BIROUL ASIGURĂTORILOR
DE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA
CU SPRIJINUL:

Sfaturi utile
în caz de accident
auto în străinătate
Când circulați
cu vehiculul în
străinătate
trebuie să știți că:
Pe perioda valabilității
asigurării RCA pe care o
dețineți, BENEFICIAȚI ÎN
MOD AUTOMAT ȘI DE O
ASIGURARE CARTE VERDE
VALABILĂ pentru teritoriul
statelor membre ale Uniunii
Europene precum și pentru
teritoriul Islandei, Norvegiei, Liechtenstein, Elveției și
Serbiei.
Un document de asigurare
Carte Verde ESTE VALABIL
PE TERITORIUL STATELOR
ALE CĂROR SIMBOLURI NU
SUNT BARATE/tăiate cu ”X”
pe formularul documentului.

Când sunteți implicat
într-un accident
COMPLETAȚI CU ATENȚIE TOATE
RUBRICILE FORMULARULUI
Constatare amiabilă de accident și
urmăriți ca și celălalt șofer să facă
acest lucru, sau așteptați să vină autoritățile competente, dacă legislația
țării respective impune acest lucru.
Formularul Constatare amiabila de
accident trebuie sa fie cat mai complet si lizibil completat.
Pentru informații suplimentare puteți
CONTACTA BIROUL NAȚIONAL
DIN STATUL PE TERITORIUL
CĂRUIA S-A PRODUS
ACCIDENTUL
(datele de contact ale
birourilor naționale
le găsiți pe verso
documentului
Carte Verde).

Dacă „vinovat“ de
producerea accidentului
este celălalt vehicul
SOLICITAȚI O COPIE (și/sau faceți o
poză) a documentului de asigurare
al vehiculului „vinovat”;
Este recomandat să FACEȚI POZE LA
LOCUL ACCIDENTULUI, cu semnele de
circulație, cu strada, intersecția și poziția
vehiculelor și cu documentele celorlalte
persoane/vehicule implicate în accident

Când circulați în străinătate
în calitate de pasager
BENEFICIAȚI DE
PROTECȚIE pentru
prejudiciile suferite
în caz de accident
fie în baza documentului Carte Verde al
vehiculului în care vă aflați, fie în
baza asigurării celuilalt vehicul,
în funcție de care dintre cele
două vehicule se face ”vinovat”
de producerea accidentului.

Pentru soluționarea cazului
de daună vă puteți adresa:
DACĂ VEHICULUL ”VINOVAT”
ESTE ÎNMATRICULAT ÎN STATUL
PE TERITORIUL CĂRUIA S-A
PRODUS ACCIDENTUL, pentru
soluționarea cazului de daună
vă puteți adresa:
- asigurătorului RCA al vehiculului,
sau
- BAAR după întoarcerea în România dacă statul pe teritoriul căruia
s-a produs accidentul face parte din
Spațiul Economic European.
DACĂ VEHICULUL ”VINOVAT”
ESTE ÎNMATRICULAT ÎN ALT
STAT DECÂT CEL PE TERITORIUL
CĂRUIA S-A PRODUS ACCIDENTUL, pentru soluționarea cazului
de daună de daună vă puteți adresa:
- Biroului național din statul pe
teritoriul căruia s-a produs
accidentul, sau
- BAAR după întoarcerea în România dacă statul pe teritoriul căruia
s-a produs accidentul face parte din
Spațiul Economic European și vehiculul ”vinovat” este înmatriculat în
unul din aceste state.

Dacă sunteți vinovat de producerea accidentului
ÎNMÂNAȚI CELUILALT ȘOFER O COPIE
DUPĂ DOCUMENTUL DUMNEAVOASTRĂ
DE ASIGURARE CARTE VERDE, după talonul auto - certificatul de înmatriculare, carnetul dvs. de conducere etc.;

ANUNȚAȚI-VĂ CÂT MAI REPEDE
ASIGURĂTORUL ȘI URMAȚI
RECOMANDĂRILE ACESTUIA.

CONTACTE UTILE:
BAAR - Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România
Str. Vasile Lascăr nr. 40 - 40bis, Et. 6, sector 2, Bucureşti, cod 020502, România
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Str. Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poștal 050092, București
TELVERDE: 0800.825.627
office@asfromania.ro
www.asfromania.ro
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