Poliţia
Rutieră

CAMPANIA NAŢIONALĂ

“ASIGURĂ-TE!”

Asigurarea RCA este obligatorie
prin lege!

Cât te costă o poliţă RCA?
Preţul unei poliţe RCA
diferă în funcţie de
compania de asigurări,
care utilizează anumite
criterii pentru a stabili
tarifele. Limitele de
despăgubire pe eveniment
sunt de 1.000.000 EUR
(pagubele materiale) şi
5.000.000 EUR (vătămări
corporale şi deces).

RCA este o asigurare prin care cei
prejudiciaţi primesc despăgubiri
pentru daunele materiale şi/sau
pentru decesul ori vătămările
corporale suferite în urma unui
accident auto care a fost produs
din vina conducătorului asigurat.
Cu alte cuvinte, dacă eşti găsit
vinovat pentru producerea unui
accident auto, RCA-ul tău va
plăti pentru vătămările corporale
sau decesul celui pe care l-ai
accidentat, pentru orice tip de
pagube materiale pe care le-ai
provocat (ex: ai avariat un gard,
un stâlp, un vehicul), pentru
pagubele rezultate din lipsa de
folosinţă a celuilalt vehicul avariat
sau cheltuielile de judecată
plătite de cel nevinovat (numai în
cazul unui proces).
ATENŢIE!
Ţ

Dacă nu ai RCA, vei ﬁ penalizat cu amendă între 1.000 şi 2.000
lei, reţinerea certiﬁcatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de
înmatriculare. În plus, dacă vei ﬁ găsit vinovat de producerea unui
accident, vei plăti toate despăgubirile din buzunarul tău!

Aﬂă totul despre asigurările RCA!
www.constatulamiabil.ro

De ce am nevoie şi de o poliţă
facultativă CASCO? Am deja o
asigurare RCA.

alte
riscuri

Este foarte simplu: poliţa RCA acoperă
numai daunele pe care le provoci
altora din vina ta. În schimb, o asigurare CASCO îţi protejează maşina,
acoperind:

daune
rezultate în urma
unei tentative
de furt

avarii (produse
de accidente în traﬁc,
fenomene naturale –
inundaţii, trăsnete, căderi
accidentale de corpuri pe
maşină – incendiu, explozie)

furturi
(furtul maşinii
sau numai al unor
părţi componente)

Cât te costă o poliţă CASCO?
Preţul pentru o asigurare CASCO
se calculează ca procent din
suma asigurată sau ca sumă
ﬁxă. Astfel sunt luaţi în calcul:
locul de înmatriculare, numărul
de km. parcurşi anual, modul
de utilizare a maşinii, proﬁlul
şoferului, numărul de utilizatori ai
vehiculului, vechimea maşinii sau
istoricul de daune.

ATENŢIE!
Ţ
Poliţa CASCO nu este un
produs standard! Riscurile
acoperite şi excluderile
diferă de la un asigurător
la altul. Cere informaţii
detaliate, astfel încât să ﬁi
sigur că asigurarea ta oferă
acoperirea
de care ai nevoie!

Aﬂă totul despre asigurările CASCO!
www.constatulamiabil.ro

Eşti obligat prin lege
să îţi asiguri locuinţa!
Dacă eşti proprietarul unei
locuinţe, legea te obligă
să o asiguri împotriva
dezastrelor naturale. În caz
contrar, rişti o amendă de
până la 500 lei! Pentru a
evita acest lucru, trebuie
să închei:
Poliţa obligatorie

PAD
acoperă pagubele produse
de cutremure, inundaţii şi
alunecări de teren în limita a
10.000 EUR sau 20.000 EUR
în funcţie de tipul clădirii.

E bine să şştii
Asigurarea facultativă
de locuinţă
nu este o poliţă standard.
Riscurile asigurate diferă de
la o companie la alta.

Asigurarea facultativă
acoperă riscurile dorite
de tine! O poliţă facultativă
acoperă daunele produse
bunurilor din casă şi cele
provocate de incendii şi
explozii, inundaţii produse de
apa din conducte, căderea de
corpuri pe locuinţă, furtuni,
grindină, trăsnet sau alte
riscuri la care poate ﬁ expusă
casa ta. Aceasta poate să
acopere şi riscurile cuprinse
în poliţa PAD.

Cât costă o asigurare
facultativă de locuinţă?
Pentru o astfel de poliţă
plăteşti circa 0,1 – 0,3%
din valoarea locuinţei şi a
bunurilor asigurate.

Aﬂă totul despre asigurările de locuinţe!
www.asigurarealocuintelor.ro

Cheltuielile efectuate în caz
de îmbolnăvire, accident de
circulaţie, de muncă sau în
eventualitatea unei operaţii îţi
pot destabiliza serios bugetul.
Odată ce ai o asigurare privată
de sănătate, nu mai trebuie să
scoţi bani din buzunar pentru
serviciile medicale contractate.
Produsele de asigurare
facultativă de sănătate
acoperă în mod uzual:

Consultaţii

Investigaţii
medicale

Spitalizare

Intervenţii
chirurgicale

Serviciile se decontează integral
sau cu anumite deduceri de
către clinicile şi spitalele private
cu care colaborează asigurătorul.
Asigurările private de sănătate
pot avea limite de despăgubire
maxime pe un an de asigurare
sau pe tipurile de servicii
acoperite, dar există şi produse
cu acoperire nelimitată.

Avantajj p
pentru companii!
p
Dacă oferi angajaţilor
tăi această asigurare şi o
plăteşti ca persoană juridică,
prima de asigurare este
deductibilă, prin lege,
în limita a
250 euro/an/angajat.

Cât costă o asigurare privată
de sănătate?
În funcţie de pachetul ales
(acoperiri, complexitate),
preţurile se situează în medie
între 25 şi 400 lei pe lună, cele
mai soﬁsticate pachete oferind
chiar acoperire pentru intervenţii
în străinătate, asigurare stomatologică sau acces la a doua
opinie în sistem sau în afara lui.

Aﬂă totul despre asigurările de sănătate!
www.asigura-te.org

Deşi crezi că nu ţi se poate
întâmpla tocmai ţie, un accident
nefericit în urma căruia ai putea să
îţi pierzi temporar sau deﬁnitiv capacitatea de muncă sau chiar viaţa
reprezintă un risc pentru familia ta
sau pentru cei pe care îi ai în grijă.
Astfel, încheierea unei asigurări de
viaţă este o protecţie pentru tine
şi cei dragi. Mai mult, ea poate ﬁ
şi un instrument de economisire
pentru a-ţi îndeplini un vis, pentru

educaţia copiilor tăi sau chiar
pentru o bătrâneţe liniştită.
Asigurările de viaţă sunt
produse ﬁnanciare complexe ce
trebuie să îţi ﬁe explicate de un
consultant specializat. Pe scurt,
ele pot avea o componentă de
protecţie (asigurările de viaţă
clasice) şi pot facilita economisirea
(asigurările de viaţă cu acumulare de capital).
Supravieţuire
– dacă la sfârşitul
contractului eşti
în viaţă, tu sau cei
desemnaţi de tine
veţi primi suma
asigurată

Riscurile ce pot ﬁ acoperite de o
asigurare de viaţă:

Pierderea
temporară a
capacităţii de
muncă – eşti scutit
de plata primelor
de asigurare în
această perioadă

Decesul
persoanei
asigurate

Invaliditate
permanentă –
vei beneﬁcia de
suma asigurată
pentru
acest risc

Aﬂă mai multe pe
www.asigurariledeviata.ro

Riscuri
suplimentare, în
aşa fel încât să îţi
construieşti poliţa
potrivită nevoilor
tale

Asigurările de viaţă tradiţionale
au mai multe forme:

asigurări de
protecţie

planuri cu o
componentă
de pensie

planuri de
economisire

planuri
ﬁnanciare
pentru copii

asigurări suplimentare
de sănătate şi accident

Cât te costă o asigurare
de viaţă?
Tu stabileşti preţul, în
funcţie de veniturile anuale
şi de nevoile tale. Pentru
stabilirea primei pot ﬁ luaţi
în calcul factori precum:
veniturile şi cheltuielile,
obiectivele pe termen
mediu, ordinea priorităţilor
acestora, starea de sănătate
şi vârsta ta.

Asigurările de viaţă cu
componentă investiţională
Combină protecţia cu o parte
de investiţii. Astfel, după
reţinerea unei sume destinate
protecţiei, banii pe care îi
plăteşti sunt investiţi într-unul
sau mai multe fonduri de
investiţii, cu grade de risc
diferite (scăzut, mediu sau
ridicat), potrivit opţiunii tale.
Riscul investiţional îţi aparţine.

E bine să ştii
ş
Pentru aceeași sumă
asigurată, costul încheierii
unei asigurări de viaţă este
mult mai mic atunci când eşti
tânăr şi creşte pe măsură ce
înaintezi în vârstă.

Aﬂă mai multe pe
www.asigurariledeviata.ro

Unde poţi încheia o asigurare?
La orice companie, broker
de asigurare sau intermediar
autorizaţi de către CSA - Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor. Detalii
găseşti pe site-ul CSA, la adresa
www.csa-isc.ro.
E bine să şştii

Pentru că eşti
obligat prin lege!

• Nu te grăbi să achiziţionezi
cea mai ieftină poliţă de pe
piaţă! Important este produsul
pe care îl cumperi, nu cât
plăteşti!

În România există în
prezent două tipuri de
asigurări obligatorii:
poliţa RCA pentru maşină,
respectiv asigurarea pentru
locuinţă.

• Înainte de a semna o poliţă
de asigurare, citeşte cu mare
atenţie textul contractului.
În cazul în care nu înţelegi
anumite clauze, solicită
informaţii suplimentare.

Pentru sesizări şi
reclamaţii privind
asigurările, contactează:
asigurătorul tău şi apoi CSA
– Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor
(www.csa-isc.ro).

Consultantul tău de asigurări:

!

Broşură informativă realizată de APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor.

Detalii pe www.appa-asigurari.ro

©

Pentru a ﬁ protejat!
Asigurarea reprezintă
o modalitate prin care
te protejezi împotriva
anumitor riscuri la care
eşti expus pe parcursul
vieţii. În schimbul unei
sume de bani pe care o
plăteşti unei companii de
asigurări (numită primă),
aceasta se angajează să te
despăgubească în cazul
în care se produc riscurile
prevăzute în poliţa ta.

