
 

 
 

 

Informatii privind asigurarea obligatorie RCA 

 

Asigurarea de Raspundere Civila Auto (RCA) este un contract incheiat intre proprietarul unui vehicul, 
persoana fizica sau juridica si o companie de asigurari autorizata. In baza acestui contract, compania 
care a emis polita de asigurare RCA plateste despagubiri tertelor persoane pagubite in urma unui 
accident provocat de vehiculul pentru care s-a incheiatpolita, pentru daunele materiale si/sau decesul 
ori vatamarile corporale, inclusiv daunele morale, suferite in acel accident.  
In cazul producerii unui accident rutier, pagubele produse altor persoane pot fi insemnate, iar 
acoperirea acestora poate fi imposibila mai ales in situatia nefericita in care din accident rezulta 
victime. 
Asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata astfel: 

• pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate in Romania, pe o perioada cuprinsa intre 1 luna 
si 12 luni, multiplu de o luna, dupa caz; 

• pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii 
permanente in Romania, pe o perioada cuprinsa intre 1 luna si 12 luni, multiplu de o luna, 
dupa caz, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele 
sau; 

• pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre, pentru care se solicita 
asigurarea in vederea importului in Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data 
dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative; 

• pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioada de maximum 30 de zile; 

• pentru vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie, pe perioade de 30 de zile, 

dar cumulat nu mai mult de 90 de zile; 

Contractul RCA inceteaza in situatia cand autovehiculul a fost instrainat. Proprietarul vanzator are 

dreptul sa primeasca inapoi de la asiguratorul RCA partea din prima platita in avans aferenta perioadei 

ramase pana la expirarea valabilitatii asigurarii.  

Limitele maxime de despagubire stabilite de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara 
sunt: 

• 6.070.000 Euro pentru vatamari corporale si deces; 

• 1.220.000 Euro pentru pagube materiale; 
Decontare directa RCA 
Decontarea Directa reprezinta un serviciu auxiliar de gestionare a daunelor de catre asiguratorii RCA 
a propriilor asigurati, care se oferteaza obligatoriu de catre asigurator, iar achizitia acestuia este 
optionala de catre asigurat, contra unei prime suplimentare care difera la fiecare companie in parte. 
Prin acest serviciu, in caz de accident, va puteti repara autovehiculul pe RCA-ul dvs, iar asiguratorul 
va recupera valoarea pagubei de la asiguratorul vinovatului. 
Decontarea directa intre asiguratorii RCA este aplicabila la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor 
conditii: 
a) accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei; 
b) vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate/inregistrate in Romania; 
c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; 
d) ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului; 
e) prejudiciile exclud vatamarile corporale. 
Clauza de Decontare Directa poate fi achizitionata concomitent cu Contractul RCA (la emiterea 
acestuia), nu se poate adauga ulterior. 

Pentru informatii suplimentare: 0758.110.470                  https://titanbroker/publisind/ 


