Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF - Normă nr. 39/2016 din 25 noiembrie 2016

Norma nr. 39/2016 privind asigurările auto din România
În vigoare de la 08 decembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 08 decembrie 2016. Nu există modificări până la 09 decembrie 2016.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), (5) şi (6), art. 18 alin. (6) şi (10), art. 20 alin. (4), art. 37 alin. (2) şi ale art. 38 alin.
(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 22 noiembrie
2016,
AutoritateaădeăSupraveghereăFinanciar ăemiteăprezentaănorm .
TITLUL I
Asigurareaăobligatorieădeăr spundereăcivil ăauto
CAPITOLUL I
Dispoziţiiăgenerale
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ARTICOLUL 1
Prevederi generale
(1) Prezentaănorm ăreglementeaz :
a) formaăşiăconţinutulăcontractuluiădeăasigurareăobligatorieădeăr spundereăcivil ăautoăpentruăprejudiciiăproduseăterţeloră
persoaneăprinăaccidenteădeăvehiculeăşiădeătramvaie,ădenumităînăcontinuareăcontract RCA;
b) condiţiileăşiăcriteriileădeăautorizareăaăasigur toruluiăpentruăpracticareaăasigur riiăRCA;
c) procesulăprivindăavizarea,ăconstatareaăprejudiciilorăşiălichidareaădosaruluiădeădaun ;
d) sistemul bonus-malus;
e) forma, dimensiunile,ăconţinutulăşiăprocedurileăprivindăutilizareaăformularuluiădeăconstatareăamiabil ădeăaccident;
f) procesulădeăavizareăşiăînregistrare,ăobligaţiileăşiăresponsabilit ţileăpersonaluluiăcareăefectueaz ăconstatareaădaunelor.
(2) Condiţiileă contractualeă minimeă obligatoriiă pentruă asigurareaă RCAă suntă stabiliteă deă Ordonanţaă deă urgenţ ă aă
Guvernului nr. 54/2016 privindă asigurareaă obligatorieă deă r spundereă civil ă autoă pentruă prejudiciiă produseă terţeloră
persoane prin accidente deă vehiculeă şiă deă tramvaie,ă denumit ă înă continuareă OUGă nr.ă 54/2016,ă şiă deă reglement rileă
Autorit ţiiădeăSupraveghereăFinanciar ăemiseăînăaplicareaăacesteia.
ARTICOLUL 2
Definiţiiăşiăacronime
(1) Înăînţelesulăprezenteiănorme,ătermeniiăşiăexpresiileădeămaiăjosăauăsemnificaţiileăprev zuteăînăLegeaănr. 237/2015 privind
autorizareaăşiăsupraveghereaăactivit ţiiădeăasigurareăşiăreasigurare,ăcuămodific rileăulterioare,ăşiăînăOUGănr. 54/2016 au
urm toareleăsemnificaţii:
1. activitatea de constatare daune - activitateă independent ,ă extern ă sauă înă cadrulă unuiă asigur tor,ă avizat ă deă c treă
A.S.F.,ăcareăareăatribuţiiădeăconstatareăaădaunelorălaăvehiculeleăşiăbunurileăavariateăcaăurmareăaăunorăriscuriăacoperite prin
contractulăRCA,ărealizat ăprinăintermediulăspecialiştilorăconstatareădaune;
2. activitatea de lichidare daune - activitateăinstituit ădeăunăasigur torăcuăatribuţiiădeălichidareăaădaunelorăcareăpoateăfiă
externalizat ătotalăsauăparţialăînăconformitate cu prevederile legale;
3. actuar independent - actuară careă nuă seă afl ă într-oă relaţieă cuă nicioă societateă deă asigurareă careă practic ă RCAă şiă cuă
auditorulăfinanciarăalăasigur toruluiăînăcauz ;
4. emitereă electronic ă - subscrierea contractuluiă RCAă simultană cuă înregistrareaă şiă stocareaă instantaneeă înă sistemulă
informaticăalăasigur toruluiăRCAăaădatelorăcuprinseăînăcontractulăRCA;
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5. funcţiaădeăinstrumentareădauneă- funcţieăinstituit ădeăunăasigur torăcuăatribuţiiădeăconstatareăşiălichidare a daunelor
careăpoateăfiăexternalizat ătotalăsauăparţialăînăconformitateăcuăprevederileălegale;
6. proprietar/coproprietar al vehiculului - persoanaă fizic ă sauă juridic ă înscris ă înă documenteleă deă identitateă aleă
vehiculului sau în alte înscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate;
7. sisteme de specialitate - mecanismeădeăevaluareăaăbunurilorămobileăşiăimobileăutilizateălaănivelănaţionalăprinăcareăseă
stabileşteăvaloareaăorientativ ădeăpiaţ ăaăbunurilorărespective,ăseăindic ăînămodăconcretăoferteădeăbunuriămobileăşiăimobileă
tranzacţionate,ă similareă cuă celeă avariate,ă careă potă fiă achiziţionateă deă c treă persoanaă prejudiciat ă cuă sumaă rezultat ă dină
evaluare,ă şi/sauă seă permiteă efectuareaă calculeloră înă vedereaă estim riiă costuriloră deă înlocuireă sauă reparaţieă aă p rţiloră
componente ale acestora;
8. specialist constatare daune - personalăautorizatădeăc treăA.S.F.,ăindependentăprofesional,ăcuăatribuţiiădeăconstatareă
dauneădinăcadrulăfuncţieiădeăinstrumentareădaune,ăconformăpoliticilorăscriseăaleăasigur torilor;
9. specialist instrumentare daune - inspectoră deă specialitateă dauneă dină cadrulă asigur toruluiă conformă standarduluiă
ocupaţionalăspecific.
(2) Înăînţelesulăprezenteiănorme,ăacronimeleădeămaiăjosăauăurm toareleăsemnificaţii:
1. A.S.F. - AutoritateaădeăSupraveghereăFinanciar ;
2. ISF - Institutul de Studii Financiare;
3. FGA - FondulădeăGarantareăaăAsiguraţilor;
4. CEDAM - baz ădeădateăprivindăevidenţaăcontractelorăRCA;
5. BAAR - BiroulăAsigur torilorădeăAutovehicule din România;
6. RCA - asigurareăobligatorieădeăr spundereăcivil ăautoăpentruăprejudiciiăproduseăterţelorăpersoaneăprinăaccidenteădeă
vehiculeăşiădeătramvaie.
CAPITOLUL II
Procesul de autorizare
ARTICOLUL 3
Condiţiileădeăautorizare
(1) Asigur toriiăpotăpracticaăasigurareaăRCAăpeăteritoriulăRomânieiădac ăîndeplinescăcumulativăurm toareleăcondiţii:
a) suntă autorizaţiă înă statulă membruă înă careă auă sediulă socială pentruă subscriereaă riscuriloră deă r spundereă civil ă aă
vehiculelor,ăexclusivăr spunderea transportatorului;
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b) dispunădeăunăreprezentantădeădesp gubiriăînăfiecareăstată situatăînălimiteleăteritorialeădeăacoperireăaăasigur riiăRCA,ă
definite la art. 3 dinăOUGănr.ă54/2016,ăşiăaleăcelorlalteăstateăsemnatare ale Acordului multilateral;
c) dispună deă oă structur ă adecvat ă atâtă pentruă activitateaă deă contractareă aă asigur riiă RCA,ă câtă şiă pentruă ceaă deă
constatareăşiălichidareădaune;
d) efectueaz ăactivitateădeăconstatareăaădaunelorăprinăspecialişti constatare daune pe întreg teritoriul României;
e) efectueaz ăactivitateădeălichidareăaădaunelorăprinăpersonalăspecializatăpropriuăsauămandatat;
f) dispunădeădotareăcuătehnic ădeăcalculăşiăsoftwareăadecvateăşiădeăpersonalăcareăs ăpermit ăcelăpuţin:
(i) contractareaăasigur riiăRCA;
(ii) ţinereaăunorăevidenţeădetaliateăprivindăîncheierea,ăderulareaăşiăîncetareaăasigur riiăRCA;
(iii) gestionareaădosarelorădeădaun ;
(iv) transmitereaăînăformatăelectronicăaăinformaţiilorăprev zute la pct. (i)-(iii)ăc treăbazaădeădateăCEDAM;
g) desf şoar ăactivitateaădeăîncheiereăaăasigur riiăobligatoriiăRCAănumaiăla:
(i) sediileăprincipaleăsauăsecundareăpropriiăsauăaleăintermediarilorădeăasigur ri;
(ii) sediile principale sau secundareăaleăasiguraţilorăoriăaleăpotenţialilorăasiguraţiăpersoaneăjuridice;
(iii) domiciliulăsau,ădup ăcaz,ăreşedinţaăasiguraţilorăoriăaăpotenţialilorăasiguraţiăpersoaneăfizice;
h) deţinăunăprogramădeăreasigurareăcareăgaranteaz ăoăreţinereăproprieăprudenţial ;
i) sunt membri ai BAAR.
(2) Condiţiileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăsuntăîndepliniteăpeătoat ăperioadaădeăvalabilitateăaăautoriz rii.
ARTICOLUL 4
Documentaţia
(1) Înăvedereaăautoriz riiăpentruăpracticareaăasigur riiăRCA,ăasigur toriiăsolicitanţiădepunălaăA.S.F.ăurm toareaă
documentaţie:
a) documentaţiaădinăcareăs ărezulteăîndeplinireaăcondiţiilorăprev zuteălaăart.ă3;
b) listaăreprezentanţilorădeădesp gubiriăprev zuţiălaăart.ă3ăalin.ă(1)ălit.ăb);
c) listaăspecialiştilorăconstatareădauneăavizaţiăşiăînregistraţiăînăRegistrulăspecialiştilorăconstatareădauneăşiăaăpersonaluluiă
deăspecialitateăresponsabilăcuădesf şurareaăactivit ţiiădeălichidareăaădaunelorăauto,ăstructuraădeălucruănecesar ăefectu riiă
pl ţilorădeădesp gubiriăşiăalte informaţiiăconsiderateărelevante;
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d) notaă deă fundamentare,ă careă s ă cuprind ă înă modă obligatoriuă tarifeleă deă prim ă pentruă primiiă 2ă aniă şiă metodeleă
actuarialeădeăcalculăutilizateăpentruăstabilireaătarifeloră deăprim ,ăpotrivită prevederiloră art.ă11,ăşiă oă estimare a indicatorilor
specificiăpentruăoăperioad ădeă5ăani;
e) declaraţiaăconduc toruluiăexecutivăalăsociet ţiiăprivindăîndeplinireaăcondiţiilorănecesareărespect riiăprevederilorăart.ă3;
f) cerere de autorizare.
(2) Documentaţiaăprev zut laăalin.ă(1)ăesteăaprobat ăşiăsemnat ădeăconducereaăasigur toruluiăRCA.
(3) Asigur torulă cuă sediulă socială într-un stat membru al Uniunii Europene poate practica asigurarea RCA pe teritoriul
Românieiă deă laă dataă laă careă autoritateaă competent ă aă statuluiă membruă deă origineă îiă comunic ă confirmareaă A.S.F.ă
referitoareălaăprimireaănotific riiăprivindăintenţiaădeăexercitareăaălibert ţiiădeăaăprestaăserviciiăsauăaădreptuluiădeăstabilire.
ARTICOLUL 5
Acordareaăşiăretragereaăautorizaţiei
(1) A.S.F. decide acordareaăautorizaţieiăpentruăpracticareaăasigur riiăRCAăînăurmaăanalizeiădocumentelorădepuse,ăprecumă
şiăaăanalizeiăindicatorilorăcareăatest ăfaptulăc ăasigur torulăpoateăgestionaăaceast ăform ădeăasigurareăînăcondiţiiă
compatibile cu prevederile legale.
(2) Autorizaţiaăpoateăfiăretras ăsauăsuspendat ădeăc treăA.S.F.,ăînăcondiţiileălegii,ăprecumăşiălaăsolicitareaăasigur torului.
CAPITOLUL III
Desf şurareaăactivit ţii
ARTICOLUL 6
Transmitereaăinformaţiilor
(1) Asigur toriiăRCAăcomunic ăA.S.F.ăoriceămodificareăşi/sauăcompletareăaăinformaţiilorătransmiseăpotrivităart.ă4ăalin.ă(1)ăşiă
(2),ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataămodific riiăsauăcomplet rii.
(2) Asigur toriiăRCAătransmităA.S.F.,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăautoriz rii,ăurm toarele documente:
a) dovada raporturilor juridice de reasigurare;
b) copieă aă mandatuluiă BAARă pentruă eliberareaă documentuluiă internaţională deă asigurare,ă înă calitateă deă membruă ală
birouluiănaţional.
(3) Înă situaţiaă înă careă asigur toriiă RCAă modific sauă completeaz ă documenteleă menţionateă laă alin.ă (2)ă lit.ă a),ă aceştiaă
transmităA.S.F.ăcopiaăactuluiăadiţionalăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataămodific riiăsauăcomplet rii.
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ARTICOLUL 7
Baza de date CEDAM
Asigur toriiăRCAătransmităprinăsistemăinformaticăc treăbazaădeădateăCEDAMăinformaţiiăcompleteăreferitoareălaăcontracteleă
RCAăîncheiateăpentruăvehiculeleăînmatriculateăsauăînregistrateăşiăpentruăceleăcareăurmeaz ăaăfiăînmatriculateăsauă
înregistrate în România, inclusiv:
a) valabilitatea contractului;
b) dataădeăîncetareăaăvalabilit ţii,ădenunţ riiăsauărezilieriiăcontractului;
c) dauneleăînregistrateăcaăurmareăaăevenimentelorăproduseăpeăparcursulăderul riiăcontractului;
d) informaţiiă referitoareă laă tipulă daunei,ă inclusivă componentaă deă v t mareă aă integrit ţiiă corporaleă sauă aă s n t ţiiă oriă
decesul;
e) nume,ăprenume,ăCNP,ăserieăşiănum răCI/BIăaleăconduc torilorăautoădeclaraţi;
f) nume,ă prenume,ă CNP,ă serieă şiă num ră CI/BIă aleă conduc toruluiă autoă responsabilă deă producereaă accidentuluiă şiă
atributulăsuplimentarădac ăesteăunaădintreăpersoaneleădeclarateăînăcontractulăRCA;
g) informaţiiăprivindăcompensareaădirect ,ăînăsituaţiaăînăcareăcontractulăRCAă aăfostăemisă cuă agreareaădeăc treăp rţiă aă
mecanismuluiădeăcompensareădirect ăşiădac ădaunaăînregistrat ăintr ăînăaceast ăcategorie;
h) informaţiiăprivindăr scump rareaăînăconformitateăcuăprevederileăart.ă2ăpct.ă18ădinăOUGănr.ă54/2016.
CAPITOLUL IV
Raport riăşiăpublicare
ARTICOLUL 8
Raport ri
Asigur toriiăRCAăîntocmescăevidenţeăprivindăasigurareaăRCAăşiătransmitătrimestrialăA.S.F.ăraport rileăelaborateăpotrivită
modelelorăprev zuteăînăanexeleănr.ă1-4ăpân ăînăultimaăziălucr toareăaăluniiăurm toareătrimestruluiăpentruăcareăseăfaceă
raportarea,ăatâtăînăscris,ăcâtăşiăînăformatăelectronic.
ARTICOLUL 9
Publicare
Asigur toriiăRCAăpublic ăşiăactualizeaz ăperiodicăpeăsite-ulăpropriuăurm toarele:
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a) dateleănecesareăcareăs ăpermit ăpersoanelorăprejudiciateăaccesulădirectălaăinformaţiileăprivindăproceduraădeăavizareă
şiăconstatare a daunelor;
b) listaă specialiştiloră constatareă dauneă şiă aă personaluluiă deă specialitateă responsabilă cuă desf şurareaă activit ţiiă deă
lichidare a daunelor;
c) accesulălaătarifulădeăprim ăspecificăpotenţialuluiăasigurat.
CAPITOLUL V
Contractul RCA
ARTICOLUL 10
Prevederi generale
(1) ÎnăcazulăînăcareăasiguratulăRCAăşiăasigur torulăRCAăconvinăasupraăintroduceriiăunorăclauzeăsuplimentareălaăîncheiereaă
sauăpeăperioadaăderul riiăcontractuluiăRCA,ăacesteaăvorăfiămenţionateădistinctăprintr-un act adiţionalălaăcontractulăRCA.
(2) Procedura,ă clauzeleă şiă condiţiileă aplic riiă mecanismuluiă deă compensareă direct ă seă stabilescă deă comună acordă prină
convenţieăîncheiat ăîntreăasiguratăşiăasigur torulăRCAălaămomentulăîncheieriiăcontractuluiăRCA.
(3) ContractulăRCAăseăîncheieăcuăunăasigur torăRCAă careăareădreptulădeăaăpracticaăpeăteritoriulăRomânieiăasigurareaă
RCA.
(4) Laă încheiereaă asigur riiă RCA,ă asigur torulă RCAă emiteă asiguratuluiă contractulă RCAă împreun ă cuă documentulă
internaţionalădeăasigurare.
(5) Înăcazulăvehiculelorăpentruăcare,ădinăcauzaălimit rilorătehniceăsauăjuridice,ănuăexist ăposibilitateaădeăaăcirculaăînăafaraă
teritoriuluiăRomâniei,ăasigur toriiăRCAăemitădoarăcontractulăRCA,ăf r ăaăincludeădocumentulăinternaţionalădeăasigurare.
(6) Asigur toriiăRCAăsolicit ăinformaţiileănecesareăpentruăevaluareaăriscului,ăconformăpropriilorăcriteriiăstabiliteăînătarifulă
deă prim ,ă şiă verific ă corectitudineaă informaţiiloră privindă dateleă deă identificareă şiă tehniceă aleă vehiculului,ă dateleă
proprietarului sau utilizatorului acestuia.
(7) FormaăşiăconţinutulăpoliţeiăRCAăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ă6.
(8) A.S.F.ă aloc ă fiec ruiă asigur toră RCAă nou-autorizată oă serieă unic ă şiă careă esteă menţionat ă peă contracteleă RCA;ă
aceast ă prevedereă seă aplic ă şiă asigur toriloră RCAă autorizaţiă înă alteă stateă membreă şiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă
Româniaăpeăbazaădreptuluiădeăstabilireăşiăaălibert ţiiădeăaăprestaăservicii.
(9) Contractele RCA se emit în sistem electronic.
(10) Dovadaăîncheieriiăasigur riiăRCA,ăînăcazulăcontroalelorăefectuateădeăc treăautorit ţileăabilitate,ăoăconstituie:
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a) contractulăRCAăemisădeăc treăasigur torulăRCA,ăpentruăperioadaădeăvalabilitateăînscris ;
b) documentulăinternaţionalădeăasigurare;
c) documentele internaţionaleă deă asigurareă deă r spundereă civil ă aă vehiculelor,ă eliberateă deă asigur toriiă RCAă dină alteă
state,ăcuă valabilitateă peăteritoriulă Românieiă şiă numaiă pentruăperioadaămenţionat ăînă acestea,ăsauă poliţaă deăasigurareădeă
frontier ăpentruăvehiculeleăînmatriculate/înregistrateăînăafaraăSpaţiuluiăEconomicăEuropeanăşiăaăConfederaţieiăElveţiene.
(11) Asigur toriiăRCAăconfirm ăvalabilitateaăcontractelorăRCAăşiăelibereaz ăcopiiăaleăacestoraălaăsolicitarea:
a) instanţelorădeăjudecat ăşiăaăautorit ţilorăpublice;
b) asigur torilorăcareăs-au subrogat în drepturile persoanei prejudiciate;
c) asigur torilorăRCAăaiăpersoaneiăvinovateădeăproducereaăaccidentuluiăînăcazulăcompens riiădirecte;
d) altorăpersoaneăfiziceăşiăjuridiceăcareăjustific ăunăinteres legitim.
(12) Pentruăvehiculeleăînmatriculateăsauăînregistrateăînăalteăstateăpentruăcareăseăsolicit ăîncheiereaăcontractuluiăRCAăînă
vedereaă înmatricul riiă sauă înregistr riiă permanenteă înă România,ă dup ă caz,ă încheiereaă contractuluiă esteă condiţionat ă de
prezentareaădoveziiăînregistr riiăfiscaleăaăvehicululuiăînăRomânia.
ARTICOLUL 11
Tarifeleăşiămodalitateaădeăcalcul
(1) Asigur toriiăRCAăstabilescătarifeleădeăprim ăpeăcategoriiădeăriscuriăomogene,ăpeăperioadeădeăunăan,ăcalculateăpeăbazeă
actuariale generalăacceptate,ăpentruălimiteleădeădesp gubireăstabiliteăînăbazaăprevederilorăart.ă12.
(2) Asigur toriiă RCAă transmit,ă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă dataă modific riiă tarifeloră deă prim ă stabiliteă conformă
procedurilor interne, un raport întocmit de unăactuarăindependentăaprobatădeăc treăA.S.F.ăcareăs ăcertificeăfundamentareaă
şiăadecvareaăacestora,ăluândăînăconsiderareăurm toarele:
a) bazeleădeădateăcareăauăstatălaăbazaădetermin riiătarifului;
b) procedurileăefectuateădeăc treăactuariiăsociet ţiiăpentruăverificareaăcalit ţii,ăcorectitudiniiăşiăcompletitudiniiădatelor;
c) metodologia de determinare a segmentelor de risc omogene;
d) ipotezele utilizate;
e) metodele actuariale utilizate;
f) alte aspecte relevante.
(3) Pentruăfiecareăsegmentădeăriscăomogen,ăasigur torulăRCAăutilizeaz ăsuficienteădateăistoriceăpentruăaăputeaăefectuaă
un calcul relevant din punct de vedere statistic.

8

(4) Înăsituaţiaăînăcareăasigur torulăRCAănuădeţineăsuficienteădateăistoriceăpentruăfiecareăsegment,ăacestaăutilizeaz ădateă
istoriceădisponibileădinăalteăsurseăraportateălaăpiaţaădinăRomâniaăsauălaăpiaţaăUniuniiăEuropene,ăcuăcondiţiaăcaăacesteaăs ă
fie relevante.
(5) Primaădeăasigurareăseăcalculeaz ăpentruăunăanădeăsubscriere,ăpotrivitătarifelorădeăprim ăanualeăpracticateădeăc treă
asigur torulăRCA.
(6) Asigur toriiăRCAăefectueaz ătrimestrialăanalizeăprivindănivelulăcheltuielilorădeăachiziţieăînregistrateăşiăadopt ăm surileă
necesareăpentruăasigurareaăconcordanţeiăpoliticilorădeăachiziţie cuăobligaţiileăasumateăprinăcontracteleăRCAăîncheiate.
(7) Tarifareaăasigur rilorăRCAăconţineăsistemulăbonus-malus.
(8) Asigur toriiăRCAăpotăutilizaăînăcalcululătarifelorădeăprim ăurm toareleăcriteriiădeărisc:
a) tip asigurat;
b) tip vehicul;
c) capacitateăcilindric ,ăputereămotor,ămas ămaxim ăautorizat ăsauănum rulădeălocuriăînăfuncţieădeătipulăvehiculului;
d) regiuneăgeografic ;
e) vârst .
(9) Asigur toriiăRCAăpotăutilizaăşiăalteăcriteriiădeăriscăînăcalcululătarifelorădeăprim ,ăcuărespectareaăprincipiilorăactuarialeă
general acceptate.
ARTICOLUL 12
Limiteleădeădesp gubire
(1) Asigur toriiăRCAăstabilescălimiteleădeădesp gubire,ăcareănuăpotăfiămaiămiciădecâtălimiteleădeădesp gubireăstabiliteădeă
c treăA.S.F.ăînăconformitateăcuăreglement rileăeuropene.
(2) Limiteleădeădesp gubireăstabiliteădeăc treăA.S.F.ăsunt:
a) pentruăpagubeleămaterialeăproduseăînăunulăşiăacelaşiăaccident,ăindiferentădeănum rulăpersoanelorăp gubite,ălimitaădeă
desp gubireă seăstabileşteălaă unănivelădeă 1.000.000ăeuro,ă echivalentăînăleiă laăcursulă deăschimbă alăpieţeiă valutareălaă dataă
produceriiăaccidentului,ăcomunicatădeăBancaăNaţional ăaăRomâniei;
b) pentruă v t m riă corporaleă şiă decese,ă inclusivă pentruă prejudiciiă f r ă caracteră patrimonială produseă înă unulă şiă acelaşiă
accident,ăindiferentădeănum rulăpersoanelorăp gubite,ălimitaădeădesp gubireăseăstabileşteălaăunănivelădeă5.000.000ăeuro,ă
echivalentă înă leiă laă cursulă deă schimbă ală pieţeiă valutareă laă dataă produceriiă accidentului,ă comunicată deă Bancaă Naţional ă aă
României;
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c) pentruăpagubeleămaterialeăproduseăînăunulăşiăacelaşiăaccident,ăindiferentădeănum rulăpersoanelorăprejudiciate,ălimitaă
deă desp gubireă seă stabileşte,ă pentruă accidenteă produseă începândă cuă 1ă ianuarieă 2017,ă laă ună nivelă deă 1.220.000 euro,
echivalentă înă leiă laă cursulă deă schimbă ală pieţeiă valutareă laă dataă produceriiă accidentului,ă comunicată deă Bancaă Naţional ă aă
României;
d) pentruă v t m riă corporaleă şiă decese,ă inclusivă pentruă prejudiciiă f r ă caracteră patrimonială produseă înă unulă şiă acelaşiă
accident,ăindiferentă deănum rulăpersoaneloră prejudiciate,ălimitaă deădesp gubireăseă stabileşte,ăpentruă accidenteă produseă
începândăcuă1ăianuarieă2017,ălaăunănivelădeă6.070.000ăeuro,ăechivalentăînăleiălaăcursulădeăschimbăalăpieţeiăvalutareălaădataă
produceriiăaccidentului,ăcomunicatădeăBancaăNaţional ăaăRomâniei.
(3) Înă cazulă înă careă înă acelaşiă evenimentă auă fostă prejudiciateă maiă multeă persoaneă şiă valoareaă total ă aă prejudiciiloră
dep şeşteălimiteleădeădesp gubireăspecificateăînăcontractulăRCA,ădesp gubireaăvaăfiăstabilit ăînăfuncţieădeăcota-parte din
valoareaă prejudiciuluiă careă revineă fiec reiă persoaneă îndrept ţiteă laă desp gubireă pentruă prejudiciileă suferiteă înă acelaşiă
accident.
ARTICOLUL 13
Informaţiileăprezentateăpotenţialilorăcontractanţi
(1) Asigur toriiăRCAăasigur ăaccesulăpotenţialilorăcontractanţiălaătarifeleădeăprim ăpracticateăpeăsite-ulăfiec ruiăasigur toră
RCA,ălaăsediile/puncteleădeălucruăaleăacestuiaăşiăofer ătoateăinformaţiileăînăleg tur ăcuăcriteriileăluateăînăcalculălaăstabilirea
primei de asigurare.
(2) Asigur toriloră RCAă şiă intermediariloră deă asigur riă leă suntă interziseă ofertarea,ă promovareaă şiă comercializareaă
asigur riiăRCAălaăalteăprimeădeăasigurareădecâtăceleărezultateădinăaplicareaăprevederilorăart.ă11.
(3) Indiferentădeăcanalulădeădistribuţieăutilizat,ăasigur torulăRCAăpractic ăaceeaşiăprim ădeăasigurare,ăstabilit ăpeăbazaă
criteriilor specifice unui asigurat.
(4) Asigur torilorăRCAăşiăintermediarilorădeăasigur riăleăesteăinterzis ăacordareaăoric rorăavantajeăcolateraleăasiguraţiloră
laăîncheiereaăunuiăcontractăRCA,ăcuăexcepţiaăasigur rilorăfacultativeăcareăacoper ăriscuriăasociateăriscurilorăacoperiteăprin
contractul RCA.
(5) Înăaplicaţiaăutilizat ăînăpuncteleădeăvânzareăpentruăcalcululăprimeiădeăasigurare seăaplic ătoateăcriteriileăstabiliteădeă
c treăasigur torulăRCAăînătarifulădeăprim .
(6) Ofertaă conţineă criteriileă specificeă asiguratuluiă careă suntă utilizateă pentruă determinareaă primeiă deă asigurare,ă inclusivă
r spunsurileăoferiteădeăc treăpotenţialulăasigurat.
(7) Ofertaăasigur toruluiăRCAăesteăvalabil ăpentruăoăperioad ădeăminimumă3ăzileăşiăconţineăurm toareleăinformaţii:
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a) primaădeăasigurareătotal ărezultat ădinăaplicareaătarifuluiădeăprim ,ăcareăesteămenţionat ăpeăpoliţaădeăasigurare;
b) comisionulăpl tităintermediarului,ăexprimatăînăvaloareăabsolut ăşiăcaăprocentădinăprimaădeăasigurareătotal ;
c) menţionareaăfaptuluiăc ăvaloareaăabsolut ăaăcomisionuluiăprev zutălaălit.ăb)ăseădetermin ăprinăaplicareaăprocentuluiă
asupra primei de asigurareătotal ăşiăc ăacestaăesteăinclusăînăprimaătotal ;
d) cheltuialaămedieădeăachiziţieădirect ;
e) dataăpân ălaăcareăofertaăesteăvalabil .
(8) Asigur torulă RCAă determin ă lunară cheltuialaă medieă deă achiziţieă direct ă aferent ă luniiă respective ca procent dintre
cheltuielileă deă achiziţieă direct ă aplicabileă laă dataă emiteriiă contractuluiă RCA,ă f r ă aă seă luaă înă considerareă remuneraţiiă
acordateă înă funcţieă deă performanţaă portofoliuluiă gestionată deă salariaţiiă propriiă şiă primeleă deă asigurareă bruteă subscrise în
lunaărespectiv .
(9) Prevederileă prezentuluiă articolă seă aplic ă şiă înă cazulă utiliz riiă aplicaţiiloră websiteă deă c treă asigur toriiă RCAă şiă
intermediariăpentruăvânzareaăasigur rilorăRCA.
(10) Asigur toriiă RCAă încheieă contracteă RCAă aă c roră valabilitateă începeă laă celă multă 30ă deă zileă dup ă dataă emiteriiă
acesteia.
ARTICOLUL 14
Cuplul tractor-remorc /semiremorc
(1) AsigurareaăRCAăaăremorcilor/semiremorcilorăareăacoperireădoarădac ăacesteaănuăsuntăataşateăunuiăvehiculătractor.
(2) În cazulă înă careă evenimentulă seă produceă înă timpă ceă remorcaă sauă semiremorcaă esteă ataşat ă vehicululuiă tractor,ă
r spundereaăaparţineăvehicululuiătractor.
(3) Asigur torulăRCAăalăvehicululuiătractorădesp gubeşteăparteaăprejudiciat ăşiăpoateăexercitaădreptulăde regres asupra
asigur toruluiă RCAă ală remorcii/semiremorcii,ă înă cazulă înă careă dovedeşteă c ă prejudiciulă s-a produs ca urmare a unei
defecţiuniătehniceăaăremorcii/semiremorcii,ăcareănuăputeaăfiăobservat ădeăc treăconduc torulăauto.
(4) În cazul în care evenimentulă seă produceă înă timpă ceă remorca/semiremorcaă esteă ataşat ă vehicululuiă tractor,ă
desp gubireaăesteăsuportat ,ăînăfuncţieădeăsituaţiileămaiăjosăprezentate,ădeăc tre:
a) asigur torulăRCAăalăvehicululuiătractor,ăînăsituaţiaăînăcareăvehicululătractorăesteăidentificatăşiăasigurat,ăindiferentădac ă
remorca/semiremorcaăesteăsauănuăesteăidentificat ăoriăasigurat ;
b) BAARă sauă biroulă naţională ală statuluiă înă careă vehicululă tractoră staţioneaz ă înă modă obişnuit,ă pentruă vehiculeă
înmatriculate în alte state,ă înă situaţiaă înă careă vehicululă tractoră esteă identificată şiă neasigurat,ă indiferentă dac ă
remorca/semiremorcaăesteăsauănuăesteăidentificat ăoriăasigurat ;
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c) asigur torulă RCAă ală remorcii/semiremorcii,ă înă situaţiaă înă careă vehicululă tractoră esteă neidentificat, iar
remorca/semiremorcaăesteăidentificat ăşiăasigurat ;ădup ăplataădesp gubirii,ăasigur torulăremorcii/semiremorciiăareădreptă
deă regresă împotrivaă persoaneiă vinovateă deă producereaă accidentuluiă şi,ă dup ă caz,ă împotrivaă asigur toruluiă vehicululuiă
tractor,ădac ăaceştiaăvorăfiăidentificaţiăulterior;
d) BAAR,ă înă situaţiaă înă careă vehicululă tractoră esteă neidentificat,ă iară remorca/semiremorcaă esteă identificat ă şiă
neasigurat .
ARTICOLUL 15
Obligaţiileăasigur torului
Asigur toriiăRCAăşi/sauăadministratorulăbazeiădeădateăCEDAMăemit,ălaăsolicitareaăasiguraţilorăsauăutilizatorilor,ăcertificatulă
privindădauneleăînregistrateăşiăincludăînăacestaăcelăpuţinăurm toareleăinformaţii:
a) numele/denumirea asiguratului;
b) CNP/CUI asigurat;
c) datele vehiculului;
d) seriaăşiănum rulăcontractuluiăRCA;
e) perioada de valabilitate;
f) clasa bonus-malusăaferent ;
g) data producerii evenimentului înregistrat;
h) dataăpl ţiiădesp gubirii;
i) desp gubiriăcaăurmareăaăv t m riiăintegrit ţiiăcorporaleăsauăaăs n t ţiiăoriăaădecesului,ădac ăesteăcazul;
j) aplicareaăclauzeiăprivindăcompensareaădirect ,ădac ăesteăcazul;
k) aplicareaăclauzeiăprivindăr scump rarea,ădac ăesteăcazul.
CAPITOLUL VI
Prejudiciiăşiădesp gubiri
SECŢIUNEA 1
Avizareăşiăconstatare
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ARTICOLUL 16
Avizarea prejudiciilor
(1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se
adreseaz ăînăvedereaăaviz riiădaunei:
a) asigur toruluiă RCAă cuă careă proprietarulă vehiculului,ă r spunz toră deă producereaă accidentului,ă aă încheiată asigurareaă
obligatorie RCA;
b) reprezentantuluiădeădesp gubiri;
c) propriuluiăasigur torăRCAăînăcazulăaplic riiămecanismuluiădeăcompensareădirect ;
d) BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar.
(2) Laă avizareaă dauneloră înă leg tur ă cuă producereaă unuiă evenimentă asigurată prină contractulă RCA,ă asigur torulă RCAă
deschideădosarulădeădaun ăprocedândăla:
a) efectuareaăconstat riiăprejudiciilor;
b) informareaăînăscrisăaăp rţiiăprejudiciateăcuăprivireălaădocumenteleăcareătrebuieădepuseăpentruăsoluţionareaăpretenţiiloră
deădesp gubire;
c) soluţionareaăcereriiăînătermenulălegal.
(3) Asigur torulăRCAăînregistreaz ătoateădocumenteleădepuseălaădosarulădeădaun .
(4) Asigur torulăRCAăefectueaz ăconstatareaăprejudiciilorăînătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaădataănotific riiăprimiteădeă
laăpersoanaăprejudiciat .
(5) Obligaţiaăprev zut ălaăalin.ă(4)ăpoateăfiăinvocat ădeăc treăpersoanaăprejudiciat ănumaiăînăcondiţiileăînăcareăaceastaă
permiteăaccesulăasigur toruluiăRCAălaăbunulăavariatăînăvedereaăefectu riiăconstat rii.
ARTICOLUL 17
Constatarea prejudiciilor
(1) Procesul-verbalădeăconstatareăseăîntocmeşteădeăc treăspecialistulăconstatareădauneăşiăseăsemneaz ădeăc treăacestaă
şiăpersoanaăprejudiciat .
(2) Înă cazulă înă careă desp gubireaă urmeaz ă aă fiă recuperat ă înă condiţiileă prev zuteă laă art. 24 din OUG nr. 54/2016,
procesul- verbală seă semneaz ă deă c treă persoanaă prejudiciat ,ă asigurat/conduc torulă vehicululuiă asigurată şiă specialistulă
constatare daune.
(3) Specialistulăconstatareădauneăînmâneaz ăcâteăunăexemplarăalăprocesului-verbalădeăconstatareăp rţilorăsemnatare,ălaă
momentulăefectu riiăconstat rii.
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(4) Persoanaăprejudiciat ăesteăîndrept ţit ălaăobţinereaădesp gubiriiăchiarăşiăînăcazulăînăcareăasiguratulăsauăconduc torulă
vehicululuiăasiguratărefuz ăsemnareaăprocesului-verbalădeăconstatare,ăînăsituaţiaăprev zut ălaăalin.ă(2).
(5) Procesul-verbalădeăconstatareăcuprindeăcelăpuţinăurm toareleăinformaţii:
a) num rulădosaruluiădeădaun ădeschis;
b) numeleăşiăprenumeleăînăclarăaleăp rţilorăsemnatare;
c) dataăşiăloculăproduceriiăevenimentului;
d) dataăaviz riiăevenimentului;
e) datele de identificare ale bunului avariat;
f) elementeleăconstatateăcaăavariateăînăacelaşiăaccident;
g) soluţiileătehniceăadoptateăiniţial;
h) listaădocumentelorănecesarăaăfiădepuseădeăc treăprejudiciatăpentruăfinalizareaădosaruluiădeădaun ăşiăefectuareaăpl ţii;
i) rubric ămenţiuniăşiăobservaţii;
j) dateleădeăcontactăaleăp rţilorăsemnatare.
(6) În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale produse într-unăaccidentădeăvehicul,ăpersoanaăprejudiciat ă
seă adreseaz ă asigur toruluiă s uă RCAă caă urmareă aă mecanismuluiă deă compensareă direct ă sauă asigur toruluiă s uă deă
bunuri,ăsuntăopozabileăasigur toruluiăRCAăalăpersoaneiăvinovateăurm toarele:
a) constatarea avariilor;
b) soluţiileătehniceăadoptate;
c) modul de stabilireăaăcuantumuluiădesp gubirilor,ăcuveniteăînăbazaăcontractuluiăRCA.
(7) Înă situaţiaă prev zut ă laă alin.ă (6),ă asigur torulă persoaneiă prejudiciateă recupereaz ă desp gubireaă pl tit ă deă laă
asigur torulăRCAăalăpersoaneiăvinovate,ăf r ăcaăacestaăs ăfieăîndrept ţităs ăresping ăoăastfelădeăcerere.
(8) Eventualeleăobiecţiiăaleăp rţilorăcuăprivireălaăprejudiciileăconstatateăadoptateăsuntămenţionateăînăprocesul-verbal sau
într-oăanex ălaăacesta;ălipsaăobiecţiilorănuăpoateăfiăinvocat ăînăsensulărestricţion riiădrepturilorăp rţilor.
(9) Dac ă ulterioră demont riiă elementeloră avariateă sauă laă introducereaă înă reparaţieă aă vehicululuiă seă constat ă şiă alteă
pagubeăproduseăcaă urmareăaă accidentului,ăcareănuăauă putută fiă constatateăiniţial,ăsauăesteă necesar ămodificarea soluţieiă
tehniceăadoptateăiniţial,ăseăîntocmeşteăunăproces-verbal suplimentar de constatare.
(10) Înăcazulăprev zutălaăalin.ă(9)ăasigur torulăRCAăîntocmeşteăprocesul-verbal suplimentar de constatare într-un termen
deă3ăzileălucr toareădeălaăsolicitare.
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(11) Asigur toriiăRCAăacord ădesp gubiriăşiăînăcazulăînăcareăpersoanaăprejudiciat ăaăprocedatălaăreparareaăvehicululuiă
avariată înainteă caă asigur toriiă s ă efectuezeă constatareaă avariilor,ă dac ă împrejur rile,ă cauzeleă produceriiă evenimentuluiă
asigurat şiăcuantumulăpagubeiărezult ădinăacteleăaflateălaădosar.
(12) Înă situaţiaă prev zut ă laă alin.ă (11),ă constatareaă avariiloră şiă întocmireaă procesului-verbal se fac prin coroborarea
informaţiilor:
a) consemnateă înă constatareaă amiabil ,ă înă acteleă încheiateă deă organeleă deă poliţie,ă deă unit ţileă deă pompieriă sauă deă
celelalteăautorit ţiăpubliceăcompetente;
b) dinădocumentaţiaăprivindăcostulăefectivăalăreparaţiilorăefectuateăşiădepus ălaădosarulădeădaun ;
c) dinădeclaraţiileăscriseăaleăp rţilorăimplicateăînăaccidentăşiăaleămartorilorăcuăprivireălaăaccidentulăprodus,ăprecumăşiădină
alte dovezi prezentate;
d) dinăpropriileăconstat riăaleăasigur torului,ărezultateăînăurmaăexamin riiăreparaţiilorăexecutateălaăvehicul;
e) dinăinvestigaţiileăprivind dinamica accidentului;
f) dinăalteămijloaceălegaleădeăprob .
(13) Constatareaă v t m riiă integrit ţiiă corporaleă sauă aă s n t ţiiă oriă aă decesuluiă rezultateă înă urmaă unuiă accidentă deă
vehiculeă seă realizeaz ă peă bazaă documenteloră justificativeă emiseă deă instituţiileă sanitareă cuă caracteră publică deă medicin ă
legal .
SECŢIUNEA a 2-a
Funcţiaădeăinstrumentareădauneăşiăactivitateaădeăconstatareădaune
ARTICOLUL 18
Obligaţiiăprofesionaleăşiăresponsabilit ţi
(1) Asigur torulăRCAăinstituieăfuncţiaădeăinstrumentareădauneăcuădou ăactivit ţiăseparateăfuncţional,ăceaădeăconstatareă
dauneăşiăceaădeălichidareădaune,ăşiăstabileşteăpoliticileăscriseăprivindăactivitateaăacesteia;ăatribuţiileăacesteiăfuncţiiăsunt
îndepliniteăşiădeăspecialistulăconstatareădaune.
(2) Conducereaă asigur toruluiăRCAă stabileşteă acţiunileăşiă m surileă careă urmeaz ăaăfiă întreprinseă pentruăeficientizareaă
activit ţiiăpeăbazaăconstat rilorăşiărecomand rilorăfuncţieiădeăinstrumentareădaune.
(3) Funcţiaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăesteăobiectiv ăşiăseparat ăfaţ ădeăfuncţiileăoperaţionaleăaleăasigur toruluiăRCA,ăavândă
urm toareleăresponsabilit ţi:
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a) constatareaăprejudiciuluiăşiădimensionareaăavariilorăînăconcordanţ ăcuălegislaţiaăşiăprevederileăcontractualeăaplicabileă
fiec ruiăcazăînăparte pentru a furniza cele mai bune servicii;
b) transmitereaă constat riloră şiă recomand riloră referitoareă laă necesitateaă efectu riiă unoră investigaţiiă cuă privireă laă
producerea accidentului.
(4) Persoaneleă careă exercit ă funcţiaă deă instrumentareă daune îşiă potă asumaă responsabilit ţiă aleă altoră funcţiiă aleă
asigur toruluiăRCAăatunciăcândăsuntăîndepliniteăcumulativăurm toareleăcondiţii:
a) cândăacestălucruăesteănecesar,ădatăfiindăprincipiulăproporţionalit ţii;
b) când nu apar conflicte de interese pentruăpersoaneleăcareăexercit ăfuncţiaărespectiv ;
c) cândăcosturileăpentruămenţinereaăunorăpersoaneăcareăîndeplinescăexclusivăfuncţiaădeăinstrumentareădauneăşiăcareănuă
exercit ă alteă funcţiiă ară generaă pentruă asigur torulă RCAă costuriă disproporţionate în raport cu totalul cheltuielilor de
administrare.
(5) Specialistulăconstatareădauneăareăurm toareleăatribuţiiăşiăresponsabilit ţi:
a) deţineă cunoştinţeă astfelă încâtă s ă fieă capabilă s ă constateă prejudiciulă şiă s ă dimensionezeă avariileă înă concordanţ ă cuă
legislaţiaăşiăprevederileăcontractualeăaplicabileăfiec ruiăcazăînăparteăpentruăaăfurnizaăceleămaiăbuneăservicii;
b) constat ăavariileăşiăpropuneăsoluţiileătehnologiceăpentruăreaducereaăacestuiaălaăstareaătehnic ăanterioar ăproduceriiă
accidentului;
c) îşiă desf şoar ă activitateaă furnizândă informaţiiă corecte,ă complete,ă exacteă şiă clareă cuă privireă laă naturaă serviciiloră
prestate;
d) p streaz ăconfidenţialitateaădatelorăcareăauăleg tur ăcuăserviciileăprestate,ăacestuiaăfiindu-iăinterzisăs ăutilizeze datele
înăpropriulăbeneficiuăsauăînăbeneficiulăuneiăterţeăpersoane;
e) evit ăînăoriceămomentăpotenţialeleăconflicteădeăinterese.
(6) Specialistuluiă constatareă dauneă îiă esteă interzis ă obţinereaă avantajeloră nejustificateă deă natur ă financiar ,ă material ă
sauădeăalt ănatur ,ăînăleg tur ăcuăactivitateaăprestat .
(7) Conducereaă societ ţiiă esteă responsabil ă cuă stabilireaă politiciloră scriseă privindă conflictulă deă intereseă şiă aă
incompatibilit ţilorăpentruăpersonalulăcareăinstrumenteaz ădosareăde daun .
ARTICOLUL 19
Condiţiiădeăavizareăşiădeăînregistrare
(1) Persoaneleăcareăefectueaz ăconstatareaădaunelorăsuntăavizateădeăc treăA.S.F.ăînăvedereaăînregistr riiăşiămenţineriiăînă
Registrulăspecialiştilorăconstatareădaune.
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(2) Condiţiileădeăînscriereăşiămenţinereăînăregistruăsuntăceleămenţionateălaăart.ă18ăalin. (11) din OUG nr. 54/2016.
(3) Pentruă aă duceă laă îndeplinireă prevederileă prezentuluiă articolă A.S.F.ă deschide,ă menţineă şiă actualizeaz ă înă sistem
computerizat datele înscrise în acesta, fiind accesibile publicului pe site-ul A.S.F.
(4) Persoaneleă careă efectueaz ă constatareaă dauneloră laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă normeă şiă îndeplinescă
criteriileăprev zuteălaăart.ă18ă alin. (11) dinăOUGănr.ă54/2016,ăcuăexcepţiaăcertific rii/evalu riiădeăc treăInstitutulădeăStudiiă
Financiare,ăseăînscriuăînăRegistrulăspecialiştilorăconstatareădauneăpân ălaădataădeă30ăiunieă2017.
(5) Înscrierea în registru începând cuădataădeă1ăiunieă2017ăseăfaceănumaiăprinăîndeplinireaăcondiţiilorăprev zuteălaăalin.ă
(7).
(6) Menţinereaăînăregistrulămenţionatălaăalin.ă(4)ăesteăcondiţionat ădeăobţinereaăcertificatuluiădeăcompetenţeăemisădeăISFă
pân ălaădataădeă31ămartieă2018.
(7) Înăvedereaăaviz riiăcaăspecialistăconstatareădaune,ăacestaăîndeplineşteăcelăpuţinăurm toareleăcriterii:
a) deţineădiplom ădeălicenţ ăpentruăstudiiăsuperioareădeăprofilătehnic,ăatestateăcuădiplom ădeălicenţ ;
b) areăcazierăfiscalăşiăjudiciarăf r ăfapteăînscriseădeănatur ăeconomic ;
c) areă preg tireă profesional ă dovedit ă prină certificată deă competenţeă peă profilă ocupaţională constatatoră dauneă auto,ă
construcţii,ăinstalaţiiăsauăalteăbunuri,ăemisădeăc treăISF,ăastfel:
(i) fie în baza examin rii,ăcaăurmareăaăfinaliz riiăunuiăcursăorganizatădeăfurnizoriiădeăprogrameădeăpreg tireăprofesional ă
autorizaţiădeăA.S.F.;
(ii) fieă înă urmaă evalu riiă competenţeloră specificeă ocupaţieiă înă Centrulă deă evaluareă aă competenţeloră constatatoriloră deă
daune;
d) documenteaz ărespectareaălegislaţieiăincidenteăprinălipsaăsancţiunilorăemiseădeăA.S.F.ăînăultimiiă3ăani.
(8) Documentaţiaănecesar ăpentruăverificareaăîndepliniriiăcondiţiilorăprev zuteălaăalin.ă(7)ăseăpublic ăpeăsite-ul A.S.F.
(9) Pentru asigurareaă continuit ţiiă certific riiă prev zuteă laă alin.ă (7)ă lit.ă c)ă pct.ă (ii),ă specialistulă constatareă dauneă
efectueaz ăcursuriădeăformareăprofesional ăcontinu ăcuăoăfrecvenţ ădeăminimumă3ăani,ăfinalizateăcuăobţinereaăcertific riiălaă
ISF.
(10) Tematicaă programuluiă deă preg tireă profesional ă esteă stabilit ă deă c treă ISFă şiă publicat ă peă site-ul acestuia, cu
respectareaălegislaţieiăprivindăpreg tireaăprofesional .
(11) Avizulăseăcomunic ăînătermenădeă15ăzileălucr toareădeălaădepunereaădocumentaţieiăcomplete.
(12) A.S.F.ăretrageăavizulăspecialistuluiăconstatareădauneăînăurm toareleăcazuri:
a) dac ăaăfostăobţinutăpeăbazaăunorăinformaţiiăsauădocumenteăfalseăsauăeronate;
b) la solicitarea acestuia;
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c) înăsituaţiaăneîndepliniriiăcondiţiilorăavuteăînăvedereălaăavizareaăacestuiaăpeăparcursulăexercit riiăatribuţiilor;
d) înăcazulăconstat riiănerespect riiăprevederilorăprezenteiănorme.
(13) Documenteleăşiăinformaţiileăprev zuteăînăprezenteleănormeăsuntătransmiseăînălimbaăromân ;ăpentru documentele
emise într-oălimb ăstr in ăseăvaădepuneăoăcopieăautentificat ăînăstatulădeăorigine,ăîmpreun ăcuătraducereaălegalizat .
SECŢIUNEA a 3-a
Lichidarea daunelor
ARTICOLUL 20
Prevederi generale
(1) Desp gubirileăseăstabilescădup ădepunerea cereriiădeădesp gubireădeăc treăpersoanaăprejudiciat ăsauăasigurat,ă
astfel:
a) peăcaleăamiabil ,ăînăconformitateăcuădispoziţiileălegaleăînăvigoare;
b) prinămecanismeădeăsoluţionareăalternativ ăaălitigiului;
c) prinăhot râreăjudec toreasc ădefinitiv ,ăînăcazulăînăcareănuăs-aărealizatăînţelegereaăîntreăp rţi.
(2) Cerereaădeădesp gubireăseăsoluţioneaz ădup ădepunereaăurm toarelorăcategoriiădeădocumente:
a) dinăcareărezult ădreptulădeăproprietateăasupraăbunuluiăavariatăsauăoriceăprobeăpeăbazaăc roraăpoateăfiădoveditădreptulă
laădesp gubire;
b) dinăcareărezult ăr spundereaăcivil ăaăproprietaruluiăsauăaăconduc toruluiăvehicululuiăasiguratăînăproducereaăpagubei;
c) dinăcareărezult ăîntindereaăprejudiciului;
d) din care rezult ăleg turaădeăcauzalitateădintreăîntindereaăprejudiciuluiăşiămodulădeăproducereăalăevenimentului.
(3) Stabilireaă desp gubiriloră conformă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă seă poateă realizaă dac ă suntă îndepliniteă cumulativă urm toareleă
condiţii:
a) s ărezulteăr spundereaăcivil ăaăproprietaruluiăsauăaăconduc toruluiăvehicululuiăasiguratăînăproducereaăpagubeiădin:
(i) cuprinsulăformularuluiădeăconstatareăamiabil ădeăaccident;
(ii) documenteleăîncheiateădeăorganeleădeăpoliţie,ăserviciileădeăurgenţ ăprofesionisteăsauădeăcelelalteăautorit ţiăpubliceă
competenteăs ăconstateăşiăs ăcercetezeăaccidenteleădeăvehicule;
(iii) înştiinţareaăasiguraţilor,ărespectivăaăconduc torilorăautoăvinovaţi;
(iv) alteămijloaceădeăprob ;
b) persoanaăprejudiciat ăfaceădovada prejudiciului suferit;
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c) exist ăleg tur ădeăcauzalitateăîntreăprejudiciulăsuferităşiăfaptaăcareăaăcondusălaăproducereaăevenimentului.
(4) Înăsituaţiaăînăcareăseăformuleaz ăpretenţiiădeădesp gubiriăpentruăhârtiiădeăvaloare,ăacte,ămanuscrise,ăbijuterii, pietre
preţioase,ăobiecteădeăart ,ăobiecteă dinăplatin ,ăaură sauă argint,ă m rciă poştale,ătimbreăşiă pentruă dispariţiaă sauădistrugereaă
banilor,ădesp gubirileăseăstabilescăprinăhot râreăjudec toreasc .
(5) În cazul în care accidentul de vehicul faceăobiectulăunuiăprocesăpenal,ădesp gubirileăseăstabilescăpeăcaleăamiabil ,ă
dac :
a) potrivitălegii,ăacţiuneaăpenal ăaăfostăstins ăsauăpoateăfiăstins ăprinăîmp careaăp rţilor;
b) deşiăhot râreaăinstanţeiăpenaleăaăr masădefinitiv ,ăstabilireaădesp gubirilorăcivileăarăurmaăs ăseăfac ăulterior;
c) deşiăacţiuneaăpenal ănuăpoateăfiăstins ăprinăîmp careaăp rţilor:
(i) s-aădatărechizitoriuădeătrimitereăînăjudecat ăşiăpersoanaăprejudiciat ăîşiăiaăunăangajamentăscrisăprinăcareăseăoblig ăs ă
restituieă deă îndat ,ă parţială sauă total,ă desp gubireaă primit ,ă înă funcţieă deă hot râreaă instanţeiă penaleă înă ceeaă ceă priveşteă
fapta,ăf ptuitorulăşiăvinov ţia;ăsau
(ii) dină acteleă încheiateă deă autorit ţileă publiceă rezult ă atâtă r spundereaă civil ă aă acestora,ă prejudiciileă cauzate,ă câtă şiă
vinov ţiaă conduc toruluiă autoă careă urmeaz ă s ă fieă trimisă înă judecat ă dup ă finalizareaă cercet riloră aflateă înă cursă şiă
persoanaăprejudiciat ăîşiăiaăunăangajamentăscrisăprinăcareăseăoblig ăs ărestituieădeăîndat ,ăparţialăsauătotal,ădesp gubireaă
primit ,ăînăfuncţieădeăhot râreaăinstanţeiăpenaleăînăceeaăceăpriveşteăfapta,ăf ptuitorulăşiăvinov ţia.
(6) Laăstabilireaădesp gubirii,ăînăcazulăavarieriiăsauăalădistrugeriiăbunurilor,ăseăiauăcaăbaz ădeăcalculăpretenţiileăformulateă
deăc tre persoanele prejudiciate cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) din OUG nr. 54/2016.
(7) Înăcazulăînăcareăcuantumulădesp gubirilorăînăacelaşiăaccidentădeăvehiculădep şeşte,ălaădataăproduceriiăaccidentului,ă
limitaă deă desp gubireă stabilit ă prină contractulă RCA,ă exclusivă cheltuielileă f cuteă înă procesulă civil,ă indiferentă deă num rulă
persoaneloră v t mateă sauă decedate,ă dup ă caz,ă şiă deă num rulă persoaneloră r spunz toareă deă producereaă pagubei,ă
desp gubirileă seă acord ,ă înă limitaă acesteiă sume,ă fiec reiă persoaneă prejudiciate,ă proporţională cuă raportulă dintreă limitaă deă
desp gubireăprev zut ăînăcontractulăRCAăşiătotalulăcuantumuluiădesp gubirilor.
ARTICOLUL 21
Stabilireaădesp gubiriiălaăvehicule
(1) Laăstabilireaăoferteiădeădesp gubireăseăiauăînăconsiderare urm toareleăelementeăcareăpotăfiăincluseăînăsistemeleădeă
specialitate:
a) identificareaăvehiculelorăşiăevidenţiereaăcomplexit ţiiăstructuriiădeăechipare,ăaădot rilorădeăserieăşiăopţionale;
b) influenţaăasupraăvaloriiădeăvânzareădeăpiaţ ăa:
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(i) factoriloră specificiă deă corecţie,ă precumă kilometriă parcurşi,ă dataă primeiă înmatricul ri,ă dot ri,ă num rulă proprietarilor,ă
stareaăanvelopelorăşiăalţiăfactori;
(ii) factoriloră specificiă deăinfluenţ ă careă evidenţiaz ă stareaădeăexploatareăşiă întreţinere aă vehiculului,ăprecumă existenţaă
unorădeformaţiiăaleăelementelorăcaroseriei,ăurmeădeărugin ,ăscurgeriădeăulei,ătapiţerieăp tat ăsauăuzat ăşiăalţiăfactori;
(iii) unor avarii preexistente asupra valorii vehiculului;
(iv) istoricului de exploatare a vehiculului,ăprecumăutilizareaăînăregimădeăşcoal ădeăşoferi,ătaxi,ăînchiriereăşiăaltele.
(2) Laă stabilireaă oferteiă deă desp gubireă suntă luateă înă considerareă modific rileă structuriiă deă echipareă aă vehiculului,ă
surveniteăîntreădataăcomercializ riiăşiăcea a producerii accidentului.
(3) Pentruă evaluareaă costuriloră deă readucereă aă vehicululuiă laă stareaă anterioar ă produceriiă evenimentuluiă înă vedereaă
înaint riiăoferteiădeădesp gubireăseăauăînăvedere:
a) pieseăşiămaterialeăcareăpotăfiăutilizateălegalăînăproceseleădeăreparaţieăînăRomâniaăşiăstateleămembre;
b) elemente specifice de calcul precum tarife orare, adaosuri, costuri specifice, discounturi determinate prin utilizarea
mecanismuluiădeăcerereăşiăofert .
(4) Înăcazulăînăcareăpersoanaăp gubit ănuăaccept ăofertaădeădesp gubireăşi/sauăsoluţiaătehnic ăadoptat ,ăaceastaăpoateă
solicitaăoăexpertiz ărealizat ădeăc treăexpertătehnicăautorizat,ăalesădeăcomunăacordădeăc treăp rţi.ăRaportulădeăexpertiz ă
poateăfiăcontestatăprinămetodaăsoluţion riiăalternativeăaălitigiilorăsauăulteriorăacesteiaăprinăinstanţ .
ARTICOLUL 22
V t m rileăcorporaleăsauădecesul
(1) Laăstabilireaădesp gubirilorăînăcazulăv t m rilorăcorporaleăsauăalădecesuluiăunorăpersoane,ăpeăcaleăamiabil ,ăseăauăînă
vedereăurm toarele:
a) înăcazădeăv t mareăcorporal :
(i) diferenţaădintreăveniturileăneteăaleăpersoaneiăprejudiciateăcaăurmareăaăv t m riiăintegrit ţiiăcorporaleăoriăaăs n t ţii,ă
probateă cuă documenteă fiscale,ă şiă indemnizaţiaă primit ă dină fondurileă persoaneiă juridiceă sauă fiziceă laă careă salariatulă îşiă
desf şoar ă activitateaă şi/sau,ă dup ă caz,ă dină fondurileă bugetuluiă asigur riloră socialeă deă stat,ă peă perioadaă spitaliz riiă şiă aă
concediului medical;
(ii) venitulămediuălunarănetărealizatădinăactivit ţiădesf şurateădeăpersoanaăprejudiciat ăcaăurmareăaăv t m riiăintegrit ţiiă
corporaleăoriăaăs n t ţii,ăprobatăcuădocumenteăjustificative,ăînăcazulăpersoanelorăcareănuăauăcalitateaădeăsalariat;
(iii) salariulă deă baz ă minimă brută peă economie,ă înă cazulă persoaneloră prejudiciateă caă urmareă aă v t m riiă integrit ţiiă
corporaleăoriăaăs n t ţiiăaflateălaădataăproduceriiăaccidentuluiăînăultimulăanădeăstudiiăsauădeăcalificare;
20

(iv) eventualele cheltuieli prilejuite de accident, precum cheltuielile cu transportul persoanei prejudiciate ca urmare a
v t m riiă integrit ţiiă corporaleă oriă aă s n t ţii,ă cuă tratamentul,ă cuă spitalizarea,ă pentruă recuperare,ă pentruă proteze,ă pentruă
alimentaţieăsuplimentar ,ăconformăprescripţiilorămedicale,ăprobateăcuădocumenteăjustificativeăşiăcareănuăsuntăsuportateădin
fondurileădeăasigur riăsocialeăprev zuteădeăreglement rileăînăvigoare;
(v) cheltuielileăcuăîngrijitoriăpeăperioadaăincapacit ţiiădeămunc ,ădac ăprinăcertificatulămedicalăseărecomand ăacestălucru,ă
îns ănuămaiămultădecâtăsalariulădeăbaz ăminimăbrutăpe economie;
b) în caz de deces:
(i) cheltuieliădirecteăşiăindirecteăprilejuiteădeăînmormântare,ăprobateăcuădocumenteăjustificative;
(ii) veniturileăneteănerealizateăşiăalteăeventualeăcheltuieliărezultateăînăperioadaădeălaădataăproduceriiăaccidentuluiăşiăpân ă
laădataădecesului,ăprev zuteălaălit.ăa),ădac ăacesteaăauăfostăcauzateădeăproducereaăaccidentului;
c) dauneleă moraleă seă evalueaz ă peă bazaă punctajuluiă comunicată deă c treă Institutulă Naţională deă Medicin ă Legal ă şiă
publicată deă c treă A.S.F. pe site-ulă propriu,ă precumă şiă aă altoră documenteă justificativeă ceă particularizeaz ă cazul.ă Pentruă
pretenţiileălegateădeătraumeleăpsihice,ăpersoanaăprejudiciat ăpoateăprezentaădocumenteăpentruădovedireaăacestora.
(2) Înăcazurileăînăcareădesp gubirileăsuntăstabiliteăprinăhot râreăjudec toreasc ,ăasigur torulăRCAăacord ădesp gubiriăînă
bazaăhot râriiăjudec toreştiăr maseădefinitiv .
(3) Prestaţiileăb neştiăperiodiceăstabiliteăînăcondiţiileăprev zuteălaăalin.ă(2)ăseăpl tescăpân ălaăreducereaăsauăîncetarea
st riiădeănevoieăoriăaăincapacit ţiiădeămunc ,ăţinându-seăseamaădeădeciziileădeăpensionare,ădeăcertificateleămedicaleăşiădeă
alteădoveziăcareăstabilescăacesteăsituaţii,ăcuărespectareaălimitelorădeădesp gubireăstabiliteăprinăcontractulăRCA.
(4) Înă cazulă înă careă ulterioră pl ţiiă desp gubiriloră pentruă v t m riă corporale,ă stabiliteă prină hot râreă judec toreasc ,ă
intervineădecesulăvictimeiăcaăurmareăaăaceluiaşiăaccident,ădesp gubireaăseărecalculeaz ăcuărespectareaăalin.ă(1)ălit.ăb).
ARTICOLUL 23
Avarierea sau distrugerea vehiculului
(1) Înăcazulădaunelorălaăvehiculeădesp gubireaăareăînăvedereăacoperireaăcosturilorăprivind:
a) readucereaălaăstareaăanterioar ăproduceriiăaccidentului;ăsau
b) acoperireaădiferenţeiădintreăvaloareaădeăpiaţ ăcalculat ăconformăprezenteiănormeăşiăvaloareaăepavei,ăînăcazulădauneiă
totale economice.
(2) Valoareaăepaveiăreprezint ă valoareaăp rţilorădină vehiculă r maseăneavariate,ădemontabileăşiă valorificabile,ăcuprins ă
întreă0,1%ăşiăcelămultă25%ădinăvaloareaădeăpiaţ ăaăvehicululuiălaădataăproduceriiăaccidentului.ăLaăstabilireaăvaloriiăepaveiă
seă iauă înă calculă aceleă p rţiă componenteă aleă vehicululuiă careă suntă neavariate,ă demontabileă şiă valorificabileă conformă
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Ordonanţeiă Guvernuluiă nr.ă 82/2000ă privindă autorizareaă agenţiloră economiciă careă presteaz ă serviciiă deă reparaţie,ă deă
reglareăşi/sauădesf şoar ăactivitateădeăreconstrucţieăaăvehiculelorărutiere,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegeaă
nr.ă222/2003,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3) În cazul uneiădauneătotaleă economice,ădac ăpersoanaăprejudiciat ăfaceă dovadaăradieriiă dinăcirculaţieăaă vehicululuiă
avariată şiă aă valorific riiă integraleă aă acestuiaă c treă oă societateă specializat ă înă dezmembrareaă şiă reciclareaă vehiculelor,ă
valoarea epavei este cea menţionat ăînădocumenteleăfiscaleăjustificativeăeliberateădeăc treăsocietateaărespectiv .
(4) Evaluareaăcostuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ălit.ăa)ăconţineăcostulăreparaţiilorăp rţilorăcomponenteăsauăpieselorăavariateăsauă
costul de înlocuire a acestora, inclusivă cheltuielileă pentruă materiale,ă deă demontareă şiă montareă aferenteă reparaţiiloră şiă
înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul.
(5) Înăcazulăînăcareădesp gubireaăesteăachitat ăanticipatăefectu riiăreparaţiilor,ăpersoanaăprejudiciat ăesteăîndrept ţit ăs ă
soliciteă reanalizareaă cuantumuluiă desp gubiriiă şiă plataă eventualeloră costuriă suplimentareă fundamentate,ă dovediteă cuă
documente justificative.
(6) Costulă reparaţiiloră efectuateă laă vehiculeă suntă dovediteă prină documenteă eliberateă deă unit ţileă reparatoareă autoă
autorizate conform legii.
(7) Dac ăpentruăanumiteăp rţiăcomponenteăsauăpieseăaleăvehicululuiălipsescăpreţurileădeăreferinţ ăpracticateăpeăpiaţaădină
România,ăvaloareaăacestoraăseăstabileşteăpeăbazaăpreţurilorădeăpiaţ ădinăalteăstateămembre,ădovediteăprinăoriceămijlocădeă
prob .
(8) Înă cazulă dauneiă totaleă economice,ă valoareaă deă piaţ ă stabilit ă pentruă calcululă desp gubiriiă reprezint ă valoareaă deă
înlocuire a vehiculului avariat cu un vehicul de aceeaşiămarc ,ătip,ămodel,ăcaracteristiciătehnice,ădot ri,ăanădeăfabricaţie,ă
avândăunăparcursăînăkilometriăşiăoăstareădeăîntreţinereăcomparabile.
(9) Valoareaăprev zut ălaăalin.ă(8)ăseăstabileşteăpeăbazaădocumentelorădinăcareăs ăreias ădovedireaăprejudiciului suferit.
(10) Laă evaluareaă vehicululuiă seă auă înă vedereă stareaă tehnic ,ă deă întreţinereă şiă eventualeleă modific riă aleă structuriiă deă
echipareăaăacestuiaă surveniteăîntreădataăcomercializ riiăşiă dataăproduceriiăevenimentului,ăcertificateădeăc treăspecialistul
constatare daune.
(11) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state sau al celor care nu sunt înmatriculate permanent în România,
valoareaăacestoraălaădataăproduceriiăaccidentuluiăseăstabileşteăpeăbazaăvalorilorădeăpiaţ ădinăstatulăînăcare vehiculul este
sauă aă fostă ultimaă dat ă permanentă înmatriculată şiă înă bazaă documenteloră prezentateă deă c treă parteaă prejudiciat ă înă
dovedirea prejudiciului suferit.
(12) Înă cazulă vehiculeloră avariateă nedeplasabileă prină forţaă proprieă seă acord ă desp gubiri pe baza documentelor
justificativeăşiăpentru:
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a) cheltuielileădeătransportăpân ălaădomiciliulăpersoanelorăcareăauăefectuatăvoiajulăînăvehicululăavariat,ăf r ăaăseăputeaă
dep şiătarifulăprev zutăpentruătransportulăcuăavionulălaăclasaăeconomic;
b) cheltuielileădeătransportăalăm rfurilorăaflateăînăvehicululăavariat,ăinclusivăînăremorca/semiremorcaătractat ădeăacesta,ă
pân ălaădestinaţie,ălaăcareăseăadaug ăcosturileăcuătransbordareaăm rfii,ădac ăesteăcazul.
(13) În cazul persoanei prejudiciate deţin toareăaăvehicululuiăînmatriculatăînăafaraăRomâniei,ăcuădomiciliulăsauăsediulăînă
altăstat,ăcuantumulădesp gubiriiăseăstabileşteăastfel:
a) dac ăreparaţiaăs-a efectuat într-unăaltăstatăşiăseăsolicit ăplataădesp gubiriiăînăvalut ,ăcostulăreparaţieiăesteăcelăprev zută
înă documentaţiaă deă reparaţie,ă avându-seă înă vedereă avariileă constatateă deă c treă asigur torulă RCAă şiă eventualeleă avariiă
suplimentareăconstatateălaăefectuareaăreparaţiei,ădac ăproducereaăacestoraăseăjustific ăprinădinamicaăaccidentului;
b) înăcazulăînăcareăreparaţiaăs-aăefectuatăînăRomâniaăşiăseăsolicit ăplataădesp gubiriiăînă valut ,ăcalculareaăînăvalut ăaă
costurilorăreparaţiei,ăstabiliteăînălei,ăseăfaceălaăcursulădeăschimbăcomunicatădeăBancaăNaţional ăaăRomânieiăpentruădataălaă
care prejudiciatulăaăefectuatăplataăfacturiiădeăreparaţie;
c) înă cazulă înă careă seă solicit ă plataă desp gubiriiă înainteă deă efectuareaă reparaţiilor,ă valoareaă acesteiaă seă stabileşteă peă
bazaăevalu riiăasigur toruluiăRCA,ăluândăînăconsiderare:
(i) constat rileăautorit ţilorăpubliceăcompetente;
(ii) cumululădeăelementeăreţinuteădinădescriereaăaccidentuluiăşiărezultateădinăconstatareaăamiabil ădeăaccident;
(iii) cercet rileăasigur toruluiăRCAăprivindădinamicaăaccidentuluiăşiăîntindereaăprejudiciului;
(iv) dac ăesteăcazul,ădocumenteleăprezentateăulteriorăcuăprivireălaăpl ţileăefectuateădeăc treăpersoanaăprejudiciat ;
d) înă cazulă înă careă seă solicit ă plataă înă leiă aă desp gubiriiă stabiliteă înă valut ,ă echivalentulă înă leiă seă calculeaz ă laă cursulă
comunicată deă c treă Bancaă Naţional ă aă Românieiă pentruă dataă propuneriiă înaintateă persoaneiă p gubiteă şiă acceptateă deă
c treăaceasta;
e) calculareaăînăvalut ăaălimitelorăprivindăcuantumulădesp gubirilorăstabiliteăpotrivităart.ă12ăseăfaceălaăcursulăcomunicatădeă
c treăBancaăNaţional ăaăRomânieiăpentruădataăproduceriiăaccidentului.
(14) Înăsituaţiaăprev zut ălaăalin.ă(13)ălit.ăc)ăpct.ă(iv)ăcalculareaăînăvalut ăaădesp gubirilorăstabiliteăînăleiăseăfaceălaăcursul
comunicatădeăc treăBancaăNaţional ăaăRomânieiăpentruădataăpropuneriiăînaintateăpersoaneiăprejudiciateăşiăacceptateădeă
aceasta.
ARTICOLUL 24
Avarierea sau distrugerea altor bunuri
Desp gubirileăpentruăcl diri,ăconstrucţiiăsauăalteăbunuriăsuntăstabiliteăpeăbaza:
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a) sistemelor de evaluare specializate;
b) documentelorădinăcareăs ăreias ădovedireaăprejudiciuluiăsuferităatunciăcândăacestaănuăpoateăfiăevaluatăpeăbazaăunuiă
sistemădeăevaluareăspecializat,ăînălimiteleădeădesp gubireăstabiliteăpotrivităart.ă12.
ARTICOLUL 25
V t m rileăsauăpierderile animalelor
Desp gubirileăpentruăanimaleăsuntăstabiliteăpeăbazaăvaloriiădeăpeăpiaţaălocal ăaăanimaluluiărespectiv,ălaădataăproduceriiă
evenimentului.
ARTICOLUL 26
Lipsaădeăfolosinţ
(1) Prejudiciileăreprezentândăconsecinţaălipseiădeăfolosinţ ăaăvehicululuiăavariat,ăinclusivăînlocuireaătemporar ăaăacestuiaă
sunt stabilite:
a) peăbazaădocumentelorăjustificativeădinăcareărezult ăcosturileădeăînlocuireaătemporar ăaăvehicululuiăcuăunăvehiculădeăoă
clas ăsimilar ăoriăinferioar ,ăînchiriatădeălaăsociet ţiăautorizateăcuăacestăobiectădeăactivitate;ăsau
b) peă bazaă documenteloră justificativeă dină careă rezult ă costurileă privindă transportulă zilnică suportateă deă c treă persoanaă
prejudiciat ,ăf r ăcaăacesteaăs ăpoat ădep şiăcosturileăprev zuteălaălit.ăa).
(2) Perioadaămaxim ăpentruăcalculareaălipseiădeăfolosinţ ăeste:
a) perioadaădeăindisponibilitateăaăutiliz riiăvehicululuiăcaăurmareăaăst riiătehnice,ăinclusivăînăsituaţiaăînăcareăasigur torulă
RCAăefectueaz ăcercet riăsuplimentare;
b) perioada cuprins ă întreă dataă constat riiă avariiloră şiă dataă înaint riiă oferteiă deă desp gubire,ă înă situaţiaă dauneiă totaleă
economice.
(3) Înă cazulă reparaţieiă vehicululuiă avariat,ă perioadaă maxim ă deă indisponibilitateă reprezint ă timpulă normală deă reparaţieă
transformată înă zileă deă lucruă prină împ rţireaă laă 4ă aă timpuluiă normată deă reparaţie,ă laă careă seă adaug ă oriceă întârziereă
nejustificat ăcauzat ădeăc treăasigur torulăRCA.
ARTICOLUL 27
Ofertaădeădesp gubire
(1) Ofertaădeădesp gubireăesteăînaintat ăpersoaneiăprejudiciateădeăc treăasigur torulăRCAăsauăBAAR,ădup ăcaz,ăşiă
cuprinde:
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a) modulădetaliatădeăcalculăalăcosturilorăreparaţiei,ăinclusivătarifeleălaăcareăesteăcalculat ămanoperaădeăreparaţie;
b) în cazul daunei totale economice:
(i) modul de calcul al valorii bunului la data evenimentului;
(ii) modul de calcul al valorii epavei;
c) surseleădeăreferinţ ăaleăcosturilorăavuteăînăvedere;
d) înăcazulăînăcareăofertaădeădesp gubireăesteăînaintat ăanteriorăreparaţieiăbunului,ăinformaţiileăcuăprivire la furnizorii de
pieseă deă schimb,ă materialeă şiă unit ţileă deă reparaţieă laă careă persoanaă prejudiciat ă poateă procedaă laă reparaţie,ă înă bazaă
costurilorăcuprinseăînăofertaădeădesp gubire.
(2) Înăcazulăînăcareăofertaăesteăînaintat ăînăbazaăunorăcosturiăale altor piese de schimb decât cele cu care este echipat
vehicululăsauăbunulălaădataăevenimentului,ăasigur torulăRCAădocumenteaz ăsoluţiaăadoptat .
(3) Asigur torulăRCAăesteăresponsabilăpentruăerorileămateriale,ăomisiunileăşiădiferenţeleădeăcostărezultate din înaintarea
uneiăoferteădeădesp gubireăcareăexcludeăcosturileădeăreaducereăaăbunuluiălaăstareaăanterioar ăproduceriiăevenimentului.
(4) Ofertaă deă desp gubireă pentruă v t m riă corporaleă sauă decesă esteă înaintat ă persoaneiă prejudiciateă deă c treă
asigur torulăRCAăsauăBAAR,ădup ăcaz,ăşiăcuprindeămodulădetaliatădeăcalculăşiăsurseleădeăreferinţ .
ARTICOLUL 28
Plataădesp gubirilor
(1) Dup ăexprimareaăînăscrisăaăacceptuluiăcuăprivireălaăofertaădeădesp gubire,ăplataăseăefectueaz ăconformăindicaţiilor
persoaneiăprejudiciate,ăcuărespectareaălegislaţieiăînăvigoare.
(2) Cuantumulă desp gubiriiă pl titeă poateă fiă reanalizată laă solicitareaă persoaneiă prejudiciateă peă bazaă documenteloră
justificativeădepuseăulteriorăpl ţii.
(3) Asigur torulăRCAăr spunde înăscrisăsolicit riiăprev zuteălaăalin.ă(2)ăînătermenădeă5ăzileălucr toare,ăcuăconfirmareădeă
primire,ădup ăcumăurmeaz :
a) formulândăoănou ăofert ădeădesp gubireăjustificat ;ăsau
b) notificândămotiveleăpentruăcareăaărespinsăpretenţiileăformulate.
(4) Eventualeleă diferenţeă deă plat ăaă desp gubiriiă seăachit ă înătermenă deă 10ă zileă deălaă dataăaccept riiă oferteiădeăc treă
persoanaăprejudiciat .
SECŢIUNEA a 4-a
Sistemul bonus-malus
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ARTICOLUL 29
Prevederi generale
(1) Sistemul bonus-malus esteăformatădinăcategoriaădeăbaz ăB0,ă8ăclaseădeăbonusăşiă8ăclaseădeămalus;ăclasaăB0ăesteă
atribuit ăunuiănouăasigurat,ăf r ăistoricăînăasigurare.
(2) Reducereaă sauă majorareaă stabilit ă conformă sistemuluiă bonus-malusă seă aplic ă tarifeloră practicateă deă c tre
asigur torulăRCAălaăcareăpotenţialulăasiguratăurmeaz ăs ăîncheieăcontractulăRCA.
(3) Perioadaădeăreferinţ ăesteăanulăcalendaristicăanteriorădateiădeăemitereăaăcontractuluiăRCA.
(4) Înă cazulă contracteloră RCAă încheiateă f r ă continuitateaă valabilit ţiiă perioadeiă deă asigurare,ă calculareaă noiiă claseă deă
bonus-malusăareăînăvedereăşiăeventualeleădauneăînregistrateăînăaniiăanterioriăpentruăcareănuăs-a aplicat malus.
(5) Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele pentru care este pl tit ă oă daun ă înă perioadaă deă
referinţ ,ăînăcareăseăreţineăresponsabilitateaătotal ăsauăparţial ăaăconduc toruluiăauto.
(6) Dac ălaămomentulăproduceriiăevenimentului,ăvehicululăesteăînsuşităşiăutilizatăf r ăacordulăproprietaruluiăşiăacestălucruă
este sesizatăînăscrisăpoliţiei,ăcoeficientulădinăsistemulăbonus- malus al asiguratului este neafectat.
(7) Clasele bonus-malus,ăinclusivăcoeficienţiiăaferenţiăsuntăprev zuţiăînăanexaănr.ă5.
(8) Înă situaţiaă înă care,ă dină motiveă tehnice,ă bazaă deă dateă CEDAM nuă poateă fiă interogat ă sauă dateleă oferiteă suntă înă
neconcordanţ ă cuă documenteleă prezentateă deă c treă asigurat,ă asigur torulă RCAă poateă stabiliă daunalitateaă peă bazaă
certificatelorădeădaunalitateăsauăpeăbazaăaltorădocumenteăpuseălaădispoziţieădeăasigurat.
ARTICOLUL 30
Bonusuriăşiăpenalit ţi
(1) Înăcazulăneînregistr riiăunorădauneăpl titeăînăperioadaădeăreferinţ ,ăasiguraţiiăbeneficiaz ădeăunăbonus,ărespectivăoă
reducere a primei de asigurare.
(2) Clasaă deă bonusă seă p streaz ă peă perioadaă anuluiă calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de
perioadaă asigurat ,ă cuă excepţiaă situaţiiloră deă r scump rareă interveniteă înă cursulă anuluiă calendaristică respectiv.ă
Prevedereaăseăaplic ăinclusivăpentruăclasaăbonus-malusăcorectat ăprinăaplicareaăprevederilor art. 29 alin. (8).
(3) Dac ă înă perioadaă deă referinţ ă esteă înregistrat ă oă daun ă pl tit ,ă asiguraţiiă suntă penalizaţiă prină reducereaă claseiă deă
bonusă înă cazulă înă careă asiguraţiiă beneficiaz ă deă claseleă B1-B8ă şiă aplicareaă claseiă deă malusă înă cazulă înă careă asiguraţiiă
beneficiaz ădeăclaseleăB0ăşiăM1-M8,ădup ăcumăurmeaz :
a) dou ăclase,ăpentruăfiecareădaun ămaterial ;
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b) 4ăclaseăpentruădou ăsauămaiămulteădauneămateriale;
c) 6ă claseă pentruă dauneleă careă conţină şiă desp gubiriă pentruă v t mareaă s n t ţiiă şiă aă integrit ţiiă corporaleă oriă pentruă
deces.
(4) Înă situaţiaă înă careă ună asigurată deţineă maiă multeă vehicule,ă sistemulă bonus-malusă seă aplic ă distinctă pentruă fiecareă
vehicul în parte.
(5) Înă cazulă înstr in riiă sauă radieriiă vehicululuiă asigurat, transferul clasei de bonus-malus pe contractul RCA al unui
vehicul nou-dobândită seăfaceă doarădac ă contractulăanterioră aă încetatăşiă pornindădeă laăclasaă anterioar ă deăbonus-malus,
ţinândă contă deă istoriculă deă dauneă avizateă pân ă laă dataă transferului,ă astfelă încâtă pl ţileă viitoareă deă desp gubireă s ă fieă
preluate în istoricul vehiculului nou dobândit.
(6) Transferul clasei bonus-malusă seă realizeaz ă peă bazaă solicit riiă scriseă aă asiguratuluiă însoţiteă deă urm toareleă
documente privind:
a) înstr inareaăsau radierea vehiculului;
b) achiziţiaăvehicululuiănou-dobândit.
(7) Asigur toriiăRCAăpotăluaăînăcalculăşiăistoriculăşoferuluiăsauăşoferilorăînăajustareaăsistemuluiădeăbonus-malusăprev zută
la alin. (3).
CAPITOLUL VII
Dreptulădeăstabilireăşiălibertatea de a presta servicii
ARTICOLUL 31
Activitate pe teritoriul României
Asigur toriiăcareăauădreptulădeăaăpracticaăasigurareaăRCAăpeăteritoriulăRomâniei,ăînăbazaădreptuluiădeăstabilireăşiăaă
libert ţiiădeăaăprestaăservicii,ăîşiădesf şoar ăactivitateaăşiăcuărespectareaăprevederilorăprezenteiănorme.
ARTICOLUL 32
Activitate pe teritoriul altor state membre sau din alte state membre
Asigur toriiăRCAăcareănotific ăA.S.F.ăprivindăintenţiaădeădesf şurareăaăactivit ţiiădeăasigurareăRCAăpeăteritoriulăaltor state
membreăîşiădesf şoar ăactivitateaăcuărespectareaăprevederilorălegaleăaplicabileăînăstateleămembreărespective.
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CAPITOLUL VIII
Documentul de constatare
ARTICOLUL 33
Prevederi generale
(1) Documentulădeăconstatareăseăelibereaz ădeăc treăasigur tori,ăBAARăsauăFGA,ăînălimiteleălegaleădeăr spundereăşiă
competenţ ,ăprinăspecialiştiiăconstatareădaun ,ăînăcondiţiileăprev zuteălaăart.ă79ăalin.ă(2)ălit.ăb),ăart.ă80ăalin.ă(2)ăşiăla art. 801
dinăOrdonanţaădeăurgenţ ăaăGuvernuluiănr.ă195/2002ăprivindăcirculaţiaăpeădrumurileăpublice,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare.
(2) Procesul-verbală deă constatareă prev zută laă art.ă 17ă poateă înlocuiă documentulă deă constatare,ă înă condiţiileă respect riiă
prevederilor prezentului capitol.
(3) Eliberareaă documentuluiă prev zută laă alin.ă (1)ă nuă reprezint ă notaă tehnic ă final ă deă constatareă aă dauneloră şiă niciă
obligaţieădeăplat ăaăemitentului,ăfaptăcareăseăprecizeaz ăînăconţinutulădocumentului.
ARTICOLUL 34
Informaţiileăincluse
(1) Documentul deăconstatareăpoart ăînscrisănumeleăasigur torului,ăBAARăsauăFGAăşiăseriaăunic ăformat ăcelăpuţinădin:
a) indicativulăabreviatăalăjudeţuluiăînăcareăesteăemisădocumentul;
b) num rulădosaruluiădeădaun ăconex.
(2) Dac ădocumenteleădeăconstatare tip riteăsuntăcompletateăeronat,ăacesteaăseăanuleaz ăprinăbarareaăpeădiagonal ăşiă
înscriereaămenţiuniiă"anulat",ămotivulăanul riiăfiindăînregistratăşiăînăevidenţeleăelectronice.
ARTICOLUL 35
Modalitatea de emitere
(1) Documentul de constatare este emisăfieădirectădinăsistemulăinformaticăpropriu,ăfieătip rit,ăînădou ăexemplare,ăcuă
aceeaşiăvaloareăjuridic .
(2) Documentulăprev zutălaăalin.ă(1)ăesteăînseriatăconformăprocedurilorăproprii,ăcuărespectareaăprevederilorăart.ă34ăalin.ă
(1).
(3) Asigur torii,ă BAARă sauă FGAă emită documentulă deă constatareă respectândă caracterulă unică corespunz toră fiec ruiă
eveniment.
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CAPITOLUL IX
Dispoziţiiăfinale
ARTICOLUL 36
Prevederi finale
(1) Asigur toriiăRCAătransmităasiguraţilorăşiăterţelorăpersoaneăprejudiciateăurm toareleăinformaţii:
a) condiţiileăprivindăasigurareaăRCA;
b) modulădeăstabilireăaătarifelorădeăprim ,ăînăbazaăc ruiaăaăfostăînaintat ăofertaăînăvedereaăcontract riiăasigur riiăRCA,ălaă
solicitareaăpotenţialuluiăasigurat;
c) procedura deăsoluţionareăaăreclamaţiilor.
(2) A.S.F.ăelaboreaz ăşiăpublic ăpeăsite-ulăpropriuărecomand riăcuăprivireălaădesf şurareaăactivit ţiiăpeăcareăasigur toriiă
RCAă leă pună înă acordă cuă propriileă politiciă scriseă şiă proceduriă interneă sauă transmită documentată A.S.F.,ă pân ă laă dataă
prev zut ăînărecomand rileărespective,ărefuzulăaplic riiăacestora.
TITLUL II
Alteăprevederiăreferitoareălaăasigur rileăauto
CAPITOLUL X
Constatareaăamiabil ădeăaccident
ARTICOLUL 37
Prevederi generale
(1) Pentru evenimenteleăînăcareăauăfostăimplicateădou ăvehiculeăasigurate,ădinăcareăauărezultatănumaiăprejudiciiămateriale,ă
avizareaădauneiăseăpoateăfaceăşiăînăbazaăformularuluiăConstatareăamiabil ădeăaccident.
(2) Completareaă şiă semnareaă formularuluiă Constatareă amiabil ă deă accidentă reprezint ă descriereaă unuiă cumulă deă
elementeă şiă fapteă careă contribuieă laă soluţionareaă dosareloră deă daun ,ă nereprezentândă oă recunoaştereă aă r spunderiiă
conduc torilorăauto.
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(3) Formularulă Constatareă amiabil ă deă accidentă poateă fiă utilizată înă relaţiaă cuă asigur toriiă f r ă aă maiă fiă necesar ă
întocmireaă documenteloră deă constatareă deă c treă poliţiaă rutier ,ă numaiă dac ă esteă completată şiă semnată deă c treă ambiiă
conduc toriădeăvehiculeăimplicaţiăînăaccident.
(4) Înăsituaţiaăînăcareăunulădintreăvehiculeăesteăstaţionatăsauăparcat,ăformularulăpoateăfiăcompletatăşiădeăc treăproprietarulă
sau utilizatorul acestuia.
(5) Asigur toriiă stabilescă dreptulă laă desp gubiri,ă cuă respectareaă condiţiiloră contractualeă şiă aleă dispoziţiiloră legaleă înă
vigoare.
ARTICOLUL 38
Domeniul de aplicare
FormularulăConstatareăamiabil ădeăaccidentăpoateăfiăutilizatăînăRomâniaăindiferentădeăloculăproduceriiăaccidentului.
ARTICOLUL 39
Formatulăşiăconţinutul
(1) FormularulăConstatareăamiabil ădeăaccidentăconţineădou ăpagini autocopiative,ăambeleăavândăaceeaşiăvaloareă
juridic ,ăînăconformitateăcuăanexaănr.ă7,ăşiăinstrucţiunileădeăutilizareăaăacestuia,ăprev zuteăînăanexaănr.ă8.
(2) FormularulăConstatareăamiabil ădeăaccidentăconţineăinformaţiiăprivind:
a) dataăşiălocul producerii accidentului;
b) dateleădeăidentificareăaleăconduc torilorăautoăimplicaţi;
c) datele proprietarilor vehiculelor implicate;
d) dateleăvehiculelorăimplicateăşiăaleăpropriilorăasigur tori;
e) circumstanţeleăproduceriiăaccidentului.
ARTICOLUL 40
Obligaţiileăasigur torului
Asigur toriiătip rescăşiădistribuieăasiguraţilorăformularulăConstatareăamiabil ădeăaccidentăf r ăaăinscripţionaăpeăacestaă
denumirea sau sigla proprie.
ARTICOLUL 41
Prevederi finale
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(1) Este interzis ăîndrumareaăp rţilorăimplicateăînăaccidentăînăvedereaăprotocol riiăaccidentuluiădeăc treăpoliţiaărutier ăînă
cazulăînăcareăformularulădeăConstatareăamiabil ădeăaccidentăesteăutilizatăcuărespectareaădispoziţiileălegaleăînăvigoare.
(2) ÎnăsituaţiaăînăcareăformularulădeăConstatareăamiabil ădeăaccidentăesteăutilizatăcuănerespectareaădispoziţiileălegaleăînă
vigoare,ă îndrumareaă p rţiloră pentruă protocolareaă accidentuluiă deă c treă poliţiaă rutier ă seă realizeaz ă printr-un document
justificativ.
TITLUL III
Dispoziţiiăfinale
ARTICOLUL 42
Prevederi finale
(1) Anexele nr. 1-8ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaănorm .
(2) Nerespectareaăprevederilorăprezenteiănormeădeăc treăasigur toriăseăsancţioneaz ăînăcondiţiileăşiăpotrivităprevederiloră
cap. XI din OUG nr.ă54/2016,ăprecumăşiăaleăart.ă163ădinăLegeaănr.ă237/2015.
ARTICOLUL 43
Intrarea în vigoare
(1) Prezentaănorm ăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ăşiăintr ăînăvigoareăînă15ăzileădeălaădataăpublic rii.
(2) Prevederile art. 7 lit. d)-h), ale art. 15 lit. i)-k)ăşiăaleăart.ă30ăalin.ă(3)ălit.ăc)ăseăaplic ădup ăpreluareaădeăc treăBAARăaă
atribuţiilorădeădezvoltareăşiăgestionareăaăbazeiădeădateăCEDAM.
ARTICOLUL 44
Abrogare
Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiănormeăseăabrog ăurm toareleăacteănormative:
a) Normaă nr.ă 23/2014ă privindă asigurareaă obligatorieă deă r spundereă civil ă pentruă prejudiciiă produseă prină accidenteă deă
vehicule,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 826ă dină 12ă noiembrieă 2014,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;
b) Normaă nr.ă 37/2015ă privindă proceduraă deă întocmireă şiă eliberareă aă documentuluiă deă introducereă înă reparaţieă aă
vehiculelor,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă974ădină29ădecembrieă2015;
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c) Ordinulănr.ă113.141/2006ăpentruăpunereaăînăaplicareăaăNormelorăprivindăasigurareaădeăfrontier ăpentruăr spundereaă
civil ăaăautovehiculelor,ăpublicatăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă1.053ădină29ădecembrieă2006;
d) Ordinul nr. 21/2008 pentruă punereaă înă aplicareă aă Normeloră privindă utilizareaă formularuluiă Constatareă amiabil ă deă
accident,ăpublicatădinăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă876ădină24ădecembrieă2008,ăcuămodific rileăulterioare.
PreşedinteleăAutorit ţiiădeăSupraveghereăFinanciar ,
MişuăNegriţoiu

Bucureşti,ă25ănoiembrieă2016.
Nr. 39.
ANEXA Nr. 1
PRIME DE ASIGURARE RCA

Trimestrul de raportare . . .
Nr.
crt.

Denumirea indicatorului

1.

Num ră deă contracteă înă vigoareă laă sfârşitulă trimestruluiă
de raportare1), din care:

Persoane
fizice

cuăvalabilitateăpentruăoălun
cu valabilitate pentru 2 luni
cu valabilitate pentru 3 luni
cu valabilitate pentru 4 luni
cu valabilitate pentru 5 luni
cu valabilitate pentru 6 luni
cu valabilitate pentru 7 luni
cu valabilitate pentru 8 luni
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Persoane
juridice

Total

cu valabilitate pentru 9 luni
cu valabilitate pentru 10 luni
cu valabilitate pentru 11 luni
cu valabilitate pentru 12 luni
2.

Num rădeăcontracteăîncheiateăînăexerciţiulăfinanciarădeă
raportare2), din care:
cuăvalabilitateăpentruăoălun
cu valabilitate pentru 2 luni
cu valabilitate pentru 3 luni
cu valabilitate pentru 4 luni
cu valabilitate pentru 5 luni
cu valabilitate pentru 6 luni
cu valabilitate pentru 7 luni
cu valabilitate pentru 8 luni
cu valabilitate pentru 9 luni
cu valabilitate pentru 10 luni
cu valabilitate pentru 11 luni
cu valabilitate pentru 12 luni

3.

Prime brute încasate3): - lei -

4.

Prime brute subscrise4), din care: - lei cuăvalabilitateăpentruăoălun
cu valabilitate pentru 2 luni
cu valabilitate pentru 3 luni
cu valabilitate pentru 4 luni
cu valabilitate pentru 5 luni
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cu valabilitate pentru 6 luni
cu valabilitate pentru 7 luni
cu valabilitate pentru 8 luni
cu valabilitate pentru 9 luni
cu valabilitate pentru 10 luni
cu valabilitate pentru 11 luni
cu valabilitate pentru 12 luni
5.

Prime cedate în reasigurare, din care:
- peăpiaţaăintern ă- lei - peăpiaţaăextern ă- lei -

6.

Prime nete subscrise: - lei -

7.

Rezervaădeăprim ăbrut :ă- lei -

8.

Rezervaădeăprim ănet :ă- lei -

9.

Comisioaneăîncasateăpentruăced riăînăreasigurare:ă- lei
-

10.

Recuper ri5): - lei -

Semn tur ăautorizat
..........
(ştampilaăasigur torului)

Rândulă "Num ră deă contracteă înă vigoare"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă num rulă deă poliţeă încheiateă atâtă înă
timpulă exerciţiuluiă financiară înă curs,ă câtă şiă înă celă anterioră şiă careă auă valabilitateă înă ultimaă ziă aă trimestruluiă deă raportare
aferent ăexerciţiuluiăfinanciarăînăcurs.
2
) Rândulă"Num rădeăcontracteăîncheiate"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindănum rulăcumulatădeăpoliţeăîncheiate,ăaă
c roră dat ă deă intrareă înă valabilitateă seă situeaz ă înă perioadaă 1ă ianuarieă aă exerciţiuluiă financiară înă cursă - ultima zi a
trimestrului de raportare.
1)
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) Rândul "Prime brute încasate" se completeaz ăcuăvolumulăcumulatăalăprimelorăîncasateăînăperioadaădeăraportare.
) Rândulă"Primeăbruteăsubscrise"ăseăcompleteaz ăcuăvolumulăcumulatăalăprimelorăsubscriseăpentruăpoliţeleăaăc rorădat ă
deă intrareă înă valabilitateă seă situeaz ă înă perioadaă 1ă ianuarieă aă exerciţiuluiă financiară înă cursă - ultima zi a trimestrului de
raportareă(aferenteăcontractelorăprev zuteălaăpct.ă2),ădinăcareăseăscadăprimeleăanulate.
5
) Rândulă"Recuper ri"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindăvolumulăsumelorărecuperateăpotrivit prevederilor art. 24 din
Ordonanţaădeăurgenţ ăaăGuvernuluiănr.ă54/2016ăprivindăasigurareaăobligatorieădeăr spundereăcivil ăautoăpentruăprejudiciiă
produseăterţelorăpersoaneăprinăaccidenteădeăvehiculeăşiădeătramvaie.
3
4

Prime de asigurare RCA - persoane fizice

Num rădeăcontracteăînăvigoareălaăsfârşitulătrimestruluiădeăraportare 1), din care:
din care:
Tip vehicul
Total

cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate
pentru o
pentru 2
pentru 3
pentru 4
pentru 5
pentru 6
pentru 7
pentru 8
pentru 9 pentru 10 pentru 11 pentru 12
lun
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni

Autoturisme (inclusiv
autoturisme de teren
şiăautomobileămixteăaă
c roră mas ă maxim ă
autorizat ă
nuă
dep şeşteă3,5ăt)
Autovehicule
Înmatriculate transport
persoane
Autovehicule
destinate
transportului
marf

pentru
de

de

Remorci/Semiremorci
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Tractoare
agricole/forestiere
Motociclete,
motoscutere,
motoreteă şiă ATV-uri,
cuăsauăf r ăataş
Altele
Înregistrate
Num rădeăcontracteăîncheiate înăexerciţiulăfinanciarădeăraportare2), din care:
din care:
Tip vehicul
Total

cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate
pentru o
pentru 2
pentru 3
pentru 4
pentru 5
pentru 6
pentru 7
pentru 8
pentru 9 pentru 10 pentru 11 pentru 12
lun
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni

Autoturisme (inclusiv
autoturisme de teren
şiăautomobileămixte a
c roră mas ă maxim ă
autorizat ă
nuă
dep şeşteă3,5ăt)

Înmatriculate

Autovehicule
transport
persoane

pentru
de

Autovehicule
destinate
transportului
marf

de

Remorci/Semiremorci
Tractoare
agricole/forestiere

36

Motociclete,
motoscutere,
motoreteă şiă ATV-uri,
cuăsauăf r ăataş
Altele
Înregistrate
Prime brute subscrise4), din care: - lei din care:
Prime
brute
încasate3):
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
Total
- lei valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate
pentru o
pentru 2
pentru 3
pentru 4
pentru 5
pentru 6
pentru 7
pentru 8
pentru 9 pentru 10 pentru 11 pentru 12
lun
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni

Tip vehicul

Autoturisme (inclusiv
autoturisme de teren
şiăautomobileămixteăaă
c roră mas ă maxim ă
autorizat ă
nuă
dep şeşteă3,5ăt)
Autovehicule
transport
persoane

pentru
de

Înmatriculate
Autovehicule
destinate
transportului
marf

de

Remorci/
Semiremorci
Tractoare
agricole/forestiere
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Motociclete,
motoscutere,
motoreteă şiă ATV-uri,
cuăsauăf r ăataş
Altele
Înregistrate

Semn tur ăautorizat
..........
(ştampilaăasigur torului)

Rândulă "Num ră deă contracteă înă vigoare"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă num rulă deă poliţeă încheiateă atâtă înă
timpulă exerciţiuluiă financiară înă curs,ă câtă şiă înă celă anterioră şiă careă auă valabilitateă înă ultimaă ziă aă trimestruluiă deă raportare
aferent ăexerciţiuluiăfinanciarăînăcurs.
2
) Rândulă"Num rădeăcontracteăîncheiate"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindănum rulăcumulatădeăpoliţeăîncheiate,ăaă
c roră dat ă deă intrareă înă valabilitateă seă situeaz ă înă perioadaă 1ă ianuarieă aă exerciţiuluiă financiară înă cursă - ultima zi a
trimestrului de raportare.
3
) Rândulă"Primeăbruteăîncasate"ăseăcompleteaz ăcu volumul cumulat al primelor încasate în perioada de raportare.
4
) Rândulă"Primeăbruteăsubscrise"ăseăcompleteaz ăcuăvolumulăcumulatăalăprimelorăsubscriseăpentruăpoliţeleăaăc rorădat ă
deă intrareă înă valabilitateă seă situeaz ă înă perioadaă 1ă ianuarieă aă exerciţiuluiă financiară înă cursă - ultima zi a trimestrului de
raportareă(aferenteăcontractelorăprev zuteălaăpct.ă2),ădinăcareăseăscadăprimeleăanulate.ă
1)

Prime de asigurare RCA - persoane juridice

Num rădeăcontracteăînăvigoareălaăsfârşitulătrimestruluiădeăraportare1), din care:
Tip vehicul
Total

din care:
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cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate
pentru o
pentru 2
pentru 3
pentru 4
pentru 5
pentru 6
pentru 7
pentru 8
pentru 9 pentru 10 pentru 11 pentru 12
lun
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
Autoturisme (inclusiv
autoturisme de teren
şiăautomobile mixte a
c roră mas ă maxim ă
autorizat ă
nuă
dep şeşteă3,5ăt)
Autovehicule
transport
persoane

pentru
de

Autovehicule
destinate
Înmatriculate transportului
marf

de

Remorci/Semiremorci
Tractoare
agricole/forestiere
Motociclete,
motoscutere,
motoreteă şiă ATV-uri,
cuăsauăf r ăataş
Altele
Înregistrate
Num rădeăcontracteăîncheiateăînăexerciţiulăfinanciarădeăraportare 2), din care:
din care:
Tip vehicul
Total

cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate
pentru o
pentru 2
pentru 3
pentru 4
pentru 5
pentru 6
pentru 7
pentru 8
pentru 9 pentru 10 pentru 11 pentru 12
lun
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
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Autoturisme (inclusiv
autoturisme de teren
şiăautomobileămixteăaă
c roră mas ă maxim ă
autorizat ă
nuă
dep şeşteă3,5ăt)
Autovehicule
transport
persoane

pentru
de

Autovehicule
destinate
Înmatriculate transportului
marf

de

Remorci/Semiremorci
Tractoare
agricole/forestiere
Motociclete,
motoscutere,
motoreteă şiă ATV-uri,
cu sauăf r ăataş
Altele
Înregistrate
Prime brute subscrise4), din care: - lei -

Tip vehicul

din care:
Prime
brute
încasate3):
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
cu
Total
- lei valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate
pentru o
pentru 2
pentru 3
pentru 4
pentru 5
pentru 6
pentru 7
pentru 8
pentru 9 pentru 10 pentru 11 pentru 12
lun
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
luni
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Autoturisme (inclusiv
autoturisme de teren
şiăautomobileămixteăaă
c roră mas ă maxim ă
autorizat ă
nuă
dep şeşteă3,5ăt)
Autovehicule
transport
persoane

pentru
de

Autovehicule
destinate
transportului
Înmatriculate
marf

de

Remorci/
Semiremorci
Tractoare
agricole/forestiere
Motociclete,
motoscutere,
motoreteă şiă ATV-uri,
cuăsauăf r ăataş
Altele
Înregistrate

Semn tur ăautorizat
..........
(ştampilaăasigur torului)

Rândulă "Num ră deă contracteă înă vigoare"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă num rulă deă poliţeă încheiateă atâtă înă
timpulă exerciţiuluiă financiară înă curs,ă câtă şi înă celă anterioră şiă careă auă valabilitateă înă ultimaă ziă aă trimestruluiă deă raportareă
aferent ăexerciţiuluiăfinanciarăînăcurs.
1)
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) Rândulă"Num rădeăcontracteăîncheiate"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindănum rulăcumulatădeăpoliţeăîncheiate,ăaă
c roră dat ă deă intrareă înă valabilitateă seă situeaz ă înă perioadaă 1ă ianuarieă aă exerciţiuluiă financiară înă cursă - ultima zi a
trimestrului de raportare.
3
) Rândulă"Primeăbruteăîncasate"ăseăcompleteaz ăcuăvolumulăcumulatăalăprimelorăîncasateăînăperioadaădeăraportare.
4
) Rândulă"Primeăbruteăsubscrise"ăseăcompleteaz ăcuăvolumulăcumulatăalăprimelorăsubscriseăpentruăpoliţeleăaăc rorădat ă
deă intrareă înă valabilitateă seă situeaz ă înă perioadaă 1ă ianuarieă aă exerciţiuluiă financiară înă cursă - ultima zi a trimestrului de
raportareă(aferenteăcontractelorăprev zuteălaăpct.ă2),ădinăcareăseăscadăprimeleăanulate.
2

ANEXA Nr. 2
DESP GUBIRIăRCA
a) Desp gubiriăpentruăaccidenteăproduseăînăRomânia:
Persoane fizice
Nr. crt.

an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8)

Denumirea indicatorului

VC9) DM10)
1.

Num rădeădosareăavizate1):

2.

Num rădosareădaun ăpl tite2):
Desp gubiriăbruteăpl tite3), din care: - lei -

3.

- din care ced riăînăreasigurare:ă- lei Desp gubiriăneteăpl tite:ă- lei -

4.

Num rădeădosareănelichidate4):
Rezervaădeădaun ăavizat ăbrut

5.

Persoane juridice

5)

, din care: - lei -

- ced riăînăreasigurare:ă- lei Rezervaădeădaun ăavizat ănet :ă- lei -
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VC

DM

VC

DM

VC

DM

Rezervaădeădaun ăbrut ăpentruădauneăneavizate6): din care: - lei 6.

- ced riăînăreasigurareă- lei Rezervaădeădaun ănet ăpentruădauneăneavizate:ă- lei -

b) Desp gubiriăpentruăaccidenteăproduse în afara teritoriului României:

Persoane fizice
Nr. crt.

an în curs7) ani anteriori8) an în curs7) ani anteriori8)

Denumirea indicatorului

VC9) DM10)
1.

Num rădeădosareăavizate1):

2.

Num rădosareădaun ăpl tite2):

Persoane juridice

VC

DM

VC

DM

VC

DM

Desp gubiriăbruteăpl tite3), din care: - lei 3.

- dinăcareăced riăînăreasigurare:ă- lei Desp gubiriăneteăpl tite:ă- lei -

4.

Num rădeădosareănelichidate4):
Rezerva deădaun ăavizat ăbrut

5.

5)

, din care: - lei -

- ced riăînăreasigurare:ă- lei Rezervaădeădaun ăavizat ănet :ă- lei Rezervaădeădaun ăbrut ăpentruădauneăneavizate6): din care: - lei -

6.

-ced riăînăreasigurareă- lei Rezervaădeădaun ănet ăpentruădauneăneavizate:ă- lei -

Rândulă "Num ră deă dosareă avizate"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă num rulă deă dosareă deă daun ă avizateă înă
perioada de raportare*.
1)
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Rândulă "Num ră dosareă daun ă pl tite"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă num rulă deă dosareă deă daun ă pl titeă deă
asigur torăînăperioadaădeăraportare*,ăindiferentădeădataăaviz riiădosaruluiădeădaun .
3)
Rândulă"Desp gubiriăbruteăpl tite"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindăvaloareaăcumulat ăaădesp gubirilorăpl titeăînă
perioadaădeăraportare*,ăaferenteădosarelorădeădaun ădeălaăpct.ă2.
4)
Rândulă"Num rădeădosareănelichidate"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindănum rulădeădosareădeădaun ănelichidateă
pân ălaăsfârşitulătrimestruluiădeăraportareă(înăstoc),ăindiferentădeădataăaviz riiădosaruluiădeădaun .
5)
Rândulă "Rezervaă deă daun ă avizat ă brut "ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă valoareaă cumulat ă aă rezerveiă deă
daun ăbrut ăaferenteădosarelorădeădaun ăînăstocălaăsfârşitulătrimestruluiădeăraportareămenţionateălaăpct.ă4.
6)
Rândulă "Rezervaă deă daun ă brut ă pentruă dauneă neavizate"ă reprezint ă rezervaă deă daun ă brut ă pentruă dauneă
întâmplateăşiăneavizate.
7)
Coloanaă "ană înă curs"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă dosareleă deă daun ă deschiseă înă urmaă unoră evenimenteă
produse în perioada de raportare*.
8)
Coloanaă "aniă anteriori"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă dosareleă deă daun ă deschiseă înă urmaă unoră evenimenteă
produseăînăaniiăanteriori,ărespectivăpân ălaădataădeă31ădecembrie a anului financiar anterior celui în curs.
9)
V t m riăcorporale.
10)
Daune materiale.
* Perioada de raportare - perioadaăîncepândădeălaă1ăianuarieăaăexerciţiuluiăfinanciarăînăcursăşiăpân ălaăsfârşitulăluniiădeă
referinţ .ă
2)

Daune persoane fizice înmatriculate - înregistrate

Num rădeădosareă
avizate1)
Nr.
crt.

Tip vehicul

ani
anteriori8)

an în
curs7)

Num rădosareă
daun ăpl tite2)
ani
anteriori8)

an în
curs7)

Rezervaădeădaun ă
Desp gubiriăbruteă Num rădeădosareă Rezervaădeădaun ă
brut ăpentruădauneă
3)
4)
5)
pl tite (lei)
nelichidate
avizat ăbrut (lei)
neavizate6) (lei)
ani
anteriori8)

an în
curs7)

ani
anteriori8)

an în
curs7)

ani
anteriori8)

an în
curs7)

ani
anteriori8)

VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC
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an în
curs7)

DM VC DM

1.

Autoturisme
(inclusiv
autoturisme de
terenăşiă
automobile mixte
aăc rorămas ă
maxim ă
autorizat ănuă
dep şeşteă3,5ăt)

2.

Autovehicule
pentru transport
de persoane

3.

Înmatriculate Autovehicule destinate
transportuluiădeămarf

4.

Remorci/
Semiremorci

5.

Tractoare
agricole/
forestiere

6.

Motociclete,
motoscutere,
motoreteăşiăATVuri,ăcuăsauăf r ă
ataş

7.

Altele

8.

Înregistrate

Rândulă "Num ră deă dosareă avizate"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă num rulă deă dosareă deă daun ă avizateă înă
perioada de raportare*.
1)
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Rândulă "Num ră dosareă daun ă pl tite"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă num rulă deă dosareă deă daun ă pl titeă deă
asigur torăînăperioadaădeăraportare*,ăindiferentădeădataăaviz riiădosaruluiădeădaun .
3)
Rândulă"Desp gubiriăbruteăpl tite"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindăvaloareaăcumulat ăaădesp gubirilorăpl titeăînă
perioadaădeăraportare*,ăaferenteădosarelorădeădaun ădeălaăpct.ă2.
4)
Rândulă"Num rădeădosareănelichidate"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindănum rulădeădosareădeădaun nelichidate
pân ălaăsfârşitulătrimestruluiădeăraportareă(înăstoc),ăindiferentădeădataăaviz riiădosaruluiădeădaun .
5)
Rândulă "Rezervaă deă daun ă avizat ă brut "ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă valoareaă cumulat ă aă rezerveiă deă
daun ăbrut ăaferenteădosarelorădeădaun ăînăstocălaăsfârşitulătrimestruluiădeăraportareămenţionateălaăpct.ă4.
6)
Rândulă "Rezervaă deă daun ă brut ă pentruă dauneă neavizate"ă reprezint ă rezervaă deă daun ă brut ă pentruă dauneă
întâmplateăşiăneavizate.
7)
Coloana "an în curs" se completeaz ă cuă informaţiiă privindă dosareleă deă daun ă deschiseă înă urmaă unoră evenimenteă
produse în perioada de raportare*.
8)
Coloanaă "aniă anteriori"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă dosareleă deă daun ă deschiseă înă urmaă unoră evenimenteă
produse în anii anteriori,ărespectivăpân ălaădataădeă31ădecembrieăaăanuluiăfinanciarăanteriorăceluiăînăcurs.
* Perioada de raportare - perioadaăîncepândădeălaă1ăianuarieăaăexerciţiuluiăfinanciarăînăcursăşiăpân ălaăsfârşitulăluniiădeă
referinţ .
2)

Daune persoane juridice înmatriculate - înregistrate

Num rădeădosareă
avizate1)
Nr.
crt.

Tip vehicul

an în
curs7)

ani
anteriori8)

Num rădosareă
daun ăpl tite2)
an în
curs7)

ani
anteriori8)

Rezerva de daun ă
Desp gubiriăbruteă Num rădeădosareă Rezervaădeădaun ă
brut ăpentruădauneă
3)
4)
5)
pl tite (lei)
nelichidate
avizat ăbrut (lei)
neavizate6) (lei)
an în
curs7)

ani
anteriori8)

an în
curs7)

ani
anteriori8)

an în
curs7)

ani
anteriori8)

an în
curs7)

ani
anteriori8)

VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC DM VC
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DM

1.

Autoturisme
(inclusiv
autoturisme de
terenăşiă
automobile mixte
aăc rorămas ă
maxim ăautorizat ă
nuădep şeşteă3,5ă
t)

2.

Autovehicule
pentru transport
de persoane

3.

Înmatriculate Autovehicule destinate
transportuluiădeămarf

4.

Remorci/
Semiremorci

5.

Tractoare
agricole/ forestiere

6.

Motociclete,
motoscutere,
motoreteăşiăATVuri, cu sauăf r ă
ataş

7.

Altele

8.

Înregistrate

Rândulă "Num ră deă dosareă avizate"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă num rulă deă dosareă deă daun ă avizateă înă
perioada de raportare"*.
1)
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Rândulă "Num ră dosareă daun ă pl tite"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă num rulă deă dosareă deă daun ă pl titeă deă
asigur torăînăperioadaădeăraportare*,ăindiferentădeădataăaviz riiădosaruluiădeădaun .
3)
Rândulă"Desp gubiriăbruteăpl tite"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindăvaloareaăcumulat ăaădesp gubirilorăpl titeăînă
perioadaădeăraportare*,ăaferenteădosarelorădeădaun ădeălaăpct.ă2.
4)
Rândulă"Num rădeădosareănelichidate"ăseăcompleteaz ăcuăinformaţiiăprivindănum rulădeădosareădeădaun ănelichidate
pân ălaăsfârşitulătrimestruluiădeăraportareă(înăstoc),ăindiferentădeădataăaviz riiădosaruluiădeădaun .
5)
Rândulă "Rezervaă deă daun ă avizat ă brut "ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă valoareaă cumulat ă aă rezerveiă deă
daun ăbrut ăaferenteădosarelor deădaun ăînăstocălaăsfârşitulătrimestruluiădeăraportareă- menţionateălaăpct.ă4.
6)
Rândulă "Rezervaă deă daun ă brut ă pentruă dauneă neavizate"ă reprezint ă rezervaă deă daun ă brut ă pentruă dauneă
întâmplateăşiăneavizate.
7)
Coloana "an în curs" se completeaz ă cuă informaţiiă privindă dosareleă deă daun ă deschiseă înă urmaă unoră evenimenteă
produse în perioada de raportare*.
8)
Coloanaă "aniă anteriori"ă seă completeaz ă cuă informaţiiă privindă dosareleă deă daun ă deschiseă înă urmaă unoră evenimenteă
produse în anii anteriori,ărespectivăpân ălaădataădeă31ădecembrieăaăanuluiăfinanciarăanteriorăceluiăînăcurs.
* Perioada de raportare - perioadaăîncepândădeălaă1ăianuarieăaăexerciţiuluiăfinanciarăînăcursăşiăpân ălaăsfârşitulăluniiădeă
referinţ .
2)

ANEXA Nr. 3
Cheltuieli pentruăasigurareaăRCAăalteleădecâtăcuădesp gubirile

- lei Nr. crt.

Denumirea indicatorului
Comisioaneăpl tite,ădinăcare:
- pentru activitatea de contractare din care:

1.

vânzareădirect
vânzare prin intermediari
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- primiri în reasigurare
2.

Cheltuieli de administrare

3.

Cheltuieli cu reasigurarea
ContribuţiiăasigurareaăRCA,ădinăcare:
- Fondulădeăprotecţieăaăvictimelorăstr ziiăşiăBAAR
- cotaăprocentual ăRCA

4.

- fondulădeăgarantareăşiădeărezoluţie
- taxa deăfuncţionare
5.

Alte cheltuieli aferente portofoliului RCA

Nr. crt.
1.

Denumirea indicatorului

%ădinăprimaăcomercial

Discount comercial mediu acordat

ANEXA Nr. 4
Desp gubiriăpentruăv t m riăcorporaleăşiădeces
a) Desp gubiriăpentruăv t m riăcorporaleăşiădecesăpentruăaccidenteăproduseăînăRomânia:
Peăcaleăamiabil
Nr.
crt.

Denumirea indicatorului

Nr.
dosare

Desp gubiriăpl tite, din care:
Desp gubiriăcuantificabile
1.
Daune morale
din care pentru:
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Valoare
(lei)

Prinăinstanţ
Nr.
dosare

Valoare
(lei)

Total
Nr.
dosare

Valoare
(lei)

Autoturismeă (inclusivă autoturismeă deă terenă şiă
automobileă mixteă aă c roră mas ămaxim ă autorizat ă
nuădep şeşteă3,5ăt)
Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehiculeădestinateătransportuluiădeămarf
Remorci/semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete,ă motoscutere,ă motoreteă şiă ATV-uri, cu
sauăf r ăataş
Altele
Rezervaădeădaun ăavizat ,ădinăcare:
Desp gubiriăcuantificabile
Daune morale
din care pentru:
Autoturismeă (inclusivă autoturismeă deă terenă şiă
automobileă mixteă aă c roră mas ămaxim ă autorizat ă
nuădep şeşteă3,5ăt)
2.

Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehiculeădestinateătransportuluiădeămarf
Remorci/Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete,ă motoscutere,ă motoreteă şiă ATV-uri, cu
sauăf r ăataş
Altele

b) Desp gubiriăpentruăv t m riăcorporaleăşiădecesăpentruăaccidenteăproduseăînăafaraăteritoriuluiăRomâniei:
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Peăcaleăamiabil
Nr.
crt.

Denumirea indicatorului

Nr.
dosare

Desp gubiriăpl tite,ădinăcare:
Desp gubiriăcuantificabile
Daune morale
din care pentru:
Autoturismeă (inclusivă autoturismeă deă terenă şiă
automobileă mixteă aă c roră mas ă maxim ă autorizat ă
nuădep şeşteă3,5ăt)
1.

Autovehicule pentru transport de persoane
Autovehiculeădestinateătransportuluiădeămarf
Remorci/Semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete,ă motoscutere,ă motoreteă şiă ATV-uri, cu
sauăf r ăataş
Altele
Rezervaădeădaun ăavizat ,ădinăcare:
Desp gubiriăcuantificabile
Daune morale

2.

din care pentru:
Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren si
automobileă mixteă aă c roră mas ă maxim ă autorizat ă
nuădep şeşteă3,5ăt)
Autovehicule pentru transport de persoane
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Valoare
(lei)

Prinăinstanţ
Nr.
dosare

Valoare
(lei)

Total
Nr.
dosare

Valoare
(lei)

Autovehiculeădestinateătransportuluiădeămarf
Remorci/semiremorci
Tractoare agricole/forestiere
Motociclete,ă motoscutere,ă motoreteă şiă ATV-uri, cu
sauăf r ăataş
Altele

ANEXA Nr. 5

Bonus malus Coeficient aplicat asupra primei de asigurare %
B8

68%

B7

72%

B6

76%

B5

80%

B4

84%

B3

88%

B2

92%

B1

96%

B0

100%

M1

104%

M2

108%

M3

112%

M4

116%

M5

120%
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M6

124%

M7

128%

M8

132%

Clasa bonus-malus,
conform OUG nr.
54/2016

Echivalenţaăînăvedereaătranslaţieiăclaseiă
bonus-malus la sistem anterior OUG nr.
54/2016

B8

B14

B8

B13

B8

B12

B8

B11

B8

B10

B8

B9

B8

B8

B7

B7

B6

B6

B5

B5

B4

B4

B3

B3

B2

B2

B1

B1

B0

B0

M1

M1

M2

M2

M3

M3
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M4

M4

M5

M5

M6

M6

M7

M7

M8

M8

ANEXA Nr. 6
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