ASIGURAREA RCA - RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Groupama Asigurări S.A., autorizată în România de
Autoritatea de Supraveghere Financiara, înscrisă în Registrul
Asigurătorilor și Reasigurătorilor sub nr. RA-009/2003

Produsul: Asigurarea de Răspundere Civilă Auto

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest produs de asigurare vă sunt
oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Ce se asigură?
Prejudicii materiale produse terților prin accidente de vehicule și
tramvaie
 Vătămări corporale şi decese produse terților prin accidente de
vehicule și tramvaie
 Prin clauza decontare directă, acordăm despăgubiri către propriul
asigurat RCA în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA
Limitele minime ale răspunderii acoperite prin asigurarea RCA conform
reglementarilor UE sunt:


a) pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent
de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte,
pentru accidente, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de
schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca
Naţională a României;
b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter
patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul
persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru
accidente, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb
al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca
Naţională a României.

Ce nu se asigură?
 Nu se asigură vehiculele folosite în scopul antrenamentelor, curselor,
întrecerilor sau raliurilor, organizate legal

Există restricții de acoperire?
Nu se pot asigura RCA vehiculele înmatriculate/ înregistrate în
afara României, excepție fiind următoarele cazuri:
- vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene pentru care se solicită
asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30
de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;
- vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;
- vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de
30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

Unde beneficiez de acoperire?
Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule:
- teritoriul României;
- teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, şi teritoriul Confederaţiei Elveţiene;
- teritoriile statelor situate între două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou naţional auto;
- teritoriile statelor în care sunt competente birourile naţionale auto care au semnat Acordul multilateral.

Ce obligații am?
La încheierea asigurării:
- Trebuie să prezentaţi următoarelor documente, în original: certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi permisul de conducere sau documentul de
identitate (carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport, după caz);
În timpul derulării contractului:
- La încheierea contractului RCA, precum și pe parcursul derulării acestuia, aveţi obligația să ne permiteţi accesul în baza de date CEDAM la evidența
accidentelor și a cererilor de despăgubire anterioare și să furnizaţi informațiile pe care vi le solicităm pentru evaluarea riscului și calculul primei de asigurare
În caz de daună:
- Anunțați imediat autoritățile competente (Poliție, Pompieri) solicitand întocmirea actelor referitoare la cauzele și imprejurările producerii evenimentului
asigurat sau, dupa caz, respectă instructiunile privind constatul amiabil.
- Sunați la Alo Groupama: 0374-110-110, în termen de 2 zile lucrătoare de la avarie

Când și cum plătesc?
Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar
la reprezentanții noștri de vânzări.
Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt
prevăzute și datele scadente.

Când începe și când încetează acoperirea?
Acoperirea prin asigurare începe de la data fixată în poliţă, dar în niciun caz înainte de orele 24:00 ale zilei în care ați plătit prima de asigurare sau prima
rată a acesteia și încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă.
Contractul poate înceta și din alte cauze:
- transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului
- la data la care vehiculul este radiat din circulaţie;
- la data rezilierii
Contractul poate înceta și din alte cauze: reziliere sau alte prevederi legale

Cum pot să reziliez contractul?
Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în
care dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor
contractuale.
Puteți rezilia contractul:
- În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului
- În cazul în care vehiculul este radiat din circulație
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