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Am Casco la Astra și vreau să deschid o daună, deoarece am mașina lovită. Care sunt procedurile de urmat? 
Am fost implicat într-un accident în care vinovatul are poliță RCA. Ce fac?
    
Conform Legii nr. 213/2015, art. 12 alin. 1 și 2, FGA va lua măsurile necesare cu privire la  deschiderea dosarelor de daună, 
de constatarea tehnică a avariilor, de instrumentarea dosarelor de daună, precum și de avizarea lor din punct de vedere 
tehnic. 
În cazul unui accident, prima dată trebuie să vă adresați poliției pe raza căreia s-a petrecut accidentul sau să întocmiți un 
formular de constatare amiabilă (cu excepția cazurilor în care sunt implicate mai mult de 2 vehicule și/sau sunt persoane 
vătămate, când vă adresați poliției). 
După aceea, completați și semnați cererea-tip a FGA - Cererea de deschidere a dosarului de daună (Anexa 3 din Norma 
ASF nr. 16/2015 – disponibilă pe www.fgaromania.ro) și o depuneți direct la FGA sau o transmiteți prin poștă (scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire) sau email (office@fgaromania.ro).

PENTRU ORICE TIP DE DAUNĂ, PENTRU ORICE TIP DE POLIȚĂ, ASIGURATUL/PĂGUBITUL  VA ADRESA O CERERE  FGA.

După transmiterea cererii FGA vă va contacta în vederea deschiderii dosarului de daună, comunicându-vă când și unde puteți 
face împreună cu FGA constatarea daunei. În același timp, aveți de completat cererea-tip Declarația privind evenimentul 
(Anexa 4 Norma ASF nr. 16/2015 – disponibilă pe www.fgaromania.ro) pe care o veți transmite FGA.

La acest moment, FGA ia toate măsurile necesare cu privire la deschiderea dosarului de daună și va comunica în scris părţii 
prejudiciate documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire, după caz: poliţa/contractul de 
asigurare, documentele care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente (organele 
de poliţie, unităţile de pompieri etc.), sau alte documente din care să reiasă cauzele și împrejurările evenimentului (constat 
amiabil, declaraţii martori etc.), întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul 
despăgubirii etc.

FGA eliberează un document de introducere în reparaţie a vehiculului, în cazul în care petenţii înștiinţează despre producerea 
unor pagube materiale la vehiculul asigurat, în condiţiile legislației aplicabile. Eliberarea documentului de introducere în 
reparaţie a vehiculelor nu constituie nota tehnică finală de constatare a daunelor și nici obligaţie de plată. Acest document 
se eliberează inclusiv în cazul în care se constată daună totală și vehiculul nu se mai repară.



FGA instrumentează dosarul de daună. Ceea ce înseamnă că evaluează despăgubirile în baza documentelor existente la 
dosarul de daună (printre care și devizul estimativ al daunei eliberat de o unitate service) și în condițiile legii și ale clauzelor 
contractului de asigurare. Dacă sunt necesare documente suplimentare, FGA transmite în acest sens o solicitare scrisă 
petentului.

După analizarea și instrumentarea dosarului de daună, FGA va aviza conform prevederilor legale suma ce va constitui 
despăgubirea. 

FGA va efectua plata despăgubirii după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment 
împotriva asigurătorului și numai către creditorii de asigurări.

Am avut o daună din cauza unui asigurat Astra iar Astra îmi comunicase că s-a aprobat dosarul și este la plată. Dar plata nu a 
fost efectuată.  Eu pot să-mi repar mașina și să merg cu chitanța la FGA pentru a mi se returna banii plătiți pentru reparație?

Am avut o daună a cărei reparație a fost efectuată pe baza dosarului de daună finalizat și acceptat la plată de Astra. Plata nu 
a fost efectuată. Ce se întâmplă?

Da. Dacă aveți constatare realizată și dosar de daună deja deschis sau finalizat, acest dosar se va transfera la FGA. FGA reanalizeaza dosarul 
în perioada următoare și decide cu privire la cuantumul despăgubirii. Plata se efectuează în termenul legal (a se vedea răspunsurile anterioare).

Pașii pe care îi aveți de urmat sunt:

•	 pentru încasarea de la FGA a indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de 
asigurări împotriva ASTRA trebuie să completeze o cerere-tip numită Cerere de plată motivată în acest sens (Anexa 
6 din Norma ASF nr. 16/2015 – www.fga-asf.ro). Cererea se adresează FGA și se depune direct la sediul FGA, prin 
poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire) sau la office@fga-asf.ro. 

•	 la Cererea de plată se anexează, în copie legalizată, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu 
de creanţe de asigurări. În cazul imposibilităţii de prezentare a actelor/înscrisurilor doveditoare în copie legalizată, 
petentul poate să prezinte copii ale acestora sau poate depune o Declarație pe proprie răspundere (Anexa 7 din 
Norma ASF nr. 16/2015 – www.fga-asf.ro) în sensul susţinerii acestor documente justificative.



•	 FGA analizează cererile de plată și documentația depusă, verifică și avizează dosarele de daună și întocmește lista 
creditorilor de asigurări ale căror creanțe sunt certe, lichide și exigibile și care urmează a fi plătite. 

•	 plata acestora se face după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva ASTRA, 
în limita plafonului de garantare.

Am lovit mașina în urmă cu 2 săptămâni, eu am asigurare la Astra. Ne-am înțeles amiabil, iar acum mă sună omul păgubit, 
spunând că are mașina în service la reparat iar service-ul refuză să îi dea mașina până nu plătește contravaloarea reparației 
pe motiv că Astra s-a desființat. Ce îi spun?

Persoana păgubită trebuie să se adreseze FGA. Constatarea fiind realizată, dosarul este deja aprobat, acesta va fi transferat de ASTRA la FGA. 
A se vedea răspunsurile anterioare privind pașii de urmat. 
În ceea ce privește refuzul service-ului de a continua efectuarea reparației, ASF nu are autoritate asupra acestor societăți. Păgubitul are la 
dispoziție două variante:

•	 - să plătească reparația și să formuleze cerere de plată către FGA (a se vedea procedura descrisă anterior);
•	 - în cazul în care deține o poliță CASCO în termen de valabilitate la data accidentului, să efectueze reparația în baza acesteia. 

Service-urile auto refuză să îmi primească mașina în reparație, eu având asigurare la Astra. Ce fac?

În primul rând, dumneavoastră trebuie să urmați procedura descrisă mai sus cu privire la deschiderea dosarului de daună. Urmăriți răspunsurile 
anterioare pentru detalii.



Suntem service auto. Avem o lista de 32 dosare de daună complete la Astra (dosare ale clienților noștri care au efectuat 
reparații la noi). Factură, deviz, cerere despăgubire etc. Sunt dosare complete la Astra, dar neachitate. Asigurații au completat 
o cerere de despăgubire prin care indică plata către service. Vă rog să lămuriți acestă situație. 

Dacă dosarele sunt finalizate și cererile inițiale sunt depuse de asigurați, aceștia indicând ca plata să se realizeze în contul service-ului, dosarele 
de daune vor fi preluate de Fondul de Garantare a Asiguraților, iar după analizarea acestora FGA va comunica modul de soluționare. 

Ce trebuie să facă o unitate service care a colaborat cu Astra în baza unui contract și acum are dosarele de daună în lucru, 
având în vedere că inspectorii Astra și-au suspendat activitatea și unitățile service nu au cu cine să continue procedura 
pentru a finaliza un astfel de dosar?

Creditorii de asigurări (asigurați, beneficiari sau păgubiți în baza RCA) sunt persoanele ce se pot adresa FGA.  Aceștia vor formula o cerere către 
FGA potrivit celor mai sus arătate. 
În ceea ce privește continuitatea în instrumentarea dosarului de daună, trebuie să vă adresați FGA, acesta având calitatea de a instrumenta aceste 
dosare. Dosarele de dauna în lucru sunt transferate de către ASTRA către FGA, în 30 de zile de la publicarea deciziei ASF în Monitorul Oficial, iar 
FGA va prelua instumentarea acestora. Deciziile judecătorești de plată a ASTRA către asigurați vor fi preluate la plată de către FGA, în condițiile 
legii. 

Pentru ca FGA să efectueze plata către păgubit trebuie ca acesta să facă dovada plății reparației, adică să achite dauna. În 
cazul Normei RCA, păgubitul RCA poate solicita ca plata să fie efectuată direct în contul unității service.

Calitatea de creditor de asigurare este dată consumatorului, pentru protecția acestuia în caz de faliment al asigurătorului. FGA a fost constituit 
pentru situații speciale ca aceasta. Asigurătorul are cu unitatea reparatoare un raport comercial, nu unul de asigurare. FGA efectuează plăți numai 
în baza solicitării formulate de creditorii de asigurare, iar despăgubirile se achită după o procedură clar stabilită de lege. 



De ce în cazul plăților acordate de FGA nu se aplică penalități de întârziere de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, așa cum 
este în Norma RCA?

FGA garantează plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, încheiate, în condiţiile legii, în 
cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în lege. Astfel, FGA nu are statul unei societăți de asigurare și 
pe cale de consecință nu poate fi obligat la repararea unor prejudicii (penalități de întârziere) dacă nu are o culpă în acest sens.

De ce plata efectivă a despăgubirii către păgubitul RCA efectuată de către FGA nu este realizată în termenul legal de 10 zile 
calendaristice ca în cazul Normei RCA?

Deoarece plățile din FGA se fac după o procedură prevăzută de lege, dacă sunt îndeplinite toate condițiile pentru achitarea acestor creanțe, 
stabilite de Legea nr. 213/2015 și Codul insolvenței. De asemenea, legiuitorul a stabilit ca plata să se efectueze după data rămânerii definitive a 
hotărârii judecătorești privind falimentul.

Contractele de cesiune a creanțelor în cazul polițelor RCA sau CASCO sunt recunoscute ca fiind valabile de către FGA? 

FGA urmează să analizeze fiecare cerere de plată, documentele din care rezultă dreptul de creanță al petentului, urmând ca plata să se efectueze, 
dacă sunt îndeplinite condițiile legale. În situația în care vor exista opinii diferite cu privire la interpretarea dispozițiilor legale și/sau a contractelor, 
singura autoritate în măsură să se pronunțe va fi instanța de judecată.

Polițele RCA încheiate la Astra rămân valabile sau trebuie să plătesc polița RCA la altă firmă de asigurare? 

Politele RCA rămân valabile. 



În prezent sunt parte într-un proces civil prin care solicit daune în urma unui accident rutier produs in anul 2011 și aștept 
ca instanța să stabilească cuantumul despăgubirilor. Cel care se face vinovat de producerea accidentului avea o polita de 
asigurare la Astra. 

Procesul va continua cu Astra ca parte în proces? Se va transfera către ASF? Sau se va aștepta decizia judecătoriei după 
care cel care câștigă se va adresa cu hotărârea către ASF?

ine mă va despăgubi? Ce trebuie să fac în acest caz?
 
Până la data deschiderii procedurii de faliment asigurătorul participă în proces în calitate de pârât. După deschiderea procedurii de faliment, Astra 
este reprezentată conform legislației privind insolvența de către lichidator. Potrivit Legii nr. 85/2014 (art. 75 alin. 1) de la data deschiderii procedurii 
de insolvență sunt suspendate toate acţiunile judiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se 
poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. 
Dreptul dumneavoastră de creanță (cât aveți de primit) se naște la data la care printr-o hotărâre judecătorească definitivă instanța stabilește 
dreptul la despăgubire. Cu această hotărâre vă puteți adresa FGA. Despăgubirea dumneavoastră se primește de la FGA.


