Răspundere civilă auto obligatorie
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea de asigurări: Grawe România Asigurare S.A.
Produsul: RCA

Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la produs sunt oferite clientului în Polița de asigurare, în anexele
acesteia și în Condițiile de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

În conformitate cu prevederile Legii 132/2017,
asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea
prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în
urma accidentului produs prin intermediul vehiculului
asigurat, după cum urmează:

Nu sunt acoperite:

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
costuri privind readucerea vehiculului la starea
dinaintea evenimentului asigurat
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, cu
cea mai apropiată localizare de locul producerii
accidentului sau de domiciliul persoanei
prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu
se mai poate deplasa prin mijloace proprii.

cazurile de forță majoră
culpa exclusivă a persoanei prejudiciate
prejudiciile produse bunurilor aparținând
conducătorului vehiculului răspunzător de
producerea accidentului
amenzile de orice fel și cheltuielile penale la care ar
fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul
vehiculului asigurat
prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă
între proprietarul sau utilizatorul vehiculului
care a produs accidentul ori conducătorul auto
răspunzător și persoanele prejudiciate a existat un
raport contractual la data producerii accidentului
prejudiciile produse de dispozitivele sau de
instalațiile montate pe vehicule, atunci când
acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalații de lucru
prejudiciile produse prin accidente survenite în
timpul operațiunilor de încărcare și de descărcare
prejudiciile produse ca urmare a transportului
de produse periculoase: radioactive, ionizante,
inflamabile, explozive, corozive, combustibile,
care au determinat sau au agravat producerea
prejudiciului
prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul
în timpul unui atac terorist sau război, dacă
evenimentul are directă legătură cu respectivul
atac ori război

Există restricții de acoperire?
Nu se asigură prejudiciile cauzate în situațiile
în care nu se face dovada valabilității la data
accidentului a asigurării RCA sau asigurătorul nu
are răspundere.

Unde beneficiez de asigurare?
Protecţia prin asigurare se referă la evenimentele asigurate apărute în România sau în ţările înscrise în documentul Carte
Verde, parte din contractul de asigurat.

Ce obligații am?
•
•
•
•

notificarea asigurătorului în cazul producerii unui eveniment asigurat: ca urmare a producerii unui accident de vehicule,
asiguratul notifică asigurătorul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului
asiguratul furnizează asigurătorului informații cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele
necesare instrumentării cazului
asiguratul transmite părții prejudiciate, la cererea acesteia, informațiile necesare pentru formularea pretențiilor de
despăgubire
pentru evenimentele în care sunt implicate două vehicule, din care rezultă numai prejudicii materiale, asigurații pot
informa societățile din domeniul asigurărilor și în baza unui formular tipizat, eliberat de către aceste societăți, denumit
constatare amiabilă de accident

Când și cum plătesc?
Prima se plăteşte anticipat şi integral pentru fiecare perioadă de asigurare.
Primele se plătesc prin modalitățile și în conturile comunicate de asigurător la încheierea contractului și pe parcursul derulării
acestuia.

Când începe și când încetează acoperirea?
Răspunderea asigurătorului începe:
•

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 autorizației provizorii de
circulație sau a înmatriculării / înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate /
înregistrate

Contractul RCA încetează:
•

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

Cum pot să reziliez contractul?
Contractul de asigurare RCA poate fi reziliat în cazul în care se transmite dreptul de proprietate asupra vehiculului sau în cazul în
care au fost încheiate mai multe contracte RCA pentru acelaşi vehicul.

