AUTORITATEAăDEăSUPRAVEGHEREăFINANCIAR
SECTORULăASIGUR RILORă- REASIGUR RILOR

Normă
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente de vehicule

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b),
precumăşiăaleăart.ă6ăalin.ă(2)ăădinăOrdonanţaădeăurgenţ ăaăGuvernuluiănr.ă93/2012ăprivindă
înfiinţarea,ăorganizareaăşiăfuncţionareaăAutorit ţiiădeăSupraveghereăFinanciar ,ăaprobat ă
cuă modific riă șiă complet riă prină Legeaă nr.113/2013,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;
Potrivitădeliber rilorăConsiliuluiăAutorit ţiiădeăSupraveghereăFinanciar ădinădata de
21 octombrie 2014,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emiteăurm toareaănorm :
TITLUL I
Contractul de asigurare de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor şi
autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării RCA
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind
asigur rileă şiă reasigur rileă înă România,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
asigur toriiă careă practic ă asigurareaă obligatorieă deă r spundereă civil ă aă vehiculeloră peă
teritoriulă Românieiă acord ă desp gubiriă pentruă prejudiciileă produseă prină accidenteă deă
vehicule,ă deă careă asiguraţiiă r spundă delictuală faţ ă deă terţeă persoane.ă Nuă intr ă subă
incidenţaă asigur riiă r spundereaă decurgândă dină executareaă unuiă contractă deă transportă
de bunuri efectuat cu titlu oneros.
(2)ă Contractulă deă asigurareă obligatorieă deă r spundereă civil ă pentruă prejudiciiă
produseă prină accidenteă deă vehiculeă acoper ă r spundereaă civil ă delictual ă aă
proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produseăuneiăterţeăp rţiă
prin intermediul vehiculului.
(3)ă Condiţiileă contractualeă pentruă asigurareaă obligatorieă RCAă suntă reglementateă
deă prevederileă Legiiă nr.ă 136/1995,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă şiă deă
prezentaănorm .
Art. 2. - Înă înţelesulă prezenteiă norme,ă termeniiă şiă expresiileă deă maiă josă auă
urm toareleăsemnificaţii:
1. avizare de daună - procedur ăprinăcareăp gubitulăînregistreaz ălaăasigur torăoă
pretenţieă deă desp gubire,ă peă bazaă unoră documenteă dină careă rezult ă producereaă unuiă
evenimentăacoperităprinăpoliţaădeăasigurare;
1

2. bonus-malus - sistemă prină careă asiguratul/utilizatorulă seă încadreaz ă înă unaă
dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una
dintreăclaseleădeămalusă(ceeaăceăconduceălaămajorareaăprimeiădeăasigurare),ăînăfuncţieă
de istoricul de daunalitateărealizatădeăasigurat/utilizatorăînăperioadaădeăreferinţ ;
3. emitere electronică - subscriereaă poliţeiă RCAă simultană cuă înregistrareaă şiă
stocareaăinstantaneeăînăsistemulăinformaticăalăasigur toruluiăaădatelorăcuprinseăînăpoliţ ;
4. indexarea tarifelor de primă - majorareaăuniform ădeăc treăasigur torulăRCAăaă
tarifelorădeăprim ăcuăacelaşiăprocent;
5. poliţă de asigurare RCA - formaăscris ăaăcontractuluiădeăasigurareăobligatorieă
deăr spundereăcivil ăpentruăprejudiciiăproduseăprinăaccidenteădeăvehicule;
6. proprietar/coproprietar al vehiculului - persoanaă fizic ă sauă juridic ă înscris ă înă
documentele de identitate ale vehiculului sau în alte înscrisuri doveditoare ale dreptului
de proprietate;
7. teritoriu în care staţionează în mod obişnuit vehiculul reprezint :
a) teritoriul statului în care vehiculul este înmatriculat/înregistrat permanent ori
temporar;
b) teritoriul statului în care s-aăeliberatăvehicululuiăunăsemnădistinctiv,ăînăsituaţiileă
înă careă nuă seă solicit ă înmatricularea/înregistrarea unui anumit tip de vehicul, dar
vehicululă respectivă primeşteă ună semnă distinctivă similară num ruluiă deă
înmatriculare/înregistrareăsauăuneiăpoliţeădeăasigurareădeăr spundereăcivil ăauto;
c) teritoriul statului în care proprietarul sau utilizatorul vehiculului este rezident
permanent,ăînăcazurileăînăcareăpentruăanumiteătipuriădeăvehiculeănuăseăsolicit ăpl cuţ ădeă
înmatriculare/înregistrare ori nu se atribuie un alt semn distinctiv;
d) teritoriul statului în care s-a produs accidentul, în cazurile în care vehiculele
care au fost implicate într-ună accidentă nuă auă num ră deă înmatriculare/înregistrareă sauă
acesta nu corespunde ori nu mai corespunde vehiculului respectiv, în scopul stabilirii
desp gubirilor,ăconformăprevederilorăprezentelorănorme;
8. utilizator al vehiculului - persoanaă fizic ă sauă juridic ă c reia,ă înă bazaă unuiă
contract încheiat cu proprietarul/coproprietarul, i s-aă atribuită peă oă anumit ă perioad ă
dreptulădeăfolosinţ ăaăunuiăvehicul;
9. vignetă - autocolantulăcareăseăaplic ăpeăparbrizul vehiculului în loc vizibil din
exterior,ăeliberatăîmpreun ăcuăpoliţaădeăasigurareăRCA.
CAPITOLUL II
Autorizarea asigurătorilor şi condiţii privind practicarea asigurării obligatorii RCA
Art. 3. - (1) Asigur toriiă potă practicaă asigurareaă obligatorieă RCAă dac ă suntă
autorizaţiă pentruă desf şurareaă activit ţiiă deă asigurare,ă înă conformitateă cuă prevederileă
Legiiă nr.ă 32/2000ă privindă activitateaă deă asigurareă şiă supraveghereaă asigur rilor,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă şiă îndeplinescă cumulativă urm toareleă condiţiiă
speciale:
a) suntăautorizaţiăpentruăsubscriereaăriscurilorădeăr spundereăcivil ăaăvehiculelor,ă
prev zuteă laă lit.ă Bă clasaă 10ă dină anexaă nr.ă 1ă laă Legeaă nr.ă 32/2000,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;
b) dispun de ună reprezentantă deă desp gubiriă înă fiecareă stată situată înă limiteleă
teritorialeădeăacoperireăaăasigur riiăRCA,ădefiniteălaăart.ă1 1 pct. 7 din Legea nr. 136/1995,
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiăaleăcelorlalteăstateăsemnatareăaleăAcorduluiă
multilateral;
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c) dispună deă oă reţeaă teritorial ă format ă dină celă puţină oă unitate,ă sucursal ă oriă
agenţie,ă înregistrat ă laă oficiulă registruluiă comerţului,ă înă fiecareă judeţă şiă înă municipiulă
Bucureşti,ăcuăexcepţiaăjudeţuluiăIlfov,ăatâtăpentruăactivitateaădeăcontractareăaăasigur rii,ă
câtăşiăpentruăceaădeăconstatareăşiălichidareăaădaunelorăpentruăvehicule;
d) efectueaz ăactivitate de constatare a daunelor auto prin personal specializat,
propriu sau mandatat, şi efectueaz ăpl ţiădeădesp gubiriăînăfiecareăjudeţăşiăînămunicipiulă
Bucureşti,ăcuăexcepţiaăjudeţuluiăIlfov;
e) dispun,ăatâtăpentruăsediulăcentral,ăcâtăşiăpentruăunit ţiăteritoriale,ădeăoădotareăcuă
tehnic ă deă calculă şiă softwareă adecvateă şiă deă personală careă s ă permit ă contractareaă
asigur riiăRCA,ăţinereaăunorăevidenţeădetaliateăprivindăîncheierea,ăderulareaăşiăîncetareaă
asigur riiă RCA,ă gestionareaă dosareloră deă daun şiă transmitereaă înă formată electronică aă
acestorăinformaţiiăc treăbazaădeădateăCEDAM;
f) desf şoar ăactivitateaăprivindăîncheiereaăasigur riiăobligatoriiăRCAănumaiăla:
(i) sediileă principaleă sauă secundareă aleă asigur torilor,ă aleă intermediariloră de
asigur ri;
(ii) sediileă principaleă sauă secundareă aleă asiguraţiloră oriă aleă potenţialiloră asiguraţiă
persoane juridice;
(iii) domiciliulă sau,ă dup ă caz,ă reşedinţaă asiguraţiloră oriă aă potenţialiloră asiguraţiă
persoane fizice.
g) deţină ună programă deă reasigurareă careă garanteaz ă oă reţinereă proprieă
prudenţial ;
h) sunt
membri
ai
Biroului
Asigur toriloră deă Autovehiculeă din
România denumit în continuare BAAR,ă precumă şiă aiă Asociaţieiă "Fondulă deă protecţieă a
victimelorăstr zii"ă.
(2) Condiţiileăpentruăpracticareaăasigur riiăobligatoriiăRCA,ăprev zuteălaăalin.ă(1),ă
trebuieă îndepliniteă peă toat ă perioadaă deă valabilitateă aă autoriz riiă deă c treă asigur toriiă
autorizaţiăpentruăpracticareaăacesteiăasigur ri.
(3) Asigur toriiăcareă auăfostă autorizaţiă s ăpracticeă asigurareaă obligatorieă RCAă îşiă
asum ă r spundereaă pentruă toateă poliţeleă RCAă şiă pentruă toateă erorile sau omisiunile
ap ruteă laă emitereaă poliţeloră deă asigurareă RCAă fieă direct,ă fieă prină intermediariiă înă
asigur ri.
Art. 4. - (1) Înă vedereaă autoriz riiă pentruă practicareaă asigur riiă obligatoriiă RCA,ă
asigur toriiă solicitanţiă trebuieă s ă depun ă oă cerere la Autoritatea de Supraveghere
Financiar ,ăîmpreun ăcuăoădocumentaţieăcareăcuprindeăurm toarele:
a) documentaţiaădinăcareăs ărezulteăîndeplinireaăcondiţiilorăprev zuteălaăart.ă3ăalin.ă
(1) lit. a);
b) listaăreprezentanţilorădeădesp gubiriăprev zuţiălaăart.ă3ăalin.ă(1)ălit.ăb);
c) listaă unit ţiloră teritorialeă aleă asigur toruluiă undeă acestaă desf şoar ă activit ţileă
prev zuteă laă art.ă 3ă alin.ă (1)ă lit.ă c),ă însoţit ă deă acteleă doveditoare,ă eliberateă deă oficiulă
registruluiăcomerţului,ăcareăatest ăexistenţaăacestorăunit ţiăteritoriale;
d) listaăsediilorăaparţinândăpersoanelorăjuridiceăcuăcareăasigur torulăareăîncheiateă
contracteădeămandatăpentruădesf şurareaăactivit ţiiădeăcontractareăaăasigur rii,ăînsoţit ă
de actele doveditoare, eliberate de oficiulă registruluiă comerţului,ă careă atest ă existenţaă
acestorăunit ţiăteritoriale;
e) lista personalului deă specialitateă responsabilă cuă desf şurareaă activit ţiiă deă
constatareăşiălichidareăaădaunelorăauto,ăstructuraădeălucruănecesar ăefectu rii pl ţilor de
desp gubiri,ă precumă şiă alteă informaţiiă considerateă relevante,ă pentruă fiecareă unitateă
teritorial ,ăsubăsemn turaăconduc toruluiăexecutiv al societ ţii;
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f) declaraţiaă conduc toruluiă executivă ală societ ţii,ă precumă şiă aă conduc toruluiă
compartimentului deă specialitateă cuă privireă laă îndeplinireaă condiţiilorăprev zuteă laă art.ă 3ă
alin. (1) lit. e);
g) notaă deă fundamentare,ă careă s ă cuprind ă înă modă obligatoriuă tarifeleă deă prim ă
pentruăprimiiă2ăaniăşiămetodeleăactuarialeădeăcalculăutilizateăpentruăstabilirea tarifelor de
prim ,ăpotrivităprevederilorăart. 21,ăprecumăşiăoăestimareăaăindicatorilorăspecificiăpentruăoă
perioad ădeă5ăani;
h) declaraţiaă conduc toruluiă executivă ală societ ţiiă privindă îndeplinirea
condiţiilorănecesareărespect riiăprevederilorăart. 20 alin. (4).
(2) Asigur torulă cuă sediulă socială într-un stat membru al Uniunii Europene se
consider ăautorizată pentruă practicareaă asigur riiăobligatoriiăRCAă peă teritoriulăRomâniei,ă
deă laă dataă laă careă autoritateaă competent ă aă statuluiă membruă deă origine îiă comunic ă
confirmareaă Autorit ţiiă deă Supraveghereă Financiar referitoareă laă primireaă ă notific riiă
privindăintenţiaădeăexercitareăaălibert ţiiădeăaăprestaăserviciiăsauăaădreptuluiădeăstabilire.
(3) Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă deă aă comunicaă Autorit țiiă de Supraveghere
Financiar oriceămodificareăşi/sauăcompletareăaăinformaţiilorătransmiseăpotrivităalin.ă(1),ă
înătermenădeă30ădeăzileădeălaădataămodific riiăsauăcomplet rii.
Art. 5. - (1) AutoritateaădeăSupraveghereăFinanciar decideăacordareaăautorizaţieiă
pentruă practicareaă asigur riiă obligatoriiă RCAă înă urmaă analizeiă documenteloră depuse,ă
precumă şiă aă analizeiă indicatoriloră careă atest ă faptulă c ă asigur torulă poateă gestionaă
aceast ă form ă deă asigurareă înă condiţiiă compatibileă cuă reglement rileă privindă practicaă
prudenţial .
(2) Autorizaţiaă poateă fiă retras ă sauă suspendat ă deă Autoritatea de Supraveghere
Financiar ,ăînăcondiţiileălegii.
Art. 6. - (1) Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă deă aă transmiteă Autorit ţiiă deă
Supraveghere Financiar ,ă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă dataă autoriz rii,ă urm toareleă
documente:
a) dovada raporturilor juridice de reasigurare;
b) copieă aă mandatuluiă BAARă pentruă eliberareaă deă c rţiă verzi,ă înă calitateă deă
membruăalăbirouluiănaţional;
c) copie
aă
documentuluiă
careă
atest ă
afiliereaă
laă
Asociaţia
"Fondulădeăprotecţieăaăvictimelorăstr zii".
(2) Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă deă aă transmiteă Autorit ţiiă deă Supraveghereă
Financiar copiaă actuluiă adiţională careă modific ă şi/sauă completeaz ă contractulă de
reasigurareătransmisăpotrivităalin.ă(1)ălit.ăa),ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataămodific riiă
sauăcomplet rii.
(3) Asigur toriiă RCAă careă auă notificată Autorit ţiiă deă Supraveghereă Financiar
desf şurareaăactivit ţiiădeăasigurareădeăr spundereăcivil ăa vehiculelor pe teritoriul altor
state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000, cu
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă auă obligaţiaă deă a-şiă desf şuraă activitateaă cuă
respectareaăprevederilorălegaleănaţionaleăaleăţ rilorărespective.
(4) Asigur toriiă careă auă dreptulă deă aă practicaă asigurareaă obligatorieă RCAă peă
teritoriulă României,ă înă bazaă dreptuluiă deă stabilireă şiă aă libert ţiiă deă aă prestaă servicii,ă îşiă
desf şoar ăactivitateaăcuărespectareaăprevederilorăprezenteiănorme.
Art. 7. - (1) În aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprecumăşiăaleăart.ă5ălit.ăc)ădinăLegeaănr.ă32/2000,ă
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cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă avândă înă vedereă elaborareaă şiă publicareaă
prezenteloră norme,ă gestionareaă programuluiă deă monitorizareă aă activit ţiiă asigur toriloră
careă practic ă aceast ă asigurare,ă dezvoltareaă şiă întreţinereaă bazeiă deă dateă CEDAM,ă
precumă şiă pentruă protejareaă corespunz toareă aă intereseloră asiguraţilor,ă seă prelev ă oă
cot ă procentual ă de 1,00% din volumul primelor de asigurare brute încasate lunar
pentru asigurarea obligatorie RCA.
(2) Sumele determinate prin aplicarea cotei procentuale de 1,00% asupra
volumuluiălunarăalăprimelorădeăasigurareăbruteăîncasateăseăvireaz ăînăfiecareălun ,ăpân ă
înă ultimaă ziălucr toareăaă luniiăurm toareă celeiăpentruă careă seăfaceă raportarea,ă înă contulă
Autorit ţiiădeăSupraveghereăFinanciar .
(3)ăCotaăprocentual ămenţionat ălaăalin.ă(1)ăşiă(2)ăpoateăfiămodificat ăînăfuncţieădeă
realizarea obiectivelorăprev zuteămaiăsus.
Art. 8. - Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă deă aă întocmiă evidenţeă privindă asigurareaă
obligatorieă RCAă şiă deă aă transmiteă trimestrială ă Autorit ţiiă deă Supraveghereă Financiar ,ă
raport rileă elaborateă potrivită modeleloră prev zuteă înă anexeleă nr.ă 1,ă 2,ă 3ă şiă 4,ă pân ă înă
ultimaăziălucr toareăaăluniiăurm toareătrimestruluiăpentruăcareăseăfaceăraportarea,ăatâtăînă
scris,ăcâtăşiăînăformatăelectronic.ă
Art. 9. - Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă deă aă publicaă peă siteă şiă deă aă actualizaă
periodic toateădateleănecesare,ăcareăs ăleăpermit ăpersoanelorăp gubite accesul direct
laăinformaţiileăprivindăproceduraădeăavizareăşiăconstatareăaădaunelor,ăprecumăşiăinformaţiiă
privind personalul deăspecialitateăresponsabilăcuădesf şurareaăactivit ţiiădeăconstatareăşiă
lichidare a daunelor auto.
Art. 10. - (1) Asigur toriiă emitenţiă deă poliţeă deă asigurareă RCAă pentruă vehiculeleă
înmatriculateăsauăînregistrateăînăRomâniaăauăobligaţiaădeăaătransmiteăc treăbazaădeădateă
CEDAMăinformaţiiăcompleteăprivindăpoliţele de asigurare RCA încheiate direct sau prin
intermediari.
(2) Asigur toriiă RCAă suntă obligaţiă s ă transmit ă c treă bazaă deă dateă CEDAMă prină
sistemă informatic,ă utilizândă ună mediuă deă comunicareă electronic ,ă toateă informaţiileă
privindă încheiereaă asigur riiă obligatoriiă RCAă şiă dataă deă încetareă aă valabilit ţiiă sauă deă
reziliereă aă documenteloră deă asigurare,ă precumă şiă informaţiiă cuă privireă laă dauneleă
înregistrateă înă bazaă poliţelorădeă asigurareă RCAă caă urmareăaă unorăevenimenteăproduseă
peăparcursulăderul riiăcontractului de asigurare.
Art. 11. - (1)ă Asigur torulă RCAă esteă obligată s ă numeasc ă reprezentanţiă deă
desp gubiriă înă fiecareă stată membru,ă cuă excepţiaă statuluiă membruă înă careă aă obţinută
autorizaţiaă pentruă practicareaă asigur riiă deă r spundereă civil ă aă vehiculelor.ă
Reprezentantulă deă desp gubiriă areă sediulă înă statulă undeă aă fostă numit,ă înă cazulă înă careă
esteăpersoan ăjuridic ,ăsauăesteărezidentăoriăseăstabileşteăînăstatulămembruăînăcareăesteă
numit,ăînăcazulăînăcareăesteăpersoan ăfizic .
(2) Numirea unui reprezentant deădesp gubiriănuăreprezint ăînfiinţareaăuneiăfilialeă
aăasigur toruluiăRCA.
Art. 12. - (1) Reprezentantulă deă desp gubiriă esteă împuternicită s ă instrumentezeă
dauneleăînănumeleăşiăînăcontulăasigur toruluiăRCAăşiăs ăreprezinteăasigur torulăRCA.ăÎnă
acest scop,ă reprezentantulă deă desp gubiriă întocmeşteă dosarulă deă daun ă şiă iaă toateă
m surileă necesareă pentruă soluţionareaă cereriloră deă desp gubireă pretinseă deă parteaă
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prejudiciat ,ă pentruă prejudiciileă cauzateă înă urmaă unuiă accident,ă dreptă consecinţ ă aă
utiliz riiăvehiculului:
a) pentruă careă asigurareaă deă r spundereă civil ă aă fostă emis ă deă c treă ună
asigur toră oriă deă filialaă acestuiaă înă altă stată membruă decâtă statulă înă careă parteaă
prejudiciat ăesteărezident ăsauăîşiăareăsediul;
b) care provine din alt stat membru decâtăstatulăînăcareăparteaăprejudiciat ăesteă
rezident ăsauăîşiăareăsediul;ăşi
c) pentru prejudiciul produs în alt stat membru decât cel în
careăparteaăprejudiciat ăesteărezident ăsauăîşiăareăsediul.
(2) Reprezentantulă deă desp gubiriă poateă acţionaă pentruă maiă mulţiă asigur toriă
RCA.
Art. 13. - (1) Reprezentantulădeădesp gubiriătrebuieăs ăfieăautorizatăs ăreprezinteă
asigur torulă RCAă cuă puteriă depline,ă inclusivă cuă dreptă deă dispoziţieă înă faţaă p rţiiă
prejudiciate,ă s ă iă seă atribuieă competenţaă necesar ă pentruă aă r spundeă pretenţiiloră deă
desp gubireă justificateă aleă p rţiiă prejudiciateă şiă s ă fieă aptă s ă examinezeă cazulă înă limbaă
oficial ăaăstatuluiămembruăînăcareăparteaăprejudiciat ăesteărezident ăsauăîşiăareăsediul.
(2) Numireaă unuiă reprezentantă deă desp gubiriă nuă excludeă dreptulă p rţiiă
prejudiciate de a institui proceduri directe împotriva persoanei care a cauzat prejudiciul
sauăaăasigur toruluiăacesteia,ădup ăcaz.
Art. 14. - (1) Asigur torulă RCAă esteă obligată s ă informezeă Asociaţiaă "Fondulă deă
protecţieă aă victimelorăstr zii"ă cuă privireă laă numeleă şiă prenumele,ădataă naşteriiăşiăadresaă
oriă punctulă deă lucruă aleă reprezentantuluiă deă desp gubiri,ă înă cazulă înă careă acestaă esteă
reprezentată deă oă persoan ă fizic ă sauă cuă privireă laă denumireă şiă sediu,ă înă cazulă înă careă
esteă reprezentată deă oă persoan ă juridic ,ă precumă şiă cuă privireă laă toateă modific rileă înă
privinţaă reprezentantului,ă înă termenă deă 7ă zileă deă laă numireă oriă deă laă producereaă
modific rilorărespective.
(2) Asociaţiaă "Fondulă deă protecţieă aă victimeloră str zii"ă vaă înainta imediat aceste
informaţiiăcentrelorădeăinformareănaţionaleădinăstateleămembre.
CAPITOLUL III
Contractul de asigurare
SECȚIUNEA 1
Dispoziţii generale
Art. 15. - (1) Seăconsider ăc ăunăvehiculăesteăasigurat,ădac ăproprietarulăacestuiaă
are încheiată ună contractă deă asigurareă obligatorieă deă r spundereă civil ă pentruă prejudiciiă
produseă prină accidenteă deă vehicule,ă cuă valabilitateă înă limiteleă teritorialeă prev zuteă laăăăăă
art. 11pct. 7 dinăLegeaănr.ă136/1995,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprecumăşiă
ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit în continuare
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto sau asigurarea obligatorie RCA.
(2) ContractulădeăasigurareăRCAăseăîncheieăcuăunăasigur torăcareăareădreptul de
a practica pe teritoriul României asigurarea obligatorie RCA.
Art. 16. - (1) Laăîncheiereaăasigur riiăobligatoriiăRCA,ăasigur torulăesteăobligatăs ă
emit ă asiguratuluiă poliţaă deă asigurareă obligatorieă deă r spundereă civil ă aă vehiculelor,ă
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denumit ă înă continuareă poliţaă deă asigurareă RCA,ă împreun ă cuă vignetaă şiă documentulă
internaţionalădeăasigurare.
(2) Înăbazaăunuiăactăadiţional,ăcontractulădeăasigurareăRCAăpoateăcuprindeăclauzeă
suplimentare,ă înă condiţiileă înă careă acesteaă nuă reducă sauă nuă restricţioneaz ă drepturileă
uneiă p rţiă prejudiciateă ceă decurgă dină asigurareaă obligatorieă RCAă sauă nuă contravină
prevederilor legale.
(3) Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă s ă soliciteă toateă informaţiileă necesareă pentruă
evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabiliteă înă tarifulă deă prim ,ă şiă s ă verificeă
corectitudineaăinformaţiilorăprivindădateleădeăidentificareăşiătehniceăaleăvehiculului,ădateleă
proprietarului/utilizatorului acestuia, precumă șiă dovadaă înregistr riiă fiscaleă aă vehicululuiă
pe numele noului proprietar,ă pentruă vehiculeleă pentruă careă seă solicit ă asigurareaă înă
vedereaăînmatricul rii/înregistr riiăînăRomânia.
Art. 17. - (1) Dovadaă existenţeiă asigur riiă obligatoriiă RCA,ă înă cazulă controaleloră
efectuateă deă autorit ţileă abilitate,ă înă conformitateă cuă prevederile art. 64 din Legea
nr.ă136/1995,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăoăconstituie:
a)ă poliţaă deă asigurareă RCAă emis ă deă asigur torulă RCA,ă pentruă perioadaă deă
valabilitateăînscris ,ăprecumăşiăvignetaăaplicat ăpeăparbrizulăvehicululuiă în loc vizibil din
exterior pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România;
b) documentulăinternaţionalădeăasigurare;
c) documenteleă internaţionaleă deă asigurareă deă r spundereă civil ă aă vehiculelor,ă
eliberateă deă asigur toriă RCAă dină str in tate,ă cuă valabilitateă peă teritoriulă Românieiă şiă
numaiă pentruă perioadaă menţionat ă înă acestea,ă sauă poliţaă deă asigurareă deă frontier ă
pentruă vehiculeleă înmatriculate/înregistrateă înă afaraă Spaţiuluiă Economică Europeană şiă aă
ConfederaţieiăElveţiene.
(2) Pentruă vehiculeleă careă staţioneaz ă înă modă obişnuită într-un stat membru,
pl cuţeleă deă înmatriculareă atest ă c ă biroulă naţională dină statulă membruă esteă garantă ală
pl ţiiădesp gubiriiăc treăpersoanaăp gubit într-un accident de vehicul.
(3) În cazul controaleloră efectuateă deă autorit ţileă abilitate,ă proprietariiă sauă
utilizatoriiăvehiculelorăînmatriculateăoriăînregistrate,ăcareăstaţioneaz ăînămodăobişnuităpeă
teritoriulă României,ă auă obligaţiaă s ă prezinteă poliţaă deă asigurareă RCAă valabil ă sau,ă înă
afara teritoriuluiăRomâniei,ădocumentulăinternaţionalădeăasigurare.
(4) Asigur toriiă RCAă suntă obligaţiă s ă confirmeă valabilitateaă poliţeloră RCAă şiă s ă
comuniceăcopiiăaleăacestorăpoliţeălaăsolicitareaăinstanţelorădeăjudecat ăşiăaăaltorăautorit ţiă
publice, a regiilor autonome,ălaăsolicitareaăasigur torilorăcareăs-au subrogat în drepturile
persoaneiăp gubite,ăprecumăşiălaăsolicitareaăaltorăpersoaneăfiziceăşiăjuridice.
Art. 18. - (1) DocumentulădeăasigurareăobligatorieăRCAăeliberatădeăunăasigur toră
RCA în schimbul unei primeă pl titeă deă proprietarulă sauă utilizatorulă unuiă vehiculă
garanteaz ,ă pentruă perioadaă deă valabilitateă înscris ,ă desp gubireaă prejudiciiloră
provocate prin accidente de vehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în
conformitate cu prevederile prezenteloră normeă sauă cuă dispoziţiileă legislaţieiă privindă
asigurarea obligatorie RCA, în vigoare la data accidentului, ale statului în care acesta sa produs.
(2) Înă limiteleă teritorialeă deă acoperireă aă asigur riiăobligatoriiăRCAă seă garanteaz ,ă
pe baza aceleiaşiăprime,ăacoperireaăprejudiciilorăînăconformitateăcuălegislaţiaăînăvigoareă
dinăstatulăpeăteritoriulăc ruiaăs-aăprodusăaccidentulădeăvehiculăşiăcuăcelămaiămareănivelădeă
desp gubireădintreăcelăprev zutăînălegislaţiaărespectiv ăşiăcelăprev zută înăcontractul de
asigurare.
7

(3) Înăcazulăprejudiciuluiăprodusăunuiăcet ţeanăalăunuiăstatămembruăprinăutilizareaă
unuiă vehiculă staţionată înă modă obişnuită peă teritoriulă României,ă înă timpulă deplas riiă saleă
întreă dou ă stateă membreă înă careă esteă valabilă Tratatulă privindă instituireaă Comunit ţiiă
Economiceă Europene,ă dac ă nuă exist ă birouă naţională responsabilă pentruă teritoriulă
traversatăşiăpeăcareăs-a produs prejudiciul, se vor aplica prevederile prezentelor norme
sauă aleă legislaţieiă statuluiă înă careă îşiă areă sediulă asigur torul emitentă ală poliţeiă deă
asigurare RCA.
Art. 19. - AsigurareaăobligatorieăRCAăseăîncheieăpeăperioad ădeterminat ăastfel:ă
a) pentru vehiculele înmatriculate ori înregistrate în România, anual ori
semestrial,ădup ăcaz;
b) pentru vehiculele pentruă careă seă solicit ă asigurareaă înă vedereaă
înmatricul rii/înregistr riiăpermanenteăînăRomânia,ăanualăoriăsemestrial,ădup ăcaz,ădac ă
proprietarulăfaceădovadaăînregistr riiăfiscaleăaăvehicululuiărespectivăpeănumeleăs u;
c) pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre, pentru care
seăsolicit ăasigurareaăînăvedereaăimportuluiăăînăRomânia,ăpeăoăperioad ădeămaximumă30ă
deăzileădeălaădataădobândiriiăpropriet ţii,ădovedit ăcuădocumenteăjustificative;ă
d) pentru vehiculele care se înmatriculeaz ătemporarădup ăcumăurmeaz :
(i) pentru vehiculele deăprovenienţ ăstr in ăcareăbeneficiaz ădeăregimulăvamalădeă
admitereă temporar ,ă anuală oriă semestrial,ă înă perioadaă înmatricul riiă temporare,ă dac ă
proprietarulăfaceădovadaăînregistr riiăfiscaleăaăvehicululuiărespectivăpeănumeleăs u,ămaiă
puţinăînăsituaţiileăînăcareăvehicululăesteăexceptatădeălaăplataăacestorătaxe;ă
(ii) pentru vehiculele destinateăexportului,ăpeăoăperioad ădeămaximumă30ădeăzile;ă
e)ăpentruăvehiculeleăcareăseăautorizeaz ăprovizoriuăpentruăcirculaţie,ăpeăperioadeă
de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;
f)ăpeăperioadaăautorizaţieiădeăcirculaţieăpentruăprobe,ăanual.
Art. 20. - (1) Poliţaă deă asigurareă RCAă conţineă înă modă obligatoriuă informaţiiă
despre:ăp rţileăimplicateăînăcontract,ăperioadaădeăvalabilitateăaăasigur rii,ălimiteleămaximeă
deădesp gubireăstabiliteădeăasigur tor,ăprimaădeăasigurare,ă comisionul de intermediere
sauă cheltuialaă medieă deă achiziţieă direct , clasa bonus-malusă şiă num rulă deă
înmatriculare/înregistrareăoriănum rulădeăidentificareăalăvehiculului,ăprecumăşiăstateleăînă
care acest document are valabilitate.
(2) Formaă şiă conţinutulă poliţeiă deă asigurareă RCA,ă documentuluiă internaţională deă
asigurare,ăprecumăşiăvigneteiăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ă6.
(3) Autoritateaă deă Supraveghereă Financiar aloc ă fiec ruiă asigur toră nouautorizatăoăserieăunic ,ăcareăvaăfiămenţionat ăpeăpoliţeleădeăasigurareăRCAăşiăpeăvignet .
(4) PoliţeleădeăasigurareăRCAăseăemităînăsistemăelectronic.
(5) Comisionul de intermediere va fiămenţionatăpeăpoliţaădeăasigurareăRCAăatâtăînă
valoareăabsolut ,ăcâtăşiăcaăprocentăaplicat primeiădeăasigurareămenţionate peăpoliţ ,ăfiindă
inclusăcaăvaloareăînăprimaădeăasigurareătotal .
(6) Cheltuialaă medieă deă achiziţieă direct ă vaă fiă menţionat ă peă poliţaădeă asigurareă
RCAă caă procent,ă fiindă inclus ă înă primaă deă asigurare,ă şiă vaă fiă calculat ă deă asigur torulă
RCAă pentruă poliţeleă deă asigurareă emiseă prină personală propriuă înă lunaă calendaristic ă
anterioar ăemiteriiăpoliţei.
(7)ă Asigur torulă RCAă vaă determinaă lunar, cheltuialaă medieă deă achiziţieă direct ă
aferent ă luniiă respective,ă caă procentă dintreă cheltuielileă deă achiziţieă direct ă aplicabileă laă
dataăemiteriiăpoliţeiăRCA,ăf r ăaăseăluaăînăconsiderareăremuneraţiiădeăoriceăfelăacordateă
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înă funcţieă deă performanţaă portofoliuluiă gestionată deă salariaţiiă proprii,ă şiă primeleă deă
asigurareăbruteăsubscriseăînălunaărespectiv .
Art. 21. - (1) Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă deă aă stabiliă tarifeleă deă prim ă peă
categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale
generalăacceptate,ăpentruălimiteleădeădesp gubireăstabiliteăînăbazaăprevederilorăart.ă24,ă
astfelă încâtă s ă saă acopereă toateă obligaţiileă ceă decurgă dină încheiereaă contracteloră deă
asigurareăRCA,ăconstituireaărezervelorătehniceăprev zuteăînălegislaţiaăînăvigoareăşiăplataă
contribuţiiloră c treă fondurileă stabiliteă înă conformitateă cuă legislaţiaă înă vigoare,ă precumă şiă
acoperireaăcheltuielilorădeăachiziţieăşiădeăadministrare.ăăă
(2)ăTarifeleădeăprim ăstabiliteădeăasigur toriăpotăconţineăreduceriăcomercialeăpân ă
la un nivelă deă maximumă 10%,ă cuă excepţiaă reduceriloră acordateă pensionariloră şiă
persoaneloră cuă deficienţeă locomotorii,ă precumă şiă aă celoră stabiliteă prină sistemulă bonusmalus.
(3) Limiteleădeă desp gubireă stabiliteădeă c treă fiecareă asigur torăRCA,ă precumă şiă
tarifeleă deă prim ă stabiliteă conformă prezenteloră normeă seă notific ă Autorit ţiiă deă
SupraveghereăFinanciar cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care
acesteaă potă fiă practicate,ă împreun ă cuă oă declaraţieă aă actuaruluiă responsabilă pentruă
calcululăprimeiădeăasigurareăcuăprivireălaăcorectitudineaăacestuia,ăînsuşit ăşiăsemnat ădeă
conduc torulă executivă ală societ ţii.ă Calcululă actuarială trebuieă s ă conţin ă primaă deă risc,ă
incluzândăestimareaăfrecvenţeiădauneiăşiădauneiămedii,ăpentruăfiecareăcategorieădeăriscă
pentruăcareăesteăcalculatătarifulădeăprim .
(4) Prină excepţieă deă laă prevederileă alin.ă (3), indexareaă tarifeloră deă prim ă seă vaă
notificaă cuă minimumă 10ă zileă lucr toareă înainteă deă începereaă perioadeiă înă careă voră fiă
practicate.
(5)ăTarifeleădeăprim ăpotăfiămodificateădup ăminimumăun an de la ultima notificare,
cuăexcepţiaăindex rilorăsauăaămajor rilor pe anumite categorii de riscuri.
(6) Asigur toriiă suntă obligaţiă s ă transmit ă înă formată electronică Autorit ţiiă deă
Supraveghereă Financiar ipotezeleă folosite,ă metodeleă actuarialeă şiă justificareaă aplic riiă
acestoraăpentruăcalcululămenţionatălaăalin.ă(1), împreun ăcuăbazaădeădateăutilizat ăpentruă
aceste calcule.
(7) Tarifareaăasigur rilorăRCAătrebuieăs ăconţin ăsistemulăbonus-malus. Criteriile
de aplicare pentru sistemul bonus-malusăsuntăceleămenţionateălaăcapitolulăIVădinătitlulăII.
(8) Nerespectareaădeăc treăasigur toriiăRCAăaăprevederilorăprezentuluiăarticolă se
poate sancţionaă cuă retragereaă autorizaţieiă deă aă practicaă asigurareaă obligatorieă RCA,ă
conformă art.ă 39ă dină Legeaă nr.ă 32/2000,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă şiă
normelor emise în aplicarea acestei legi.
Art. 22. - (1)ă Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă deă aă asiguraă accesulă potenţialiloră
clienţiălaătarifeleădeăprim ăpracticateăpeăsite-ulăfiec ruiăasigur torăRCA,ălaăsediulăsocialăală
acestuiaă şiă laă unit ţileă teritoriale,ă precumă şiă deă aă oferiă toateă informaţiileă înă leg tur ă cuă
criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare.
(2)ă Asigur toriiă RCA/intemediariiă înă asigur riă nuă potă oferta,ă promovaă şiă
comercializaăasigur riăRCAălaăalteăprimeădeăasigurareădecâtăceleărezultateădinăaplicarea
tarifelorădeăprim ănotificateăAutorit ţiiădeăSupraveghereăFinanciar ,ăînscriseăînăpoliţaădeă
asigurareăşiăînădocumentulădeăplat ăalăprimeiădeăasigurare.
(3) Indiferentădeăcanalulădeădistribuţieăutilizat,ăasigur torulăRCAăareăobligaţiaădeăaă
practicaăaceeaşiăprim ădeăasigurare,ăstabilit ăpeăbazaăcriteriilorăspecificeăunuiăasigurat.
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(4)ăEsteăinterzis ăasigur torilorăRCA/intemediarilorăînăasigur riăacordareaăoric roră
avantajeăcolateraleăasiguraţilorălaăîncheiereaăuneiăpoliţeădeăasigurareăRCA,ăcuă excepţiaă
asigur rilorăfacultativeăcareăacoper ăriscuriăasociateăriscurilorăacoperiteăprinăpoliţaăRCA.
(5)ăAplicaţiaăutilizat ă înă puncteleă deă vânzareă pentruă calcululă primeiădeăasigurareă
trebuieăs ăiaăînăconsiderareătoateăcriteriileăstabiliteădeăasigur torăînătarifulădeăprim .ă
(6)ăOfertaătrebuieăs ăconţin ăcriteriileăspecificeăclientuluiăcareăsuntăutilizateăpentruă
determinareaă primeiă deă asigurare,ă inclusivă r spunsurileă oferiteă deă c treă potenţialulă
asigurat.
(7)ăOfertaăasigur toruluiătrebuieăs ăfieăvalabil ăpentruăoăperioad ădeăminimumă3ă
zileăşiăs ăconţin ăînămodăobligatoriuăurm toareleăinformaţii:
a)ă primaă deă asigurareă total ă rezultat ă dină aplicareaă tarifuluiă deă prim ,ă ceă vaă fiă
menţionat ăpeăpoliţaădeăasigurare;
b)ăcomisionulăpl tită deă asigur torăintermediarului; comisionul trebuie exprimat în
valoareă absolut ă şiăcaă procentă dină primaă deăasigurareă total .ă Înă ofert ă seă vaă menţionaă
faptulă c ă valoareaă absolut ă aă comisionuluiă seă determin ă prină aplicareaă procentuluiă
asupraăprimeiădeăasigurareătotal ăşiăc ăacestaăesteăinclusăînăprimaătotal ;
c) cheltuialaă medieă deă achizițieă direct ;ă aceastaă vaă fiă menţionat ă peă poliţaă deă
asigurareăRCAăcaăprocent,ăcuămenţiuneaăc ăesteăinclus ăînăprimaădeăasigurareătotal ;ă
d)ădataăpân ălaăcareăofertaăesteăvalabil .
(8) Prevederileă prezentuluiă articolă suntă obligatoriiă şiă pentruă aplicaţiileă websiteă
utilizateădeăasigur toriăşiăintermediariăpentruăvânzareaăasigur rilorăRCA.
(9)ă Asigur toriiă RCAă nuă potă încheiaă poliţeă deă asigurareă RCAă aă c roră dat ă deă
intrareăînăvalabilitateădep şeşteă30 de zile de la data emiterii acesteia.
Art. 23. - (1) Primaădeăasigurareăseăcalculeaz ăpentruăunăîntregăanădeăsubscriere,ă
potrivită tarifeloră deă prim ă anualeă practicateă deă asigur tor,ă aferenteă perioadeiă deă
valabilitateăaăpoliţeiădeăasigurareăRCA.
(2) Primaă anual ă deă asigurareă seă calculeaz ă prină însumareaă primeloră lunareă
aferenteă fiec reiă luniă deă valabilitateă aă poliţeiă deă asigurareă RCA,ă primaă lunar ă fiindă
calculat ăcaăraportădeă1/12ădinătarifulăanualădeăprim ăpracticat.ăPerioadaămaiămareăsauă
egal ăcuă15ăzileăcalendaristiceăseăconsider ălun ăîntreag .
(3) Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă deă aă efectuaă trimestrială analizeă privindă nivelulă
cheltuielilorădeăachiziţieăînregistrate şiăs ăadopteăm surileăceăseăimpunăpentruăaăasiguraă
concordanţaă politiciloră deă achiziţieă cuă obligaţiileă asumateă prină poliţeleă încheiate.ă Înă
scopulă protej riiă asiguraţilor/p gubiţilor,ă peă bazaă analizeiă indicatoriloră raportaţi,ă
Autoritateaă deă Supraveghereă Financiar ă poateă interveniă prină limitareaă comisionuluiă deă
intermediere.
(4) Asigur toriiă RCAă auă obligaţiaă s ă prevad ă înă oriceă contractă deă intermediereă
obligaţiaăintermediaruluiădeăaăîncasaăprimaădeăasigurareăaferent ăpoliţelorăRCAăintegrală
înă contulă asigur torului,ă sauă înă cazulă pl ţiloră înă numerar,ă deă aă viraă primaă deă asigurareă
încasat ă integrală înă contulă asigur torului,ă înă celă multă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă
încas rii.
Art. 24. - (1) Asigur toriiăRCAăauăobligaţiaădeăaăstabiliălimiteădeădesp gubire,ăcareă
nuă potă fiă maiă miciă decâtă limiteleă deă desp gubireă stabiliteă deă c treă Autoritatea de
SupraveghereăFinanciar .
(2) Limiteleă deă desp gubireă stabiliteă deă c treă Autoritatea de Supraveghere
Financiar sunt:
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a) pentruă pagubeleă materialeă produseă înă unulă şiă acelaşiă accident,ă indiferentă deă
num rulă persoaneloră p gubite, limita de desp gubireă seă stabileşte,ă pentruă accidenteă
produse începând cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul
deă schimbă ală pieţeiă valutareă laă dataă produceriiă accidentului,ă comunicată deă Bancaă
Naţional 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,ă indiferentă deă num rulă persoaneloră
p gubite,ă limitaă deă desp gubireă seă stabileşte,ă pentruă accidenteă produseă începândă cuă
anul 2012, la un nivel deă5.000.000ăeuro,ăechivalentăînăleiălaăcursulădeăschimbăalăpieţeiă
valutareălaădataăproduceriiăaccidentului,ăcomunicatădeăBancaăNaţional ăaăRomâniei.
(3) Limiteleă deă desp gubireă voră fiă revizuiteă dină 5ă înă 5ă ani,ă înă funcţieă deă evoluţiaă
indicelui european al preţuriloră deă consumă (IEPC)ă stabilită înă conformitateă cuă
Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii
armonizaţiăaiăpreţurilorădeăconsum.
Art. 25. - Înă cazulă înă careă înă unulă şiă acelaşiă evenimentă auă fostă prejudiciate mai
multeă persoaneă şiă valoareaă total ă aă prejudiciiloră dep şeşteă limiteleă deă desp gubireă
specificateă înă poliţaă RCA,ă desp gubireaă vaă fiă stabilit ă înă funcţieă deă cota-parte din
valoareaă prejudiciuluiă ceă revineă fiec reiă persoaneă îndrept ţiteă laă desp gubireă pentruă
prejudiciileăsuferiteăînăacelaşiăaccident.
SECȚIUNEA a 2-a
Riscurile acoperite şi excluderile
Art. 26. - (1) Asigur torulăRCAăareăobligaţiaădeăaădesp gubiăparteaăprejudiciat ă
pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului
asigurat,ă potrivită pretenţiiloră formulateă înă cerereaă deă desp gubire,ă dovediteă prină oriceă
mijlocă deă prob .ă F r ă aă seă dep şiă limiteleă deă desp gubireă prev zuteă înă contractulă deă
asigurareă RCA,ă înă condiţiileă înă careă evenimentulă asigurat s-a produs în perioada de
valabilitateă aă poliţeiă deă asigurareă RCA,ă seă acord ă desp gubiriă înă form ă b neasc ă
pentru:
a) v t m riă corporaleă sauă deces,ă inclusivă pentruă prejudiciiă f r ă caracteră
patrimonial;
b) pagube materiale;
c) pagube reprezentândăconsecinţaălipseiădeăfolosinţ ăaăvehicululuiăavariat;
d) cheltuieliădeăjudecat ăefectuateădeăc treăpersoanaăp gubit .
(2) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri
publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţieiă publice,ă înă incinteă şiă înă oriceă alteă
locuri,ă atâtă înă timpulă deplas rii,ă câtă şiă înă timpulă staţion riiă vehicululuiă asigurat,ă
asigur torulăRCAăacord ădesp gubiriăpân ălaălimitaădeădesp gubireăprev zut ăînăpoliţaă
de asigurare RCA pentru:
1. prejudiciulă produsă deă dispozitiveleă sauă instalaţiileă cuă careă aă fostă echipată
vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a
remorcii,ăsemiremorciiăoriăaăataşuluiătractatădeăvehicul;
2. prejudiciulă produsă dină culpaă conduc torului vehiculului asigurat, inclusiv în
cazurileăînăcareălaădataăaccidentuluiăconduc torulăvehiculului:
a)ăaăcondusăvehicululăf r ăconsimţ mântulăexplicităsauăimplicităalăasiguratului;
b)ă nuă esteă titularulă unuiă permisă careă s ă îiă deaă dreptulă s ă conduc ă vehicululă
respectiv;
11

c)ănuăaărespectatăobligaţiileălegaleădeăordinătehnicăcuăprivireălaăstareaăşiăsiguranţaă
vehiculului respectiv;
3. prejudiciulăprodusăprinăfaptaălucrului,ăcândăprejudiciulăîşiăareăcauzaăînăînsuşirile,ă
acţiuneaă sauă inacţiuneaă vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea
vehiculului,ăprinăscurgerea,ărisipireaăoriăc dereaăaccidental ăaăsubstanţelor,ămaterialeloră
sau a obiectelor transportate;
4. prejudiciileăproduseăcaăurmareăaăv t m riiăcorporaleăsauădecesului membrilor
familieiă asiguratuluiă sauă membriloră familieiă conduc toruluiă auto,ă cuă excepţiaă
desp gubirilorăsolicitateădeăc treăconduc torulăautoăvinovatădeăproducereaăaccidentului;
5. prejudiciileăprovocateăterţilor,ădreptăconsecinţ ăaădeschideriiă uşilorăvehiculului,ă
înătimpulămersuluiăsauăatunciăcândăvehicululăesteăoprităoriăstaţioneaz ,ădeăc treăpasageriiă
acestuia,ă f r ă asigurareaă c ă nuă seă puneă înă pericolă siguranţaă deplas riiă celorlalţiă
participanţiălaătrafic.
Art. 27. - Asigur torulănuăacord ădesp gubiriăpentru:
1. cazurileăînăcareăproprietarul,ăutilizatorulăsauăconduc torulăvehicululuiăvinovatănuă
areăr spundereăcivil ,ădac ăaccidentulăaăfostăprodus:
a) într-unăcazădeăforţ ămajor ;
b) dinăculpaăexclusiv ăaăpersoaneiăp gubite;
c) dină culpaă exclusiv ă aă uneiă terţeă persoane,ă cuă excepţiaă situaţiiloră prev zuteă laă
art. 26 alin. (2) pct. 5;
2. prejudiciileă produseă bunuriloră aparţinândă conduc toruluiă vehicululuiă
r spunz torădeăproducereaăaccidentului,ăprecumăşiăceleăproduseăcaăurmareăaăv t m riiă
corporaleăsauădecesuluiăacestuia,ăindiferentăcineăsolicit ăacesteădesp gubiri;
3. urm toareleăsituaţii:
a) prejudiciileă auă fostă produseă bunuriloră aparţinândă persoaneloră fiziceă sauă
persoaneloră juridice,ă dac ă auă fostă provocateă deă ună vehicul asigurat RCA, aflat în
proprietateaăsauăutilizatădeăaceeaşiăpersoan ăfizic ăsauăjuridic ăşiăcareăesteăcondusădeă
ună prepusă ală aceleiaşiă persoaneă juridiceă oriă deă oă alt ă persoan ă pentruă careă r spundeă
persoanaăfizic ăsauăpersoanaăjuridic ;
b) bunul avariatăşiăvehicululăasiguratăfacăparteădinăpatrimoniulăcomunăalăsoţilor;
c) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs
dauna;
4. prejudiciileăcauzateăînăsituaţiileăînăcareănuăseăfaceădovadaăvalabilit ţiiălaădataă
accidentuluiăaăasigur riiăobligatoriiăRCAăsauăasigur torulăRCAănuăareăr spundere;
5. parteaă dină prejudiciuă careă dep şeşteă limiteleă deă desp gubireă stabiliteă prină
poliţaă deă asigurareă RCA,ă produsă înă unulă şiă acelaşiă accident,ă indiferentă deă num rulă
persoanelor p gubite şiă deă num rulă persoaneloră r spunz toareă deă producereaă
prejudiciului;
6. amenzileă deă oriceă felă şiă cheltuielileă penaleă laă careă ară fiă obligată proprietarul,ă
utilizatorulă sauă conduc torulă vehicululuiă asigurat,ă r spunz toră deă producereaă
prejudiciului;
7. cheltuielileă f cuteă înă procesulă penală deă proprietarul,ă utilizatorulă sauă
conduc torulăvehicululuiăasigurat,ăr spunz torădeăproducereaăprejudiciului,ăchiarădac ăînă
cadrul procesului penal s-aăsoluţionatăşiălaturaăcivil ;
8. sumele pe care conduc torulă vehicululuiă r spunz toră deă producereaă
prejudiciuluiă esteă obligată s ă leă pl teasc ă proprietaruluiă sauă utilizatoruluiă careă i-a
încredinţatăvehicululăasigurat,ăpentruăavariereaăoriădistrugereaăacestuiăvehicul;
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9. prejudiciile produse bunurilor transportate,ă dac ă întreă proprietarulă sauă
utilizatorulă vehicululuiă careă aă produsă accidentulă oriă conduc torulă autoă r spunz toră şiă
persoanele p gubite a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a
produsă accidentul,ă dac ă asigur torulă poateă dovediă c ă persoaneleă p gubite ştiauă c ă
vehiculul respectiv era furat;
11. prejudiciileă produseă deă dispozitiveleă sauă deă instalaţiileă montateă peă vehicule,ă
atunci cândăacesteaăsuntăutilizateăcaăutilajeăoriăinstalaţiiădeălucru;
12. prejudiciileă produseă prină accidenteă surveniteă înă timpulă operaţiuniloră deă
înc rcareăşiădeădesc rcare,ăacesteaăconstituindăriscuriăaleăactivit ţiiăprofesionale;
13. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase:
radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat
sau au agravat producerea prejudiciului;
14. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau
r zboi,ădac ăevenimentulăareădirect ăleg tur ăcuărespectivulăatacăsauăr zboi;
15. pretenţiileăcaăurmareăaădiminu riiăvaloriiăbunurilorădup ăreparaţie.
Art. 28. - (1) Înă situaţiaă înă careă persoanaă p gubit aă contribuită dină culp ă laă
producereaăaccidentuluiăsauălaăm rireaăprejudiciului,ăcelăchematăs ăr spund ăvaăfiăţinută
r spunz torănumaiăpentruăparteaădinăprejudiciuăcareăîiăesteăimputabil ă - culpaăcomun .ă
Înă astfelă deă situaţiiă întindereaă r spunderiiă fiec reiă persoaneă vaă fiă ceaă constatat ă prină
oriceămijlocădeăprob .
(2) Înăsituaţiaăînăcareănuăseăpoateăstabiliăîntindereaăr spunderiiăfiec reiăpersoane,ă
aceastaă seă vaă stabiliă înă coteă egale,ă înă raportă cuă num rulă p rţiloră implicateă înă accident,ă
fiecareă parteă avândă dreptulă laă desp gubireă înă proporţiaă înă careă nuă s-aă f cută
r spunz toareădeăproducereaăaccidentului.
SECȚIUNEA a 3-a
Perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă a vehiculelor
Art. 29. - (1) R spundereaăasigur toruluiăRCAăîncepe:
a) dină ziuaă urm toareă celei înă careă expir ă valabilitateaă poliţeiă deă asigurareă
anterioare,ă pentruă asiguratulă careă îşiă îndeplineşteă obligaţiaă încheieriiă asigur riiă celă maiă
târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;
b) dinăziuaăurm toareăceleiăînăcareăs-a încheiat documentul de asigurare, pentru
persoaneleă careă nuă aveauă oă asigurareă obligatorieă RCAă valabil ă laă momentulă încheieriiă
asigur rii;
c) dină momentulă eliber riiă documentuluiă deă asigurare,ă dară nuă maiă devremeă deă
dataă intr riiă înă vigoareă aă autorizaţieiă provizoriiă deă circulaţieă sauă aă
înmatricul rii/înregistr riiăvehiculului,ăpentruăvehiculeleăcomercializateăcareăurmeaz ăs ă
fie înmatriculate/înregistrate.
(2) Înă cazulă înstr in riiă unuiă vehiculă înă bazaă unoră acteă civileă subă semn tur ă
privat ,ă pentruă careă exist ă oă asigurare obligatorieă RCAă valabil ,ă aceast ă asigurareă
r mâneăînăvigoareăpân ălaădataădobândiriiăcalit ţiiădeătitularăalăînmatricul rii/înregistr riiă
vehicululuiă deă c treă noulăproprietar.ăÎnă cazulăînă careă noulăproprietarădeţineă oă asigurareă
obligatorie RCA pe numele s u,ă aceastaă vaă fiă considerat ă valabil ă chiară dac ă nuă s-a
efectuatăproceduraădeăînmatriculare/înregistrareăpeănumeleăs u.
13

Art. 30. - R spundereaă asigur toruluiă RCAă înceteaz ă laă oraă 24,00ă aă ultimeiă zileă
deăvalabilitateăînscriseăînăpoliţaădeăasigurareăRCAăsau anterior acestei date în momentul
radieriiă dină evidenţaă circulaţieiă oriă laă dataă laă careă asiguratulă depuneă laă asigur toră
documente doveditoare privind transmiterea dreptului de proprietate pentru vehiculul
asigurat.
Art. 31. - (1) Pentru vehiculele careă seă radiaz ă dină circulaţieă sauă pentruă careă
asiguratul transmite dreptul de proprietate în perioada de asigurare, prima de asigurare
aferent ă perioadeiă cuprinseă întreă dataă începeriiă şiă dataă încet riiă r spunderiiă
asigur toruluiă RCAă seă calculeaz ă prină însumarea primelor lunare stabilite în tariful de
primeă ală asigur toruluiă RCA,ă corespunz toră num ruluiă deă luniă întregiă deă asigurareă
cuprinseăînăperioadaădeăvalabilitateăaăasigur rii.ăOriceăfracţiuneădeălun ăesteăconsiderat ă
lun ăîntreag .
(2) Înă situaţiile menţionateă laă alin.ă (1),ă asigur torulă esteă obligată s ă restituieă
asiguratului, în termen de maximum 10 zile de laăcerereaăscris ăaăacestuia,ăînsoţit ădeă
documenteleă doveditoare,ă diferenţaă dintreă primaă deă asigurareă pl tit ă şiă ceaă calculat ă
conform alin. (1), numai în cazurile în care nu s-auă pl tită sauă nuă seă datoreaz ă
desp gubiriăpentruăevenimenteăproduseăînăperioadaădeăvalabilitateăaăasigur rii.ăÎnăcazulă
înă careă asigur torulă RCAă esteă obligată laă plataă unoră desp gubiriă pentruă evenimenteă
acoperiteă prină poliţaă deă asigurare,ă asigur torulă esteă îndrept ţită s ă recuperezeă deă laă
asiguratăprimaădeăasigurareărestituit ăacestuiaălaăcerere.
Art. 32. - Înă cazulă înă careă asiguratulă nuă respect ă obligaţiaă deă aă înştiinţaă
asigur torulăRCAă cuă privireă laă modificareaă informaţiilorăcuprinseă înă poliţaă deăasigurare,ă
referitoareălaăvehiculăşiălaăproprietarulăsauăutilizatorulăacestuia,ăasigur torulăRCAănuăvaăfiă
obligatăs ăreturnezeădiferenţaădeăprim ăpl tit .
SECȚIUNEA a 4-a
Stabilirea răspunderii în cazul cuplului tractor-remorcă/semiremorcă
Art. 33. - (1) Asigurareaăobligatorieădeăr spundereăcivil ăpentruăprejudiciiăproduseă
prină accidenteă aă remorcilor/semiremorciloră areă acoperireă doară dac ă acesteaă nuă suntă
ataşateăunuiăvehiculătractor.
(2) În cazul în care evenimentul se produce în timp ce remorca/semiremorca este
ataşat ăvehicululuiătractor,ăr spundereaăaparţineăvehicululuiătractor.
(3) Asigur torulă vehicululuiă tractoră areă obligaţiaă deă aă desp gubiă parteaă
prejudiciat ,ă avândă totuşiă posibilitateaă exercit rii dreptului de regres asupra
asigur toruluiăremorcii/semiremorcii,ăînăcazulăînăcareăpoateădovediăc ădaunaăs-a produs
caăurmareăaăuneiădefecţiuniătehniceăaăremorcii/semiremorcii,ăcareănuăputeaăfiăobservat ă
deăc treăconduc torulăauto.
(4) În cazul în care evenimentul se produce în timp ce remorca/semiremorca este
ataşat ăvehicululuiătractor,ădesp gubireaăvaăfiăsuportat ,ăînăfuncţieădeăsituaţiileămaiăjosă
prezentate,ădeăc tre:
a) asigur torulă vehicululuiă tractor,ă înă situaţiaă înă careă vehicululă tractoră este
identificatăşiăasigurat,ăindiferentădac ăremorca/semiremorcaăesteăsauănuăesteăidentificat ă
oriăasigurat ;
b) Asociaţiaă"Fondulădeăprotecţieăaăvictimelorăstr zii"ăsauăbiroulănaţionalăalăstatuluiă
înă careă vehicululă tractoră staţioneaz ă înă modă obişnuit, pentru vehicule înmatriculate în
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alteă state,ă înă situaţiaă înă careă vehicululă tractoră esteă identificată şiă neasigurat,ă indiferentă
dac ăremorca/semiremorcaăesteăsauănuăesteăidentificat ăoriăasigurat ;
c) asigur torulă remorcii/semiremorcii,ă înă situaţiaă înă care vehiculul tractor este
neidentificat,ă iară remorca/semiremorcaă esteă identificat ă şiă asigurat ;ă dup ă plataă
desp gubirii,ăasigur torulăremorcii/semiremorciiăareădreptădeăregresăîmpotrivaăpersoaneiă
vinovateă deă producereaă accidentuluiă şi,ă dup ă caz,ă împotrivaă asigur toruluiă vehicululuiă
tractor,ădac ăaceştiaăvorăfiăidentificaţiăulterior;
d) Asociaţiaă"Fondulădeăprotecţieăaăvictimelorăstr zii",ăînăsituaţiaăînăcareăvehicululă
tractorăesteăneidentificat,ăiarăremorca/semiremorcaăesteăidentificat ăşiăneasigurat .
SECȚIUNEA a 5-a
Obligaţiile asiguratului
Art. 34. - (1) Asiguratulă esteă obligată s ă înştiinţeze,ă înă celă maiă scurtă timp,ă
asigur torulăRCAăcuăprivireălaăproducereaăevenimentuluiăşiăs ăprecizezeăîmprejur rileăcuă
privire la acest eveniment, iar pe parcursulăinvestigaţiilorăreferitoareălaăacestăevenimentă
s ăprocedezeăînăconformitateăcuăinstrucţiunileăprimiteădeălaăasigur tor.
(2) Asiguratulăesteăobligatăs ăînştiinţeze,ăînăcelămaiăscurtătimp,ăasigur torulăRCA,ă
înăscris,ăcuăprivireălaăfaptulăc :
a) partea prejudiciat ăaăsolicitatădesp gubire de la acesta;
b) procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în
leg tur ă cuă evenimentulăprodusă şiăs ă informezeă asigur torulăRCAă imediată cuă privireă laă
demersul acestor proceduri,ăprecumăşiălaărezultatulăacestora;
c) parteaă prejudiciat ă şi-aă exercitată dreptulă deă aă fiă desp gubit ă prină înaintareaă
uneiăcereriăc treăoăinstanţ ăjudec toreasc ăsauăc treăoăalt ăautoritate,ăînăsituaţiaăînăcareă
asiguratulăafl ădespreăacestălucru;
d) informaţiileăînscriseăînăpoliţaădeăasigurareăRCAăauăsuferitămodific riăinterveniteă
înătimpulăvalabilit ţiiăasigur rii.
Art. 35. - Asiguratulăesteăobligat,ăînăcelămaiăscurtătimp,ăs ăofereăp rţiiăprejudiciate,ă
laăcerereaăacesteia,ăinformaţiileănecesare pentru formularea pretențiilorădeădesp gubire,ă
înă specială numeleă şiă prenumeleă şiă loculă deă rezidenţ ă aleă persoaneiă careă aă condusă
vehicululă asigurată înă momentulă produceriiă daunei;ă numele,ă prenumeleă şiă loculă deă
rezidenţ ă sauă denumirea,ă sediulă proprietarului ori utilizatorului vehiculului; denumirea,
sediulă asigur toruluiă careă aă emisă poliţaă deă asigurareă RCA,ă seriaă şiă num rulă poliţeiă deă
asigurareă RCA,ă precumă şiă num rulă deă înmatriculare/înregistrareă ală vehicululuiă asigurată
oriănum rulădeăidentificareăalăacestuia.
SECȚIUNEA a 6-a
Despăgubirea
Art. 36. - Persoana p gubit areă dreptulă s ă înaintezeă avizareaă deă daun c treă
asigur torulăRCA,ăînăcazulăproduceriiăunuiăriscăacoperităprinăasigurareaăobligatorie RCA,
potrivit prezentei norme,ăsauăc treăAsociaţiaă"Fondulădeăprotecţieăaăvictimelorăstr zii",ăînă
cazul producerii unui risc acoperit din acest fond, potrivit art. 251 din Legea nr. 32/2000,
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă oriă c treă BAAR,ă înă calitateaă saă deă birouă
gestionar.
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Art. 37. - (1) În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului
asiguratădeăc treăparteaăprejudiciat ăoriădeăc treăasigurat,ăasigur torulăRCAăesteăobligat:
a) fieă s ă r spund ă cereriiă p rţiiă solicitante,ă formulândă în scris oă ofert ă deă
desp gubireă justificat , transmis ă cu confirmare de primire, în cazul în care se
dovedeşteă r spundereaă asiguratuluiă înă producereaă riscuriloră acoperiteă prină asigurareaă
obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
b) fieă s ă notificeă p rţiiă prejudiciateă în scris, cu confirmare de primire, motivele
pentru careănuăaăaprobat,ăînătotalitateăsauăparţial,ăpretenţiileădeădesp gubire.
(2) Dac ă înă termenă deă celă multă 3ă luniă deă laă avizareaă produceriiă evenimentuluiă
asigurată deă c treă parteaă prejudiciat ă oriă deă c treă asigurat,ă asigur torulă RCAă nuă aă
notificată p rţiiă prejudiciateă respingereaă pretenţiiloră deă desp gubire,ă precumă şiă motiveleă
respingerii,ăasigur torulăRCAăesteăobligatălaăplataădesp gubirii.
(3) Asigur torulă RCAă poateă desf şuraă investigaţiiă privindă producereaă
accidentului, înă termenulă prev zută laă alin.ă (1), înă condiţiileă înă careă acestaă nuă faceă
obiectulăunorăcercet riăefectuateădeăc treăautorit ţileăpubliceăcompetente,ă aflate în curs
deădesf şurare.
(4) Desp gubireaăseăpl teşteădeăc treăasigur torulăRCAăînămaximumă10ăzileădeălaă
data depunerii ultimului documentă necesară stabiliriiă r spunderiiă şiă cuantific riiă daunei,ă
solicitată înă scrisă deă c treă asigur tor,ă sauă deă laă dataă laă careă asigur torulă aă primită oă
hot râreă judec toreasc ă definitiv ă cuă privireă laă sumaă deă desp gubireă peă careă esteă
obligatăs ăoăpl teasc .
(5) Asigur torulă RCAă esteă obligată s ă eliberezeă asiguratului/utilizatorului,ă înă
termenă deă 15ă zileă deă laă înregistrareaă solicit riiă acestuia,ă ună certificată privindă dauneleă
înregistrate,ă peă parcursulă ultimiloră 5ă aniă deă relaţiiă contractuale,ă sauă absenţaă acestor
daune.
(6) Certificatulă privindă dauneleă înregistrateă trebuieă s ă conţin ă înă modă obligatoriuă
urm toareleă informaţii:ă nume/denumireă asigurat,ă CNP/CUI,ă dateleă vehiculului,ă num rulă
poliţeiă deă asigurare,ă perioadaă deă valabilitate,ă clasaă bonus-malus aferent ,ă dataă
produceriiăevenimentuluiăînregistrat,ădataăpl ţiiădesp gubirii.
Art. 38. - Dac ă asigur torulă RCAă nuă îşiă îndeplineşteă obligaţiileă înă termeneleă
prev zuteă laă art.ă 37ă sauă şiă leă îndeplineşteă defectuos,ă inclusivă dac ă diminueaz ă
nejustificatădesp gubirea,ăseăaplic ăoăpenalizareădeă0,2%,ăcalculat ăpentruăfiecareăziădeă
întârziere, la întreagaă sum ă deă desp gubireă cuvenit ă sauă laă diferenţaă deă sum ă
neachitat ,ăcareăseăpl teşteădeăasigur tor.
TITLUL II
Norme tehnice privind avizarea, constatarea prejudiciilor şi plata despăgubirilor
CAPITOLUL I
Avizarea şi constatarea prejudiciilor
Art. 39. - (1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor
accidente de vehicule, persoanele p gubiteă seă adreseaz ă înă vedereaă aviz riiă daunei
asigur torului RCAă cuă careă proprietarulă vehiculului,ă r spunz toră deă producereaă
accidentului, aăîncheiatăasigurareaăobligatorieăRCA,ălaăreprezentanţaădeădesp gubiri,ălaă
Asociaţiaă "Fondulă deă protecţieă aă victimeloră str zii"ă oriă c treă BAAR,ă înă calitateaă saă deă
birou gestionar.
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(2) Avizareaăuneiădauneăînăleg tur ăcuă producerea unui eveniment asigurat prin
poliţaă deă asigurareă RCAă oblig ă asigur torulă RCAă r spunz toră s ă deschid ă dosarulă deă
daun ,ăs ăefectuezeăconstatareaăpagubelor,ăs ăcomuniceăînăscrisăp rţiiăprejudiciateăcuă
privireălaădocumenteleăceătrebuieădepuseăpentruăsoluţionarea pretențiilorădeădesp gubireă
şiăs ăsoluţionezeăcerereaăînătermenulălegal.
(3)ăAsigur torulăareăobligaţiaăînregistr riiătuturorădocumentelorădepuseălaădosarulă
deădaun .
Art. 40. - (1) În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale, persoana
p gubit ă seă adreseaz ă asigur toruluiă s uă deă bunuri,ă constatareaă avariilor,ă soluţiileă
tehnologiceă adoptate,ă precumă şiă modulă deă stabilireă aă cuantumuluiă desp gubirilor,ă
respectivă costulă reparaţiiloră p rţiloră componenteă sauă aleă pieselorăavariateă oriă costulă deă
înlocuireăaăacestora,ăinclusivăcheltuielileăpentruămateriale,ăprecumăşiăceleădeădemontareă
şiămontareăaferenteăreparaţiilorăşiăînlocuirilorănecesareăcaăurmareăaăpagubelorăproduseă
prină respectivulă accidentă deă vehiculă suntă opozabileă asigur toruluiă RCAă ală persoanei
vinovate.
(2) Înăsituaţiaărespect riiăprevederilorăalin.ă(1),ăasigur torulădeăbunuriăalăpersoaneiă
p gubiteă recupereaz ă desp gubireaă pl tit ă deă laă asigur torulă RCAă ală persoaneiă
vinovate,ăf r ăcaăasigur torulăRCAăs ăfieăîndrept ţităs ăresping ăoăastfel de cerere.
(3) Eventualaă diferenţ ă deă desp gubire,ă rezultat ă dină modulă deă calculă ală valoriiă
maximeă aă desp gubirii,ă dac ă esteă justificat ,ă r mâneă peă contulă asigur riiă facultative,ă
neputândă fiă recuperat ă deă laă asiguratulă persoan ă vinovat ,ă dac ă desp gubireaă pl tit ă
dină asigurareaă facultativ ă nuă dep şeşteă limitaă deă desp gubireă ceă poateă fiă acordat ă deă
asigur torulă RCAă pentruă prejudiciileă cauzateă înă unulă şiă acelaşiă accidentă deă vehicul,ă
prev zut ăînăpoliţaădeăasigurare.
Art. 41. - (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor seă întocmeşteă înă dou ă
exemplareăşi seăsemneaz ădeătoateăpersoaneleăcareăiauăparteălaăîntocmireaăacestuia.
(2) Laămomentulăefectu riiăconstat rii,ăasigur torulăRCAăesteăobligatăs ăeliberezeă
persoanei p gubite un exemplar al procesului-verbal de constatare a pagubelor sau o
not ădeăconstatare,ăînăcareăs ăseăindiceăşiănum rulădosaruluiădeschis,ăpieseleăconstatateă
ca avariate în acelaşiă accidentă şiă soluţiileă tehniceă adoptate:ă înlocuireă sauă reparaţie,ă
precumă şiă listaă documenteloră necesareă aă fiădepuseă deă c treă p gubită pentruă finalizareaă
dosaruluiădeădaun ăşiăefectuareaăpl ţii.ă
(3)ăEventualeleăobiecţiiăaleăp rţilorăcuăprivireălaăprejudiciileăconstatate,ă precumăşiă
laă soluţiileă tehniceă adoptate voră fiă menţionate în procesul-verbal sau într-oă anex ă laă
acesta.
Art. 42. - (1) Dac ă prină demontareaă sauă reparaţiaă bunuluiă avariată auă rezultată şiă
alteăpagubeăproduseăcaăurmareăaăaccidentului,ăceănuăauăpututăfiăconstatateăiniţial,ăseăvaă
întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor.
(2)ă Asigur torulă RCAă areă obligaţiaă deă aă efectuaă constatareaă dauneloră ceă nuă auă
pututăfiăconstatateăiniţial,ăînătermenădeămaximumă3ăzileălucr toareădeălaăsolicitare.ă
Art. 43. - Asigur toriiă RCAă potă acordaă desp gubiriă şiă înă cazulă înă careă persoanaă
p gubit ăaăprocedatălaăreparareaăvehicululuiăavariat,ăînainteăcaăasigur toriiăs ăefectuezeă
constatarea avariilor,ă dac ă împrejur rileă şiă cauzeleă produceriiă evenimentuluiă asigurat,ă
precumă şiă cuantumulă pagubeiă rezult ă dină acteleă aflateă laă dosar.ă Înă asemeneaă situaţiiă
stabilireaă m rimiiă cuantumuluiă pagubeloră seă faceă înă bazaă dateloră consemnateă înă
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constatareaăamiabil ,ăînăacteleăîncheiateădeăorganeleădeăpoliţie,ădeăunit ţileădeăpompieriă
sau de celelalteăautorit ţiăpubliceăcompetente,ăaădocumentaţiilorăprivindăcostulăefectivăală
reparaţiiloră efectuate,ă coroborateă cuă preţurileă practicateă deă unit ţileă deă specialitate,ă aă
declaraţiiloră scriseă aleă p rţiloră implicateă înă accidentă şiă aleă martoriloră cuă privire la
accidentulă produs,ă precumă şiă aă altoră doveziă prezentate,ă coroborateă cuă propriileă
constat riă aleă asigur torului,ă rezultateă înă urmaă examin riiă reparaţiiloră executateă laă
vehiculă şi,ă dup ă caz,ă aă înlocuiriiă eventualeloră p rţiă componenteă sauă pieseă avariate,
precumăşiăcuăinvestigaţiileăînăleg tur ăcuădinamicaăaccidentului,ălocalizareaăacestuiaăetc.ă
Şiăînăacesteăcazuriădateleăconstatateăvorăfiăconsemnateăînăprocesul-verbal de constatare
a pagubelor la vehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la
întocmirea acestuia.
CAPITOLUL II
Stabilirea despăgubirilor
SECȚIUNEA 1
Dispoziţii generale
Art. 44. - Desp gubirileă seă stabilescă înă conformitateă cuă art.ă 54ă dină Legeaăăăăăăăăăăăă
nr.ă 136/1995,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă bazaă poliţeiă RCA,ă cuă
respectarea prevederilor legale în vigoare, pe baza elementelor cuprinse în formularul
"Constatareăamiabil ădeăaccident"ăoriăpeăbazaăactelorăeliberateădeăpersoaneleăcareăauă
competenţeă s ă constateă accidenteleă deă vehicule,ă peă bazaă înştiinţ riiă sauă aă procesuluiverbalădeăconstatareăaăpagubelorăîntocmitădeăasigur tor,ăprecumăşiăaăoric rorămijloaceă
deăprob ,ăoriăprinăhot râreăjudec toreasc .
Art. 45. - Stabilireaă desp gubiriloră seă poateă faceă înă cazurileă înă care,ă dină
documentele existente înă dosarulă deă daun ă - constatareă amiabil ă deă accident,ă acteă
eliberateă deă persoaneleă careă auă competenţeă s ă constateă accidenteleă deă vehicule,ă
înştiinţare,ă procesul-verbală deă constatareă aă pagubeloră întocmită deă asigur toră sauă alteă
mijloaceă deă prob ă - rezult ă r spundereaă civil ă aă proprietaruluiă sauă aă conduc toruluiă
vehicululuiă asigurată înă producereaă pagubei,ă iară persoanaă p gubit ă faceă dovadaă
prejudiciului suferit.
care:

Art. 46. - Desp gubirileă seă stabilescă prină hot râreă judec toreasc ,ă înă cazulă înă

1. se formuleaz ă pretenţiiă deă desp gubiriă pentruă lipsaă deă folosinţ ă aă bunuluiă
avariată oriă distrus,ă pentruă parteaă respectiv ă deă desp gubire,ă cuă excepţiaă lipseiă deă
folosinţ ăaămijloacelorădeătransportăcuăcareăpersoanaăp gubit îşiărealizeaz ăobiectulădeă
activitateă şiă pentruă careă deţineă licenţ ă şiă autorizareă înă acestă sens,ă dară numaiă pentruă
timpulănormatănecesarăefectu riiăreparaţieiăpagubelorăproduseălaămijloaceleădeătransport.ă
Parteaă deă desp gubireă aferent ă lipseiă deă folosinţ ă seă determin ă luându-se în calcul
tarifeleă pentruă transporturiă deă m rfuriă sauă deă persoane,ă practicateă deă p gubită laă dataă
produceriiă pagubei.ă Sarcinaă probeiă aparţineă p gubituluiă şiă seă faceă cuă înscrisuriă
doveditoare;
2. se formuleaz ă pretenţiiă deă desp gubiri pentru: hârtii de valoare, acte,
manuscrise,ă bijuterii,ă pietreă preţioase,ă obiecteă deă art ,ă obiecteă dină platin ,ă aură sauă
argint,ăm rciăpoştale,ătimbre,ăprecumăşiăpentruădispariţiaăsauădistrugereaăbanilor;
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3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoanaăr spunz toareădeăproducereaă
prejudiciului,ălaăcauzeleăşiăîmprejur rileăproduceriiăaccidentului,ăprecumăşiălaăcuantumulă
prejudiciilor produse.
Art. 47. - În cazul în care accidentul de vehicul face obiectul unui proces-penal,
desp gubirileăseăstabilescăpeăcaleăamiabil ,ădac :
1. potrivită legii,ă acţiuneaă penal ă aă fostă stins ă sauă poateă fiă stins ă prină împ careaă
p rţilor;
2. deşiă hot râreaă instanţeiă penaleă aă r masă definitiv ă şiă irevocabil ,ă stabilireaă
desp gubirilorăcivileăarăurmaăs ăseăfac ăulterior;
3. deşiăacţiuneaăpenal ănuăpoateăfiăstins ăprinăîmp careaăp rţilor:
a) s-aă dată rechizitoriuă deă trimitereă înă judecat ă şiă persoanaă p gubit îşiă iaă ună
angajamentă scrisă prină careă seă oblig ă s ă restituieă deă îndat ,ă parţială sauă total,ă
desp gubirea primit ,ăînăfuncţieădeăhot râreaăinstanţeiăpenaleăînăceeaăceăpriveşteăfapta,ă
f ptuitorulăşiăvinov ţia;
b) sau,ădinăacteleăîncheiateădeăautorit ţileăpublice,ărezult ăatâtăr spundereaăcivil ă
aă acestora,ă prejudiciileă cauzate,ă câtă şiă vinov ţiaă penal ă aă conduc toruluiă autoă careă
urmeaz ăs ăfieătrimisăînăjudecat ădup ăfinalizareaăcercet rilorăaflateăînăcursăşiăpersoanaă
p gubit îşiăiaăunăangajamentăscrisăprinăcareăseăoblig ăs ărestituieădeăîndat ,ăparţialăsauă
total,ădesp gubireaăprimit ,ăînăfuncţieădeăhot râreaăinstanţeiăpenaleăînăceeaăceăpriveşteă
fapta,ăf ptuitorulăşiăvinov ţia.
Art. 48. - Laă stabilireaădesp gubirii,ă înă cazulă avarieriiăsauă alădistrugeriiăbunurilor,ă
seăiauăcaăbaz ădeăcalculăpretenţiileăformulateădeăpersoaneleăp gubite,ăţinându-se cont
de prevederileălegaleăprivindăacoperireaăcuantumuluiăpagubelorăaduseăbunurilor,ăf r ăaă
seă dep şiă valoareaă acestoraă dină momentulă produceriiă accidentuluiă şiă niciă limiteleă deă
desp gubireăstabiliteăprinăpoliţaădeăasigurareăRCA.
Art. 49. - În cazul în care cuantumulădesp gubirilorăînăacelaşiăaccidentădeăvehiculă
dep şeşte,ălaădataăproduceriiăaccidentului,ălimitaădeădesp gubireăstabilit ăprinăpoliţaădeă
asigurareă RCA,ă exclusivă cheltuielileă f cuteă înă procesulă civil,ă indiferentă deă num rulă
persoanelorăp gubiteăşiădeănum rulăpersoanelorăr spunz toareădeăproducereaăpagubei,ă
desp gubirileăseăacord ,ăînălimitaăacesteiăsume,ăfiec reiăpersoaneăp gubite,ăproporţională
cuă raportulă dintreă limitaă deă desp gubireă prev zut ă înă poliţaă deă asigurareă şiă totalulă
cuantumului desp gubirilor.

SECȚIUNEA a 2-a
Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului
Art. 50. - Laă stabilireaă desp gubiriloră înă cazulă v t m riiă corporaleă sauă ală
decesuluiăunorăpersoane,ăseăauăînăvedereăurm toarele:
1. în cazădeăv t mareăcorporal :
a) diferenţaădintreăveniturileăneteăaleăpersoaneiăv t mate,ăprobateăcuădocumenteă
fiscale,ă şiă indemnizaţiaă primit ă dină fondurileă persoaneiă juridiceă sauă fiziceă laă careă
salariatulăîşiădesf şoar ăactivitateaăşi/sau,ădup ăcaz,ădin fondurileăbugetuluiăasigur riloră
socialeădeăstat,ăpeăperioadaăspitaliz riiăşiăaăconcediuluiămedical;
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b) venitulă mediuă lunară netă realizată dină activit ţiă desf şurateă deă persoanaă
v t mat ,ă probată cuă documenteă justificative,ă înă cazulă persoanelorăcareă nuă au calitatea
de salariat;
c) salariulădeăbaz ăminimăbrutăpeăeconomie,ăînăcazulăpersoanelorăp gubiteăaflateă
la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;
d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident - cheltuieli cu transportul persoanei
accidentate, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru
alimentaţieă suplimentar ,ă conformă prescripţiiloră medicale,ă probateă cuă documenteă
justificative,ă şiă careă nuă suntă suportateă dină fondurileă deă asigur riă socialeă prev zuteă deă
reglement rileăînăvigoare;
e) cheltuielileă cuă îngrijitoriă peă perioadaă incapacit ţiiă deă munc ,ă dac ă prină
certificatulămedicalăseărecomand ăacestălucru,ăîns ănuămaiămultădecâtăsalariulădeăbaz ă
minim brut pe economie;
f) daunele morale:ăînăconformitateăcuălegislaţiaăşiăjurisprudenţaădinăRomânia;
2. în caz de deces:
a) cheltuielileă deă înmormântare,ă inclusivă pentruă piatraă funerar ,ă precumă şiă celeă
efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;
b) cheltuielileăcuătransportulăcadavrului,ăinclusivăceleădeăîmb ls mare,ăprobateăcuă
documenteăjustificative,ădeălaălocalitateaăundeăaăavutălocădecesulăpân ălaălocalitateaăînă
care se face înmormântarea;
c) veniturileă neteă nerealizateă şiăalteă eventuale cheltuieli rezultate în perioada de
laă dataă produceriiă accidentuluiă şiă pân ă laă dataă decesului,ă prev zuteă laă pct.ă 1,ă dac ă
acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
d) dauneleămorale:ăînăconformitateăcuălegislaţiaăşiăjurisprudenţaădin România.
SECȚIUNEA a 3-a
Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor
Art. 51. - (1) Desp gubirileă pentruă vehiculeă nuă potă dep şiă cuantumulă pagubei,ă
valoareaă vehicululuiă laă dataă produceriiă accidentuluiă şiă niciă limitaă de desp gubireă
prev zut ăînăpoliţaădeăasigurareăRCA.
(2) Prină valoareă r mas ă seă înţelegeă valoareaă aceloră p rţiă dină vehiculă r maseă
neavariate,ă demontabileă şiă valorificabile,ă cuprins ă întreă 0,1%ă şiă celă multă 25%ă dină
valoarea vehiculului la data producerii accidentului.ă Înă cazulă uneiă dauneă totale,ă dac ă
persoanaă p gubit ă faceă dovadaă radieriiă dină circulaţieă aă vehicululuiă avariată şiă aă
valorific riiă integraleă aă acestuiaă c treă oă societateă specializat ă înă dezmembrareaă şiă
reciclareaă vehiculelor,ă valoareaă r mas ă este ceaă menţionat ă înă documenteleă fiscaleă
justificativeă eliberateă deă societateaă respectiv ,ă f r ă aă puteaă dep şiă 25%ă dină valoareaă
vehiculului la data producerii accidentului.
(3) Cuantumulă pagubeiă laă vehiculeă esteă egală cuă costulă reparaţiiloră p rţiloră
componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv
cheltuielileă pentruă materiale,ă precumă şiă celeă deă demontareă şiă montareă aferenteă
reparaţiiloră şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul
accidentădeăvehicul,ăstabiliteălaăpreţurileăpracticateădeăunit ţileădeăspecialitate,ălaăcareăseă
adaug ăcheltuielileăcuătransportulăvehiculului,ăprecumăşiăceleăefectuateăpentruălimitareaă
pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 53.
(4) Înă cazulă înă careă pentruă reparaţiileă vehicululuiă seă solicit ă plataă desp gubiriiă
înainteă deă efectuareaă reparaţiilor,ă cuantumulă pagubeiă seă stabileşteă luândă înă calculă
preţurileă practicateă deă c treă unit ţileă deă specialitateă sauă prev zuteă înă sistemeleă deă
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specialitateă pentruă evaluareaă dauneloră auto,ă pentruă manoperaă aferent ă
reparaţiei/înlocuiriiă pieseloră avariate,ă precumă şiă pentruă p rţiă componente,ă pieseă
înlocuitoareănoiăşiămateriale.
(5) Preţurileă practicateă deă unit ţileă deă specialitateă utilizateă în stabilirea
cuantumului pagubei nuă potă fiă maiă mariă decâtă preţurileă practicateă deă c treă unit ţileă deă
specialitateă autorizateă deă c treă producatoriiă deă vehicule,ă respectivă reprezentanţiiă dină
România ai acestora.
(6) Prină unit ţiă deă specialitateă seă înţelegeă persoaneleă juridiceă legală autorizate,ă
careă auă înă obiectulă loră deă activitateă comercializareaă deă vehicule,ă p rţiă componente,ă
pieseă înlocuitoareă şiă deă materialeă pentruă acestea,ă cuă excepţiaă celoră în regim de
consignaţie,ăşi/sauăexecutareaădeălucr riădeăîntreţinereăşiăreparaţieălaăvehicule.
(7) Costulă reparaţiilorăefectuateă laă vehiculeă seă stabileşteă peă bazaă documenteloră
eliberateădeăunit ţileădeăspecialitate.
(8) Dac ă pentruă uneleă p rţiă componenteă sauă pieseă aleă vehicululuiă nuă exist ă
preţuriă practicateă deă unit ţileă deă specialitate,ă valoareaă deă nouă aă acestoraă seă stabileşteă
peă bazaă preţuriloră din sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto pentru
pieseă deă schimbă sau,ă înă lips ,ă prină asimilareă cuă preţurileă din sistemele de specialitate
pentru evaluarea daunelor auto oriăcuăceleăpracticateădeăunit ţileădeăspecialitate,ăpentruă
p rţileăcomponenteăoriăpieseleăunorăvehiculeăsimilare.
(9) Desp gubirileănuăpotădep şi:ă
a) cuantumul pagubei,ă valoareaă vehicululuiă laă dataă produceriiă evenimentuluiă şiă
niciă limitaă deă desp gubireă prev zut ă înă poliţaă deă asigurareă RCA,ă înă cazulă uneiă dauneă
totale,ăînăsituaţiaăînăcareăp gubitulăfaceădovadaărepar riiăvehiculului;ă
b) cuantumul pagubei, diferenţaă dintre valoarea vehiculului la data producerii
accidentuluiă şiă valoareaă r mas ă şiă niciă limitaă deă desp gubireă prev zut ă înă poliţaă deă
asigurareăRCA,ăînăcazulăuneiădauneătotale,ăînăsituaţiaăînăcareăp gubitulănuăfaceădovadaă
repar riiăvehiculului,ăşiăînăcazulădaunelorăparţiale.
(10) Daunaătotal ăseădefineşteăcaăfiindăsituaţiaăînăcareăcuantumulăpagubei,ădefinită
conformă alin.(3),ă dep şeşteă 75%ă dină valoareaă vehicululuiă laă dataă produceriiă
evenimentului.
(11) Înăcazulăuneiădauneămajore,ăasigur torulăRCAăareăobligaţiaădeăaăcomunicaă
înăscrisăp gubitului,ăînătermenădeă10ăzileădeălaădataăaviz riiădaunei,ăvaloareaămaxim ăaă
desp gubiriiăceăpoateăfiăacordat ,ăprecumăşiămodulădeăcalculăalăacesteia.
(12) Seă defineşteă daunaă major ă caă fiindă daunaă pentruă careă cuantumulă
desp gubiriiă stabilită deă asigur toră peă bazaă sistemeloră deă specialitateă pentruă evaluareaă
daunelorăautoădep şeşteă75%ădinăvaloareaăvehicululuiălaădataăproduceriiăevenimentului.
Art. 52. – (1)ă Valoareaă vehicululuiă laă dataă produceriiă accidentuluiă seă stabileşteă
pa baza valorilor de piaț ale unor vehicule de aceeași marc , tip, model, caracteristici
tehnice și dot ri, an de fabricație, având un parcurs în kilometri şi o stare de întreţinere
comparabile.
(2) Valoarea de piaț a unui vehicul se stabilește pe baza sistemelor de
specialitate pentru evaluarea vehiculelor înmatriculate permanent în România, precum
şiă înă bazaă oric roră documenteă prezentateă deă c treă parteaă prejudiciat ă înă dovedireaă
prejudiciului suferit.
(3) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state sau a celor care nu sunt
înmatriculate permanent în România, valoarea vehiculului la data producerii
accidentuluiăseăstabileşteăpe baza valorilor de piaț din statul în care vehiculul este sau
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a fost ultima dat permanent înmatriculat,ă precumă şiă înă bazaă oric roră documenteă
prezentateădeăc treăparteaăprejudiciat ăînădovedireaăprejudiciului suferit.
Art. 53. - Seăacord ădesp gubiriăşiăpentru:
1. acoperireaă cheltuieliloră f cuteă înă vedereaă limit riiă pagubelor,ă dac ă auă fostă
necesareăcaăurmareăaăaccidentuluiăşiădac ăsuntăprobateăcuădocumenteăjustificative;
2. în cazul vehiculelor avariateăcareănuăseămaiăpotădeplasaăprinăforţaăproprie:
a) acoperirea cheltuielilor de transport al vehiculului, la unitatea de specialitate
dină Româniaă ceaă maiă apropiat ă deă loculă accidentuluiă careă poateă faceă reparaţiaă sauă laă
locul cel mai apropiat de ad postireăaăvehiculului;
b) cheltuielileădeătransportăpân ălaălocalitateaădeădomiciliuăalăpersoanelorăcareăauă
efectuată voiajulă înă vehicululă avariat,ă f r ă aă seă puteaă dep şiă tarifulă prev zută pentruă
transportul cu avionul - clasa economic;
c) cheltuielileă deă transportă ală m rfuriloră aflateă înă vehicul,ă inclusivă înă
remorca/semiremorcaătractat ădeăacesta,ăpân ălaădestinaţie;
d) cheltuielileăprev zuteălaălit.ăa)-c) trebuie probate cu documente justificative.
Art. 54. - Înă cazulă persoaneiă p gubiteă cuă domiciliul/sediulă înă str in tate,ă
deţin toareăaăvehicululuiăînmatriculatăînăstr in tate,ăcuantumulădesp gubiriiăseăstabileşteă
astfel:
1. dac ă reparaţiaă s-aă efectuată înă str in tate,ă desp gubirileă urmândă aă seă pl tiă înă
valut ,ă costulă reparaţieiă esteă celă prev zută înă documentaţiaă deă reparaţie,ă avându-se în
vedereă avariileă constatateă deă asigur tor,ă precumă şiă eventualeleă avariiă suplimentareă
constatateă cuă ocaziaă efectu riiă reparaţiei,ă dac ă producereaă acestoraă seă justific ă prină
dinamica accidentului;
2. în cazulăînăcareăreparaţiaăs-aăf cutăînăRomâniaăşiăseăsolicit ăplataădesp gubiriiă
înăvalut ,ăcalculareaăînăvalut ăaăcosturilorăreparaţiei,ăstabiliteăînălei,ăseăfaceălaăcursulădeă
schimbă ală pieţeiă valutareă comunicată deă Bancaă Naţional ă aă Românieiă laă dataă laă care
p gubitulăaăefectuatăplataăfacturiiădeăreparaţie;
3. înăcazulăînăcareăseăsolicit ăplataădesp gubiriiăînainteădeăefectuareaăreparaţiilor,ă
costulă pagubeloră seă stabileşteă peă bazaă evalu riiă f cuteă deă asigur tor,ă avându-se în
vedereă constat rileă f cuteă deă autorit ţileă publiceă competente,ă cumululă deă elementeă
reţinuteă dină descriereaă accidentului,ă careă rezult ădină constatareaă amiabil ă deă accident,ă
cercet rileă efectuateă deă asigur toră înă leg tur ă cuă dinamicaă accidentuluiă şiă întindereaă
prejudiciului,ăprecumăşi,ădac ăesteăcazul,ădocumenteleăprezentateăulteriorăprivindăpl ţileă
efectivăf cuteădeăcelăp gubit.ăCalculareaăînăvalut ăaădesp gubirilorăstabiliteăînăleiăseăfaceă
laăcursulădeăschimbăalăpieţeiăvalutare,ăcomunicatădeăBancaăNaţional ăaăRomânieiălaădataă
propunerii f cuteădeăc treăasigur torăpersoaneiăp gubiteăşiăacceptateădeăaceasta;
4. înăcazulăînăcareăseă solicit ăplataăînăleiăaădesp gubiriiăstabiliteăînăvalut ,ăseăvaă
calculaă echivalentulăînă leiă alăacesteia,ă laă cursulădeă schimbă alăpieţeiă valutareă comunicată
de BancaăNaţional ăaăRomânieiălaădataăpropuneriiăf cuteădeăc treăasigur torăpersoaneiă
p gubiteăşiăacceptateădeăaceasta;
5. calculareaăînăvalut ăaălimitelorăprivindăcuantumulădesp gubirilorăstabiliteăpotrivită
art. 24 seăfaceă laă cursulădeă schimbă alăpieţeiăvalutareă comunicată deă Bancaă Naţional ăaă
României la data producerii accidentului.
Art. 55. - Înăcazurileăînăcareădesp gubirileăurmeaz ăs ăfieărecuperateăpotrivităart.ă
58ădinăLegeaănr.ă136/1995,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăsumaădeărecuperat
reprezint ădesp gubireaăstabilit ăşiăpl tit .
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SECȚIUNEA a 4-a
Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii altor bunuri
Art. 56. - Desp gubirileă pentruă cl diri,ă construcţiiă sauă alteă bunuriă seă stabilescă peă
bazaă preţuriloră existenteă peă piaţ ă laă dataă produceriiă risculuiă asigurat,ă înă limiteleă deă
desp gubireăstabiliteăpotrivităart. 24.
SECȚIUNEA a 5-a
Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării sau al pieirii animalelor
Art. 57. - Desp gubirileă pentruă animaleă seă stabilescă peă bazaă valoriiă deă peă piaţaă
local ăaăanimaluluiărespectivălaădataăproduceriiăaccidentului.
CAPITOLUL III
Plata despăgubirilor
Art. 58. - (1) Dup ă acceptarea oferteiă deă desp gubire,ă persoanaă p gubit va
precizaă modalitateaă deă plat :ă înă numerară sauă prină ordină deă plat ,ă înă contulă bancară
personalăoriăînăcontulăbancarăalăunit ţiiădeăspecialitate.
(2) În cazul în care în drepturile persoanei p gubiteă s-a subrogată asigur torulă
acesteia,ăasigur torulăRCAăefectueaz ăplataădesp gubirilorăastfel:
a) dac ănuăexist ăobiecţiiăasupraăsumelorăsolicitate,ăacesteaăseăvorăachitaăînăcelă
multă15ăzileăcalendaristiceădeălaădataăaviz riiăscrise,ăefectuat ădeăasigur torulăsubrogat
înădrepturileăpersoaneiăp gubite,ăînsoţit ădeădocumenteleăjustificative.ăAvizareaădeăplat ă
poateăfiăf cut ălaăsediulăsocialăsauălaăoricareădintreăunit ţileăteritorialeăaleăasigur toruluiă
RCAă careă desf şoar ă activit ţiă deă constatare,ă deă lichidareă aă dauneloră autoă şiă deă
efectuareă aă pl ţiloră deă desp gubiri.ă Acţiuneaă înă justiţieă împotrivaă asigur toruluiă RCAă
poateă fiă exercitat ,ă înă modă alternativ,ă laă oricareă dintreă sediileă asigur torului,ă respectivă
sediulă socială oriă sucursalaă careă aă emisă poliţaă deă asigurareă RCA sau sucursala care a
lichidat dauna;
b) dac ă exist ă obiecţiiă întemeiateă asupraă sumeloră solicitate,ă acesteaă seă voră
comunicaăasigur toruluiăCASCOăînătermenulăprev zutălaălit.ăa).
Art. 59. - (1)ăOdat ăcuăîncasareaădesp gubirii,ăparteaăprejudiciat ăvaămenţionaă
înăscrisăc ăaăfostăintegralădesp gubit ăpentruăprejudiciileăsuferiteăşiăc ănuămaiăareănicioă
pretenţieă deă laă asigur torulă RCAă şiă deă laă asigurată înă leg tur ă cuă prejudiciulă respectiv,ă
dac ădesp gubireaăpl tit ănuădep şeşteălimitaădeădesp gubireăceăpoateăfiăacordat ădeă
asigur torăpentruăprejudiciileăcauzateăînăacelaşiăaccidentădeăvehicul,ăprev zut ăînăpoliţaă
de asigurare RCA.
(2)ă Declaraţiaă deă acceptareă aă desp gubirii,ă prev zut ă laă alin.ă (1),ă vaă fiă dat ă deă
asigur torulăCASCOăînăcazurileădeăregres.
(3)ăÎnăsituaţiaăefectu riiăpl ţiiădeăc treăasigur torulăRCAădirectăînăcontulăindicatăînă
declaraţiaă deă acceptareă aă desp gubiriiă deă c treă persoanaă p gubit , aceasta se
consider ăaăfiăintegralădesp gubit ădac ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăintr riiăsumeiă
înăcontulăs uăbancarănuăaănotificatăasigur toruluiăRCAăeventualeleăobiecţiiăreferitoareălaă
cuantumulă desp gubirii,ă dac ă plataă efectuat ă conţineă elementeleă necesareă identific riiă
acesteiaădeăc treăcreditor.
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CAPITOLUL IV
Sistemul bonus-malus
Art. 60. - Sistemul bonus-malusă esteăformatădină categoriaă deăbaz ă B0,ă 14ă claseă
deă bonusă şiă 8ă claseă deă malus.ă Clasaă B0ă esteă clasaă atribuit ă unuiă asigurată nou,ă f r ă
istoric în asigurare.
Art. 61. - Reducereaăsauămajorareaăstabilit ăconformăsistemuluiăbonus-malus se
aplic ătarifelorănotificateăşiăpracticateădeăc treăsocietateaădeăasigurareălaăcareăasiguratulă
doreşteăs ăîncheieăasigurareaăobligatorieădeăr spundereăcivil .
poliţei.

Art. 62. - Perioadaădeăreferinţ ăesteăanulăcalendaristicăanteriorădateiădeăemitereăaă

Art. 63. - (1) Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele
pentruă careă aă fostă pl tit ă celă puţină oă daun ă înă perioadaă deă referinţ ,ă înă careă seă reţineă
responsabilitateaă total ă sauă parţial ă aă conduc toruluiă auto,ă indiferentă cineă aă condusă
vehiculul la momentul producerii accidentului, indiferent de modul de protocolare a
acestuia, prin proces-verbalăîntocmitădeăpoliţieăoriăprinăconstatareăamiabil ădeăaccident.
(2) Dac ălaămomentulăproduceriiăevenimentuluiăvehicululăeraăînsuşităşiăfolosităf r ă
acordulă proprietaruluiă şiă acestă lucruă aă fostă sesizată înă scrisă poliţiei,ă coeficientulă dină
sistemul bonus-malusăalăasiguratuluiănuăesteăinfluenţat.
Art. 64. - Clasele bonus-malusă şiăcoeficienţiiăaferenţiăacestoraă suntăprezentaţiăînă
anexa nr. 5.
Art. 65. - (1) Dac ă înă perioadaă deă referinţ ă nuă auă fostă înregistrateă dauneă pl tite,ă
asiguraţiiă beneficiaz ă deă ună bonus,ă respectivă oă reducereă aă primeiă deă asigurare,ă dup ă
cumăurmeaz :
a)ăoăclas ,ăînăcazulăînăcareănouaăpoliţ ăseăîncheieăpentruăoăperioad ădeă6ăluni;
b) dou ă clase,ă înă cazulăînă careănouaăpoliţ ăseă încheieă pentruăoăperioad ă deă ună
an.
(2) Dac ăînăperioadaădeăreferinţ ăauăfostăînregistrateădauneăpl titeăasiguraţiiăsuntă
penalizaţiăprină aplicareaă unuiămalus,ă respectivă majorareaă primeiădeă asigurare,ă conformă
tabelului prezentat în anexa nr. 5.
(3) Pentru aceeașiăperioad ădeăreferinţ ăseăpoateăaplicaăaceeașiăclas ăde malus.
Art. 66. - (1) Înă situaţia înă careă ună asigurată deţineă maiă multeă vehiculeă sistemulă
bonus-malusăseăaplic ădistinctăpentruăfiecareăvehiculăînăparte.
(2) Înăcazulăînstr in rii/radieriiăvehicululuiăasigurat,ăstabilireaănoiiăclaseădeăbonusmalus pentru un vehicul nou-dobândit se face pornind de la clasa bonus-malus de care
asiguratul a beneficiat anterior.
Art. 67. - ÎnăsituaţiaăînăcareădinămotiveătehniceăbazaădeădateăCEDAMănuăpoateăfiă
interogat ă sauă dateleă oferiteă suntă înă neconcordanţ ă cuă documenteleă prezentateă deă
asigurat, asigur torulăpoateăstabiliădaunalitateaăpeăbazaădocumentelorăpuseălaădispoziţieă
de asigurat.
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CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 68. - (1) Înă cazurileă înă careă desp gubirileă seă stabilescă prină hot râreă
judec toreasc ,ăasigur torulăRCAăvaăacordaădesp gubiriăînăbazaăhot râriiăjudec toreştiă
r maseădefinitiv .
(2) Înă cazulă oblig riiă laă prestaţiiă b neştiă periodice,ă sumeleă stabiliteă înă condiţiileă
prev zuteălaăalin.ă(1)ăseăvorăpl tiăpân ălaăreducereaăsauăîncetareaăst riiădeănevoieăoriăaă
incapacit ţiiă deă munc ,ă ţinându-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele
medicaleă şiă deă alteă doveziă careă stabilescă acesteă situaţii,ă cuă respectareaă limiteloră deă
desp gubireăstabiliteăprinăpoliţaădeăasigurareăRCA.
Art. 69. - Înă cazulă înă careă dup ă plataă desp gubiriloră pentruă v t m riă corporale,ă
stabiliteăprinăhot râreăaăorganuluiădeăjurisdicţieăcompetent,ăintervineădecesulăvictimeiăcaă
urmareă aă aceluiaşiă accident,ă seă vaă recalculaă desp gubireaă potrivită prevederiloră art. 50
pct. 2.
Art. 70. - Asigur toriiăRCAăsuntăobligaţiăs ăcomuniceăasiguraţilorăcondiţiileăprivindă
aceast ăasigurare,ăprev zuteădeăprezenta norm .
Art.71. - Pentruărespectareaăintereselorăasiguraţilor,ăAutoritatea de Supraveghere
Financiar ,ăprinăatribuţiileăsale,ăanalizeaz ăşiărezolv ăeventualeleăreclamaţiiăprimiteădeălaă
asiguraţiăsauădeălaăalteăpersoaneăfiziceăşiăjuridiceăcareăapeleaz ălaăserviciileăsociet ţiloră
dinădomeniulăasigur rilor.
Art.72. - Nerespectareaă prevederiloră prezenteiă normeă deă c treă societ ţileă deă
asigurare se sancţioneaz ă înă condiţiileă şiă potrivită prevederiloră art.ă 39ă dină Legeaăăăăăăăăăăăă
nr.ă 32/2000,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă aleă cap.ă V din Legea
nr.ă136/1995,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Art. 73. - Anexele nr. 1, 2,ă3,ă4,ă5ăşiă6ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaănorm .
Art. 74. – Prezentaă norm ă seă public ă înă ă Monitorulă Oficial,ă Parteaă Iă şiă intr ă înă
vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
Art. 75. - Laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă norme,ă seă abrog ă Ordinul
preşedinteluiă Comisieiă deă Supraveghereă aă Asigur riloră nr.ă 14/2011,ă pentru punerea în
aplicareăaăNormelorăprivindăasigurareaăobligatorieădeăr spundereăcivil ăpentruăprejudiciiă
produse prin accidente de vehicule, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 858 din 6
decembrieă2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ă
PreşedinteleăAutorit ţiiădeăSupraveghereăFinanciar
Mişu Negriţoiu
București,
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