Asigurarea de răspundere civilă auto
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea :
Watford Insurance Company Europe
Sucursala București

Produsul :
Asigurare de răspundere civilă auto (RCA)

Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest produs sunt furnizate în alte documente. Acest document are
rol de informare și prezintă principalele caracteristici ale produsului de asigurare RCA. Pentru o informare completă consultați integral
dispozițiile legale în vigoare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acest document prezintă produsul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
și tramvaie (RCA), asigurare obligatorie, în conformitate cu prevederile legale (Legea nr.132/2017 și Norma ASF nr. 20/2017).

Ce se asigură?















prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și
înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu
limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli
aferente diminuării valorii vehiculului după reparații,
dovedite cu acte sau expertiză;





vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii
fară caracter patrimonial;
costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea
evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise în
condițiile legii;
prejudicii reprezentând consecinta lipsei de folosintă;




cheltuieli de judecată efectuate de către persoana
prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluționării
alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă
persoanei prejudiciate;



cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat,
aparținând terțului păgubit, dacă respectivul vehicul nu
se mai poate deplasa prin mijloace proprii;



Limite de despăgubire :



1.220.000 Euro - pentru prejudicii materiale produse în
unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul
persoanelor prejudiciate;



6.070.000 Euro - pentru vătămări corporale şi decese,
inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial
produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de
numărul persoanelor prejudiciate;
până la nivelul impus de legislaţia statului membru pe
teritoriul căruia s-a produs accidentul sau la nivelul
limitelor mai sus mentionate, daca acestea sunt mai
mari.
Acoperiri suplimentare :



Ce nu se asigură?

Decontarea directă
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prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului
vehiculului răspunzător de producerea accidentului,
precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale
sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste
despăgubiri;
prejudiciile produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice
sau persoanelor juridice daca au fost provocate de un
vehicul aflat in proprietatea sau utilizat de aceiași persoană
fizică sau juridică;
prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada
valabilităţii la data accidentului a asigurării RCA sau
Asigurătorul nu are răspundere;
partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de
răspundere stabilite prin contractul RCA ;
amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi
obligată persoana raspunzătoare de producerea
prejudiciului;
cheltuielile făcute în procesul penal de persoana
raspunzatoare de producerea prejudiciului ;
prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între
persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului şi
persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la
data producerii accidentului;
prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile
montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca
utilaje ori instalaţii de lucru;
pejudiciile produse prin accidente survenite în timpul
operaţiunilor de încărcare şi de descărcare ;
prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse
periculoase;
prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul
unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă
legătură cu respectivul atac ori război.

Există restricții de acoperire?

!

Nu sunt obligate să încheie un contract RCA persoanele
fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în scopul
antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor,
organizate legal; pentru riscurile ce derivă din aceste
activităţi, proprietarii de vehicule sau organizatorii
competiţiei se pot asigura facultativ.
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Unde beneficiez de asigurare?




pe teritoriul României;
pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European,
denumite în continuare state membre (Albania, Austria, Andorra, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia și Herzegovina,
Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda,
Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea Britanie, Maroc, Moldova, Muntenegru, Norvegia,
Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Serbia, Tunisia, Turcia , Ucraina, Ungaria) și
care nu sunt barate pe contract, precum si pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene;



teritoriile statelor situate între două state care leagă direct 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?
-

-

să furnizați complet și corect datele solicitate de Asigurător în vederea evaluării riscului, inclusiv datele de identificare
și tehnice ale vehiculului, proprietarului și utilizatorului vehiculului;
sa notificați Asigurătorul dacă informaţiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări;
să plătiți prima de asigurare în cuantumul și în termenul prevăzut în poliță;
să notificați Asigurătorul RCA cu privire la producerea unui accident de vehicule în termen de 5 zile lucrătoare;
să furnizați Asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului, documentele
necesare instrumentării cazului si daca procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva
dumneavoastra în legătură cu evenimentul produs;
să transmiteți părții prejudiciate informațiile necesare înaintării cererii de despăgubire, la cererea acesteia.

Cand și cum plătesc?



plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre Asigurat şi Asigurător;
prima de asigurare se achită utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de către intermediar.

Când începe și când încetează acoperirea?







Valabilitatea contractului RCA:
perioada de valabilitate este cea înscrisă pe contractul de asigurare RCA;
contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni (multiplu de o lună), în funcţie de opţiunea
Asiguratului;
Acoperirea încetează:
la data la care proprietarul vehiculului notifică Asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra
vehiculului, însoţită de documente justificative;
la data la care vehiculul este radiat din circulaţie;
la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.

Cum pot să reziliez contractul?





în cazul asigurării multiple, Asiguratul poate opta pentru rezilierea contractului cu data de intrare în vigoare ulterioară
primului contract RCA încheiat;
în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative;
in cazul radierii vehiculului din circulatie;
în situaţia în care informaţiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de
asigurare poate fi recalculată şi modificată de asigurătorul RCA, iar dacă asiguratul nu îşi exprimă acordul cu privire la
modificarea condiţiilor contractuale, acesta poate denunţa contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii
notificării.
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