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Asigurarea 

obligatorie RCA

Asigurarea RCA este obligatorie 

prin lege!

RCA este o asigurare prin care cei 
prejudiciați primesc despăgubiri 
pentru daunele materiale și/sau 
pentru decesul ori vătămările 
corporale suferite în urma unui 
accident auto care a fost produs 
din vina conducătorului asigurat. 

Cu alte cuvinte, dacă ești 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 folosință 
a celuilalt vehicul avariat sau 
cheltuielile de judecată plătite de 
cel nevinovat (numai în cazul unui 
proces).

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).

Dacă nu ai RCA, vei fi  penalizat cu amendă între 1.000 și 2.000 
lei, reținerea certifi catului de înmatriculare și a plăcuțelor de 
înmatriculare. În plus, dacă vei fi  găsit vinovat de producerea unui 
accident, vei plăti toate despăgubirile din buzunarul tău!

Afl ă totul despre asigurările RCA! www.constatulamiabil.ro

Cât te costă o poliţă RCA?



Asigurarea 

facultativă CASCO

De ce am nevoie și de o poliță 

facultativă CASCO? Am deja o 

asigurare RCA. Este foarte simplu: polița 
RCA acoperă numai daunele pe care le 
provoci altora din vina ta.

În schimb, o asigurare CASCO îți 
protejează mașina, putand să acopere:

Prețul pentru o asigurare CASCO 
se calculează ca procent din 
suma asigurată sau ca sumă 

fi xă. Astfel sunt luați în calcul: 
locul de înmatriculare, numărul 

de km. parcurși anual, modul 
de utilizare a mașinii, profi lul 

șoferului, numărul de utilizatori 
ai vehiculului, vechimea mașinii 

sau istoricul de daune.

furturi 
(furtul mașinii sau 
numai al unor părți 
componente)

alte 

riscuri

Polița CASCO nu este un 
produs standard! Riscurile 

acoperite și excluderile 
diferă de la un asigurător 

la altul. Cere informații 
detaliate, astfel încât să 
fi i sigur că asigurarea ta 

oferă acoperirea de care ai 
nevoie!

avarii produse de 
accidente în trafi c, incendiu, 
explozie, fenomene naturale 
– inundații, trăsnete, căderi 
accidentale de corpuri pe 
mașină

daune 
rezultate în urma 
unei tentative 
de furt

www.asigurareamasinilor.ro Afl ă totul despre asigurările auto!

Cât te costă o poliţă CASCO?



Asigurarea

casei tale

Polița obligatorie 
PAD, care acoperă pagubele 
pro duse de cutremure, 
inundații și alunecări de teren 
în limita a 10.000 EUR sau 
20.000 EUR în funcție de tipul 
clădirii.

Afl ă totul despre asigurările de locuinţă! www.asigurarealocuintelor.ro

Pentru o astfel de poliţă 
plăteşti circa 0,1 – 0,25% 
din valoarea locuinţei şi 

a bunurilor asigurate. 

Pentru o astfel de poliţă 
plăteşti 10 sau 20 de 

euro în funcţie de tipul 
de locuinţă

Cât costă o asigurare 

facultativă de locuinţă?

Cât costă PAD?

Ești obligat prin lege să îți 

asiguri locuința!

Dacă ești proprietarul unei 
locuinţe, legea te obligă 
să o asiguri împotriva 
dezastrelor naturale. În caz 
contrar, riști o amendă de 
până la 500 lei! Pentru a 
evita acest lucru, trebuie să 
închei:

Asigurarea facultativă  

acoperă riscurile 

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



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

Serviciile se decontează integral 
sau cu anumite deduceri de către 
clinicile și 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 și produse cu acoperire 
nelimitată.

Avantaj pentru companii. Dacă 
oferi angajaților tăi această 
asigurare și o plătesti ca persoană 
juridică, prima de asigurare este 
deductibilă, prin lege, în limita a 
250 euro/an/angajat.

Asigurarea de 

sănătate

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

În funcţie de pachetul ales 
(acoperiri, complexitate), 

preţurile se situează în 
medie între 25 şi 400 
lei pe lună, cele mai 

sofi sticate pachete oferind 
chiar acoperire pentru 

intervenţii în străinătate, 
asigurare stoma tologică 

sau acces la a doua opinie 
în sistem sau în afara lui.

Intervenții 

chirurgicale

Consultații

Investigații 

medicale

Spitalizare

Cât costă o asigurare 

privată de sănătate?



Deși crezi că nu ți se poate 
întâmpla tocmai ție, un accident 
nefericit în urma căruia ai putea 
să îți pierzi temporar sau defi nitiv 
capacitatea de muncă sau chiar 
viața, reprezintă un risc pentru 
familia ta sau pentru cei pe care îi 
ai în grijă. Astfel, încheierea unei 
asigurări de viață este o protecție 
pentru tine și cei dragi. Mai mult, 
ea poate fi  și un instrument de 
economisire pentru a-ți îndeplini 
un vis, pentru educația copiilor 
tăi sau chiar pentru o bătrânețe 
liniștită. Asigurările de viață sunt 
produse fi nanciare complexe ce 
trebuie să îți fi e explicate de un 
consultant specializat. Pe scurt, 
ele pot avea o componentă 
de protecție (asigurările de 

viață clasice) și pot facilita 
economisirea (asigurările de 

viață cu acumulare de capital).

Protejează-ţi 

viaţa!

Afl ă totul despre asigurările de viaţă! www.asigurariledeviata.ro

Riscurile ce pot fi  acoperite 

de o asigurare de viață:

Pierderea temporară a 
capacității de muncă – poţi 
fi  scutit de plata primelor de 

asigurare în această perioadă

Decesul 
persoanei asigurate

Invaliditate permanentă 
– vei benefi cia de suma 

asigurată pentru acest risc

Riscuri suplimentare, în așa 
fel încât să îți construiești 

polița potrivită nevoilor tale

Supraviețuire – dacă la sfârșitul contractului 
ești în viaţă, tu sau cei desemnaţi de tine veţi 
primi suma asigurată



Asigurările de viață 

tradiționale au mai multe 
forme:

asigurări suplimentare de 
sănătate și accident

Asigurările de viață 

cu componentă 

investițională – combină 
protecția cu o parte de 
investiții. Astfel, dupa 
reținerea unei sume destinate 
protecției, banii pe care îi 
plătești sunt investiți într-
unul sau mai multe fonduri 
de investiții, cu grade de 
risc diferite (scăzut, mediu 
sau ridicat), potrivit opțiunii 
tale. Riscul investițional îți 
apartine.

Încheie o 
asigurare de viaţă!

www.asigurariledeviata.ro Afl ă totul despre asigurările de viaţă!

Pentru aceeași sumă 
asigurată, costul 
încheierii unei asigurări 
de viață este mult mai 
mic atunci când ești 
tânăr și crește pe măsură 
ce înaintezi în vârstă.

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.

Cât te costă o asigurare 

de viaţă?

asigurări de 
protecție

planuri de 
economisire

planuri cu o 
componentă 
de pensie

planuri 
fi nanciare 
pentru copii



Este o poliță care îți acoperă 
cheltuilelile medicale și/sau 
repatrierea în cazul îmbolnăvirii 
sau a unui accident care a 
avut loc în timpul deplasării în 
străinătate. 

Poate fi  cumpărată doar 
pe teritoriul României și 
este valabilă doar în țările 
menționate la momentul 
achiziționării. Aceasta nu este 
valabilă în țările în care ai 
domiciliul stabil sau al căror 
cetățean ești. 

Alege cu grijă suma asigurată! 
În unele cazuri, sumele 
asigurate mici pot să limiteze 
sau să excludă cheltuielile de 
repatriere

Asigurarea de 

călătorie în străinătate 

Asigurarea de călătorie 

acoperă

cheltuielile aferente 
repatrierii sanitare, 

cheltuielile cu repatrierea 
în caz de deces sau 

înmormântarea 
la locul decesului etc.

transportul de urgenţă 
de specialitate la cea 

mai apropiată unitate 
medicală

tratamentul ambulatoriu 
sau în condiții de 

spitalizare 

medicamentele, materialele 
sanitare şi procedurile de 

diagnosticare prescrise de 
medic

intervenţiile 
chirurgicale de 
urgenţă

Preţul unei asigurări este 
variabil, şi se situează între 

câteva zeci şi câteva sute de 
lei. Calculul final al costului 

asigurării este influenţat 
de destinaţia şi vârsta 

asiguratului

Cât te costă o asigurare de 

călătorie în străinătate?

Broşură informativă realizată de APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor.
Detalii pe www.appa-asigurari.ro
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