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Asigurarea Carte Verde 
Document de informare privind produsul de asigurare 
Societatea: Groupama Asigurări SA, autorizată în România de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înscrisă în 
Registrul Asigurătorilor și Reasigurătorilor sub nr. RA-009/2003                                                     Produsul: Carte Verde                                                                
Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest  produs de 
asigurare vă sunt oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule în străinătate 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce nu se asigură? 

 Nu se pot asigura autovehicule înmatriculate/ 

înregistrate în afara României 

 Autovehiculele care nu au o asigurare RCA valabilă, 

încheiată la Groupama 

 Ce se asigură? 

 Răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 

accidente de autovehicule în străinătate 

 Există restricţii de acoperire? 
     !  Formularul Carte Verde va avea barate toate ţările neacoperite 

 Unde beneficiez de asigurare? 

Această asigurare vine în completarea documentului internaţional de asigurare, inclus în asigurarea obligatorie RCA, fiind valabilă 

doar pentru ţările membre Carte Verde care nu sunt acoperite de asigurarea RCA şi anume: (BY) Belarus, (RUS) Rusia  

 Ce obligații am?  

La încheierea asigurării: 

Trebuie să prezentaţi următoarelor documente, în original: 

- certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi permisul de conducere sau documentul de identitate (carte de identitate, 

buletin de identitate sau paşaport, după caz); 

- asigurarea (asigurările) RCA valabilă(e) încheiată(e) la Groupama 

În timpul derulării contractului: 

- În cazul în care vă pierdeţi sau vă este furat formularul de asigurare, trebuie să ne avizaţi în scris  

        În caz de daună: 

- Trebuie  să anunțați telefonic Groupama (0374-110-110) pentru a primi indicatii cu privire la modul de rezolvare a cazului 
- Anunțați imediat autoritățile competente (Poliție, Pompieri) solicitand întocmirea actelor referitoare la cauzele și 

imprejurările producerii evenimentului asigurat 

 Când și cum plătesc? 

Puteți plăti  prima de asigurare direct în conturile  Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-

line ori prin numerar la reprezentanții noștri de vânzări.  

Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de 

asigurare sunt prevăzute și datele scadente. 
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Când începe și când încetează asigurarea? 

Perioada de valabilitate: 

- data de început: minim data emitere + 1 zi; 

- data sfârșit: va fi egală cu data sfârșit poliță RCA sau, anterior acestei date, în momentul înstrăinării sau radierii din circulaţie a 

autovehiculului 

 Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale 

esențiale. În cazul în care dumneavoastră nu plătiți prima la termenul precizat în polița de asigurare, contractul de asigurare 

încetează conform prevederilor contractuale. 

Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră  cât și de noi, fără 

penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 


