare – Reasigurare  

Document de informare privind produsul de asigurare 
(cod: 822-01-10.02/PID Rev.0 din 01.10.2018) 
 

Societatea: Societate de Asigurare – Reasigurare  
CITY INSURANCE S.A. 

Produsul:   Asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii 
produse terţilor prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

Societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, 
sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, RA-008/10.04.2003; 
CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris şi vărsat: 93.284.350 LEI; Număr de înregistrare 
în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19      

Prin prezentul document, S.A-R City Insurance S.A. vă informează în mod obiectiv cu privire la principalele caracteristici ale produsului de 
asigurare deținut în portofoliu. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 
Prezentul document nu este configurat si personalizat pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice. Pentru o informare exactă și completă, vă 
rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Este vorba despre o asigurare obligatorie care acoperă prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule și tramvaie.  

 

Ce se asigură? 
Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, şi în 
condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de 
valabilitate a contractului RCA, se acordă despăgubiri pentru: 

✓ vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter 
patrimonial; 

✓ prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri 
cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu 
acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, 
dovedite cu acte; 

✓ costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea 
evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise în condiţiile 
legii; 

✓ prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului 
avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii 
persoanei prejudiciate;  

✓ cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau 
cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă 
soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate 

✓ cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului 
păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul 
de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în 
vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul 
producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după 
caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace 
proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul. 

Limitele maxime de despăgubire pentru prejudicii produse in urma unui 
accident sunt: 
✓ 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 depșește limitele menționate anterior. 
 

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

 
Ce nu se asigură? 
Nu se acordă despăgubiri pentru:  
 cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau 

conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere 
civilă, dacă accidentul a fost produs: 
- într-un caz de forţă majoră;  
- din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate 

 prejudiciile produse bunurilor aparţinând 
conducătorului vehiculului răspunzător de producerea 
accidentului, precum şi cele produse ca urmare a 
vătămării corporale sau decesului acestuia; 

 prejudiciile produse bunurilor transportate in baza unui 
raport contractual;  

 amenzi de orice fel; cheltuieli penale; 

 prejudicii produse în timpul operațiunilor de încărcare 
și de descărcare, utilizării instalatiilor montate pe 
vehicul ca instalații de lucru – acestea constituind 
riscuri ale activității profesionale; 

 prejudicii ca urmare a transportului de produse 
periculoase ori în timpul unui atac terorist sau război. 

 

  

 

Există restricții de acoperire? 

! Pentru următoarele categorii de vehicule, contractul 
RCA nu se poate încheia pe o perioadă mai mare de 
30 zile:  
- pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte 

state membre ale Spaţiului Economic European şi 
Confederaţiei Elveţiene pentru care se solicită 
asigurarea în vederea importului în România;  

- pentru vehiculele destinate exportului;  

! În legătură cu vehiculele înmatriculate / înregistrate în 
alte state ce urmeaza a fi înmatriculate / înregistrate 
permanente în România, încheierea contractului RCA 
este condiţionată de prezentarea dovezii înregistrării 
fiscale a vehiculului în România.   
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  Unde beneficiez de asigurare? 

Limitele teritoriale de aplicare ale Asigurării de Răspundere Civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, sunt: 
✓ teritoriul României;  
✓ teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European și teritoriul Confederației 

Elvețiene; 

✓ teritoriile statelor situate între două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou național auto.  
✓ teritoriile statelor în care sunt competente birourile naționale auto care au semnat Acordul multilateral. 

    

 

Ce obligații am? 
Aveți obligația să:  
• comunicați informatiile solicitate de Asigurator pentru evaluarea riscului, inclusiv datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, proprietarului 

sau utilizatorului acestuia;  

• plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la termenul prevăzute în Poliță; 

• ne informați cu privire la orice modificare intervenită în legătură cu informaţiile înscrise în contractul RCA;  
• ne avizați în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii accidentului de vehicule și să ne comunicați informații cu privire la cauzele și 

împrejurările producerii accidentului;  
• comunicați terței persoane prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire. 

 

 

 
Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se plătește la emiterea Politei sau conform scadențelor mentionate în Poliță, dacă se ageează ca modalitate de plată ”plata în 
rate”. Prima de asigurare se achită în lei, prin virament bancar sau în numerar.  

 

 
Când începe și când încetează acoperirea? 
Perioada de valabilitate a Contractului RCA este cea menţionată în Poliţă.  
Acoperirea (răspunderea asigurătorulu) începe din prima zi din perioada de valabilitate înscrisă în Contractul RCA și încetează la ora 24,00 a 
ultimei zile de valabilitate înscrisă în contractul RCA.  
Răspunderea asigurătorului poate înceta și anterior acestei date, astfel: (i) la data la care vehiculul este radiat din circulație; (ii) la data la care 
proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente 
justificative; (iii) lla data desființării de drept a contractului, conform prevederilor legale; (iv) la data renunțării la contract în cazul asigurării multiple 
prin exercitarea opțiunii de reziliere; (v) la data denunțării contractului de către Asigurat, conform prevederilor legale; (vi) la data rezilierii ca urmare 
a neplății ratelor de primă. 

    
 

Cum pot să reziliez contractul?  
Vă puteți exercita dreptul să solicitați rezilierea contractului RCA, în următoarele situații: 
• în cazul asigurării multiple: în cazul în care, pentru acelaşi vehicul exista mai multe contracte RCA valabile (la City Insurance și la alt 

asigurător), puteți opta pentru încetarea contractului încheiat la City Insurance (reziliere conform normelor legale în vigoare) dacă acesta 
este cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat la alt asigurător; 

• în cazul înstrăinării vehiculului / radierii din circulație; 
• în cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea primei de asigurare notificată de Asigurător când Asigurătorul constată că informaţiile 

comunicate la momentul încheierii contractului RCA nu sunt reale. 

 


