
Ce este Decontarea Directã?
Decontarea directă reprezintă un nou serviciu care poate fi achiziţionat împreună cu poliţa RCA. Acesta presupune 
faptul că, după un accident rutier, proprietarul mașinii păgubite are opțiunea de a merge la propriul asigurător RCA 
pentru a-și recupera dauna, urmând ca asigurătorul său să recupereze prejudiciul de la asigurătorul şoferului vinovat. 
Aşadar, decontarea directă este un serviciu pe care îl poţi achiziţiona împreună cu poliţa ta RCA şi care îţi permite să 
îţi repari maşina la asigurătorul tău, dacă eşti implicat într-un accident rutier unde vina nu a fost a ta şi doar dacă 
sunt întrunite cumulativ câteva condiţii.

Cât costã Decontarea Directã?
Costul clauzei de decontare directă diferă de la o companie de asigurări la alta, dar şi în funcţie de autovehiculul asigurat. Conform 
legii, fiecare asigurător are dreptul de a-și stabili propriile tarife pentru clauza de decontare directă. Prin urmare, dacă optezi pentru 
decontarea directă, poţi plăti în plus câteva zeci de lei sau, după caz, câteva sute de lei, pe lângă costul poliţei RCA.

Ce avantaje îmi oferã 
Decontarea Directã?

Cum pot sã cumpãr un RCA cu 
Decontare Directã?

Ce companii de asigurare oferã 
serviciul de Decontare Directã?

Sunt obligat sã optez pentru 
RCA cu Decontarea Directã?

Decontarea directă îţi oferă un avantaj foarte important: 
lucrezi direct cu asigurătorul tău, în care ai încredere. 

În cazul în care cumperi online o poliță RCA, urmăreşte cu atenţie ca opţiunea de 
decontare directă să fie bifată în formularul online. Dacă apelezi la brokerul sau 
compania ta de asigurare, menţionează-le, la momentul emiterii poliței RCA, 
că doreşti să achiziţionezi şi serviciul de decontare directă. Cere detalii despre 
costul suplimentar pe care îl presupune acest serviciu.

Toate companiile de asigurare autorizate să emită polițe RCA sunt obligate prin lege să 
pună la dispoziţia clienţilor și serviciul de decontare directă.

Nu. Achiziţia serviciului este opţională pentru tine, ca asigurat, însă 
companiile de asigurare RCA sunt obligate să o oferteze.

Nu. Clauza de decontare directă poate fi achiziționată 
doar la momentul emiterii unei noi polițe RCA. 
Atenţie! Clauza de decontare directă se atașează 
contractului de asigurare RCA încheiat pentru maşina 
ta.

Când pot folosi 
Decontarea Directã?

Atenţie! Decontarea directă nu poate fi folosită pentru 
orice daună. Clauza de decontare directă poate fi utilizată doar 
în cazul unor accidente rutiere care îndeplinesc, cumulativ, 
condiţiile de mai jos:

a) accidentele auto se produc pe teritoriul României;
b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/
înregistrate în România; 
c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; 
d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare 
RCA valabilă la data evenimentului; 
e) nu au existat vătămari corporale.

Pot sã îmi cumpãr 
doar clauza de 
Decontare Directã, 
fãrã politã RCA?,

Află mai multe despre Decontarea Directă pe totuldespreasigurari.ro!

Parteneri

Campanie 
derulată de

Aflã totul despre Decontarea Directã!


