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vehicule si tramvaie - RCA

prejudicii produse tertilor prin accidente de

Acest document reprezintă un rezumat al principalelor acoperiri și excluderi ale contractului de asigurare. Nu răspunde la nevoile și
cerințele dumneavoastra specifice. Informații complete despre acest produs găsiți în documentația precontractuală și contractuală.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acest produs de asigurare este o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, impusa de lege. Contractul de asigurare RCA este
reglementat de Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin
accidente de vehicule si tramvaie si de Norma ASF 20 /2017 privind asigurarile auto din Romania Aveti obligatia sa incheieati
asigurarea RCA indiferent dacă aveti încheiata sau nu o asigurare facultativă (CASCO) pentru acelaşi vehicul.

Ce nu se asigură?

Ce se asigură?
Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate
vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania,
precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru
cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor
produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale
prevazute in actele normative in vigoare. Exceptie de la
incheierea unui Contract RCA fac persoanele fizice sau
juridice care utilizeaza exclusiv vehicule in scopul
antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor,
organizate legal. Pentru riscurile ce deriva din aceste
activitati, proprietarii de vehicule sau organizatorii
competitiei se pot asigura facultativ.
Prin asigurare se acopera prejudiciile dovedite suferite de
terte persoane in urma accidentului produs prin intermediul
vehiculului asigurat.RCA. Fara a se depaşi limitele de
raspundere prevazute in Contractul RCA şi in condiţiile in
care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de
valabilitate a Contractului RCA, asiguratorul RCA acorda
despagubiri in bani pentru:

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

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

costuri pentru readucerea vehiculului la starea
dinaintea accidentului;

prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosinţă a
vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului,
pe baza opțiunii păgubitului;

cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat până
la unitatea reparatoare aleasă de dumneavoastră de la locul
accidentului dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa
prin mijloace proprii.

cheltuieli de judecată și/sau aferente
soluționării
alternative a litigiului pentru avarierea sau distrugerea
bunurilor aflate în afara vehiculului care a produs accidentul,
si pentru bunurile aflate în interiorul vehiculului vinovat, numai
dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport
contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul
vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau
proprietarului, utilizatorului oriconducătorului vehiculului
răspunzător de producerea accidentului.
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avariile si pagubele produse propriului vehicul;
vehicule utilizate exclusiv în scopul antrenamentelor,
curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal

Există restricții de acoperire?
Nu se acorda daspagubiri 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, din culpa exclusivă a
unei terţe persoane.

!

prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului
vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum
şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau
decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste
despăgubiri avariile si pagubele produse propriului vehicul;

!

prejudiciile produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice
sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un
vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de
aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de
un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă
persoană pentru care răspunde persoana fizică sau
persoana juridică;

!

prejudiciul bunului avariat, daca acesta şi vehiculul asigurat
fac parte din patrimoniul comun al soţilor;

!

prejudiciul bunului avariat, daca acesta este utilizat de
proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;

!

amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi
obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului
asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;

!

cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul,
utilizatorul
sau
conducătorul
vehiculului
asigurat,
răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în
cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;

!

prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între
proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs
accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele
prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii
accidentului;

!

prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui
atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă
legătură cu respectivul atac ori război.

Unde beneficiez de asigurare?


Asigurarea RCA este valabilă pe teritoriul României, 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. Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei. Ţările în care asigurarea RCA este
valabilă sunt precizate în Contractul de Asigurare. În baza Contractului de Asigurare, asigurătorul acordă despăgubiri
pentru accidentele produse de dumneavoastră în străinătate, în limitele teritoriale de acoperire. Pentru accidente
produse in afara Romaniei, se aplica legislatia din statul respectiv precum si limitele de despagubire aferente.

Ce obligații am?
Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, veti notifica asigurătorul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile
lucrătoare de la producerea accidentului.
Veti furniza asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele
necesare instrumentării cazului.
Veti înştiinţa asigurătorul RCA în termenul prevăzut la alin. (1), cu privire la faptul că: partea prejudiciată a solicitat
despăgubirea de la dumneavoastra in calitate de asigurat; proceduri penale sau administrative au fost îndreptate împotriva
dumneavoastra în legătură cu evenimentul produs şi informează asigurătorul RCA imediat cu privire la desfăşurarea
acestor proceduri şi rezultatul acestora; partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei
cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care contractantul află despre acest lucru;
informaţiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului.
Prevederile la alin. (1) şi (3) nu se aplică în situaţia în care faceti dovada imposibilităţii îndeplinirii acestei obligaţii.
Neîndeplinirea de către dumneavoastra obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) nu limitează dreptul persoanei prejudiciate de a
fi despăgubită.
Neprezentarea dumneavoastra in calitate de asigurat la solicitarea asigurătorului nu îngrădeşte dreptul persoanei
prejudiciate de a fi despăgubită.
Veti transmite partii prejudiciate, la cerea acesteia, informatiile necesare pentru formularea pretentiilor de despagubire, în
special: numele, prenumele şi adresa ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei;
numele, prenumele şi adresa sau denumirea, sediul contractantului ori asiguratului vehiculului; denumirea, sediul
asigurătorului RCA care a emis contractul RCA, seria şi numărul contractului RCA, precum şi numărul de
înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia.

Când și cum plătesc?
Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată. La solicitarea Asiguratului /
Contractantului, Asigurătorul poate accepta plata primei de asigurare în rate. Numărul, cuantumul şi datele de scadenţă a
ratelor de primă sunt cele înscrise în Contractul de Asigurare. Prima rata se achita la emiterea Contractului de Asigurare,
ratele urmatoare se pot plati Asigurătorului sau reprezentantului său pană la data scadentă inscrisa in Contract.

Când începe și când încetează acoperirea?
Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea
asiguratului. Răspunderea asigurătorului RCA începe: din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA
anterior, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a
acesteia; din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA
valabilă la momentul încheierii noii asigurări; din momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data
intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele
comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.

Cum pot să incetez contractul?
Contractul RCA inceteaza:la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea
dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative; la data la care vehiculul este radiat din
circulaţie; la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.
Contractul RCA se desfiinţează de drept dacă: riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte
de a se naşte obligaţia asigurătorului RCA; producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după naşterea obligaţiei
asigurătorului RCA. Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alţi
asigurători RCA şi poate opta pentru menţinerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opţiune se exercită o
singură dată pe perioada unui an calendaristic şi poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare
ulterioară primului contract RCA încheiat.
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