
 
 
 
 

 
 

Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul Informării 
precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și pe care îți 
recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Documentul “Carte Verde” reprezintă un certificat internațional de asigurare în baza căruia, 
proprietarul/utilizatorul/conducătorul vehicului pentru care documentul a fost eliberat, este asigurat în privința 
răspunderii civile pentru pagubele produse prin intermediul vehiculului respectiv, în conformitate cu legislația fiecărui 
stat pentru care este valabil documentul de asigurare. 
 

 Ce se asigură? 
 
  

✓ Pagubele produse prin intermediul vehiculului 
asigurat, în conformitate cu legislația fiecărui stat 
pentru care documentul de asigurare este valabil.  

 
  
 
Indemnizația de asigurare se acordă conform limitelor 
teritoriale de acoperire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
Nu sunt asigurate prin Poliță: 
 

 Nu sunt acoperite prin asigurare vehiculele care nu 
sunt înmatriculate în România; 

 Nu sunt acoperite evenimentele care nu apar 
menționate în capitolul Ce este asigurat și excluderile 
menționate în legislația aplicabilă în domeniu; 

 
Lista completă se regăsește în Legislația aplicabilă în 
domeniu. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței.  
 

! Conform legislației fiecărui stat pentru care 
documentul de asigurare este valabil. 

! Daune pentru care nu s-a constatat culpa Asiguratului; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Legislația aplicabilă în domeniu, pe care te 
rugăm să o citești înaintea încheierii Contractului de 
asigurare. 
 
 

 
 

Asigurarea Carte Verde 
Document de informare privind produsul de asigurare 
Societate: UNIQA Asigurări S.A, România, societate de asigurări autorizată de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor (actuala A.S.F.) prin Decizia de Autorizare nr. 8 din 23.10.2001 



 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Un document de asigurare Carte Verde poate fi valabil numai pe teritoriul statelor al căror Birou Național este 
membru al Sistemului Carte Verde și al căror simboluri nu sunt barate/tăiate cu ”X” pe formularul documentului. 
În cazul în care aveți încheiată o asigurare RCA, pe perioada valabilității acelei asigurări aveți în mod automat și o 
asigurare Carte Verde valabilă pentru teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului 
Economic European, teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există 
Birou Naţional. 

 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile necesare pentru emiterea Poliței; sa achiți prima de asigurare anticipat și 
integral.  
În caz de daună să înștiințezi Asiguratorul și să pui la dispoziția acestuia toate documentele solicitate. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Prima de asigurare precum și frecvența și termenele de plată sunt menționate în Polița de asigurare. Plata primei de 
asigurare se efectuează anticipat și integral, prin intermediul metodelor de plată puse la dispoziție de Asigurător. În 
cazul în care documentul Carte Verde este parte integrantă Poliței RCA, plata se va realiza conform frecvenței de plată 
agreată pentru RCA. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Cartea  Verde este valabilă pentru perioade cuprinse între o lună și 12 luni. Valabilitatea începe la ora 00.00 a zilei 
menționate în Documentul de asigurare. Orice fracțiune de lună se consideră luna întreagă. 
Răspunderea Carte Verde încetează la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în Documentul de asigurare. 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Polița se poate anula conform prevederilor Legii 132/2017 cu modificările și completările ulterioare. 
Asigurarea Carte Verde se desființează de drept dacă: 

a. producerea riscului asigurat a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația Asigurătorului; 
b. producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după nașterea obligației Asigurătorului. 

 

 
 


