Asigurarea auto,
protecția ta în trafic...
➢ Ce este asigurarea auto?
În ziua de astăzi depindem tot mai mult de circulația cu mașina, pentru a ne deplasa la
serviciu sau pentru a rezolva probleme de rutină. Mereu suntem expuși unui risc de accident
care poate cauza pierderi importante atât pentru noi, cât și pentru ceilalți participanți în
trafic. Pentru a ne putea proteja de astfel de pierderi au fost create produsele de asigurare
auto. Astfel, orice persoană care deține un autovehicul este obligată să procure o poliță de
asigurare auto de răspundere civilă care acoperă pagubele rezultate din avarierea mașinii,
dar și vătămările corporale cauzate. În cazul în care, urmare accidentului rezultă un anumit
grad de invaliditate a unei persoane, despăgubirea de asigurare va include diferența dintre
venitul mediu lunar și pensia de invaliditate pe perioada până la anularea invalidității.

Elementele unui contract
de asigurare auto,

➢ RCA, CASCO, Carte Verde – care este diferența?

asigură-te că le înțelegi pe
toate:

Există multiple polițe de asigurare auto: asigurare de răspundere civilă auto (RCA), Carte
Verde sau CASCO. Acestea diferă prin faptul că sunt obligatorii sau facultative, că acoperă
diferite tipuri de riscuri sau că sunt valabile în anumite zone geografice.
1. RCA: poliță de asigurare obligatorie cu valabilitate pe teritoriul Republicii Moldova.
Victimele unui accident rutier, primesc despăgubiri pentru daunele cauzate de
deținătorul poliței de tip RCA (care se face vinovat de producerea accidentului).
2. Carte Verde: poliță de asigurare, echivalentă RCA, care este obligatorie pentru
posesorii de autovehicule ce se deplasează în trafic internațional și care protejează
persoanele terțe în urma accidentelor ce au loc în afara țării.
3. CASCO: spre deosebire de celelalte tipuri de asigurări menționate, asigurarea de tip
CASCO este facultativă și acoperă daunele aduse propriului autovehicul atât pe
teritoriul Republicii Moldova cât și în alte țări. Daunele respective pot fi cauzate nu
doar de accidente rutiere, dar și de factori naturali (exemplu: grindină) sau furturi.
Polița de tip CASCO se procură adițional la polița de tip RCA sau Carte Verde.
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➢ Ce faci în caz de accident?
În cazul producerii unui accident, în primul rând trebuie să decidem dacă putem recurge la
procedura de constatare amiabilă – o procedură simplificată de documentare a
accidentului, care permite soluționarea cazului fără ca poliția să vină la fața locului. Dacă
dauna este de până la 10 000 lei, ambii șoferi implicați dețin poliță de asigurare RCA și
vinovatul își recunoaște vina, se poate proceda la constatarea amiabilă prin completarea
unui formular pe care trebuie să îl avem tot timpul în mașină. Acesta poate fi solicitat de la
compania de asigurare. Iar în cazul în care nu putem utiliza această procedură, vom urma
procedura clasică care începe prin anunțarea organelor de poliție.
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Se întâlnesc situații în care accidentul este provocat de către o persoană care nu deține
poliță de asigurare sau persoana părăsește locul accidentului și nu poate fi identificată. În
acest caz intervine Fondul de protecție a victimelor străzii care a fost creat pentru a achita
despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri, vătămări corporale sau deces, dacă
autorul accidentului a rămas neidentificat, nu dispune de asigurare sau autovehiculul a fost
obținut de cale ilicită. Cererea urmează să fie depusă la Biroul Național al Asiguratorilor de
Autovehicule (BNAA), o asociație creată de toți asiguratorii auto.

