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Cui trebuie să vă adresați dacă ați fost păgubit într-un accident rutier , în vederea obținerii despăgubirii 
 

Locul 
accidentului 

Vehicul care a provocat accidentul 
este înmatriculat într-un: 

Ce fel de asigurare are vehiculul vinovat, valabilă 
la data accidentului pe teritoriul țării unde a 

produs accidentul 
 

Cui trebuie să vă adresați 

România 
 

România Asigurare obligatorie RCA emisă în România. 
 
Această asigurare este obligatoriu valabilă în România 
și în celelalte 29 de state din Spațiul Economic 
European, plus Elveția, Croația și Andorra. Unii 
asigurători pot extinde această acoperire și pentru alte 
state, iar toate țările în care asigurarea este valabilă 
sunt înscrise în polița RCA. 
 

Direct societății de asigurare RCA a vinovatului. 

Stat membru SEE– altul decât 
România 
 
Exemplu: Italia 

Asigurare RCA/Carte Verde (similară cu RCA-ul 
nostru din România), eliberată de o companie 
autorizată să vândă astfel de asigurări în statul în care 
este înmatriculat vehiculul vinovat. 
Potrivit directivelor europene, această asigurare  
trebuie sa fie valabilă în toate statele membre SEE, in 
baza unei prime unice 
 

Biroului Carte Verde din România (BAAR). 
� Acesta va identifica pentru dumneavoastră 

corespondentul  de pe teritoriul României al societății de 
asigurare străine (a vinovatului). Trebuie să vă adresați 
acestui corespondent pentru a aviza/regulariza dauna. 

� Dacă societatea de asigurare nu are corespondent numit 
pe teritoriul României, gestionarea cazului de daună se va 
face  prin BAAR (www.baar.ro) 

. 
Stat din afara SEE, dar semnatar 
al convenției Carte Verde (CV) 
 
Exemplu: Turcia 
 

Carte Verde (CV) Biroului Carte Verde din România (BAAR). 
� Acesta va identifica pentru dumneavoastră 

corespondentul  de pe teritoriul României al societății de 
asigurare străine (a vinovatului). Trebuie să vă adresați 
acestui corespondent pentru a aviza/regulariza dauna. 

� Dacă societatea de asigurare nu are corespondent numit 
pe teritoriul României, gestionarea cazului de daună se va 
face  prin BAAR (www.baar.ro) 

 
Stat din afara SEE și care NU este 
semnatar al convenției Carte 
Verde (CV) 
 
Exemplu: SUA 

Asigurare de frontieră, încheiată la intrarea pe 
teritoriul unui stat membru al SEE (inclusiv România) 
 
Notă: Documentul de asigurare de frontieră este 
foarte asemănător cu documentul de asigurare Carte 
Verde. 

� Societății de asigurare care a eliberat asigurarea de 
frontieră a vinovatului, care va deschide dosar de daună.  

� Dacă nu cunoașteți societatea de asigurare care a eliberat 
asigurarea de frontieră a vinovatului, vă puteți adresa 
BAAR (www.baar.ro) care va încerca să identifice pentru 
dumneavoastră care este această societate. 



 
Pe teritoriul unui stat membru SEE sunt acceptate 2 
tipuri de documente de asigurare valabile: 
1. asigurarea Carte Verde eliberată de statul membru 
al Sistemului CarteVerde din care provine acel vehicul 
SAU 
 
2. asigurarea de frontieră – este practicată de 
asigurători autorizați din statele membre ale SEE și 
are ca scop acoperirea prin asigurare a riscurilor de 
răspundere civilă pentru vehiculele care aparţin altui 
stat şi care pătrund pe teritoriul României/sau a altui 
stat membru SEE fără a avea o asigurare RCA/Carte 
Verde valabilă sau a căror asigurare expiră pe 
perioada şederii în România/SEE. După intrarea în 
vigoare a Acordului multilateral pentru România, 
pentru vehiculele care au locul obişnuit de staţionare 
într-un stat membru din SEE, inclusiv Elveţia, 
eliberarea asigurării de frontieră nu mai este 
necesară. 
 

 
Dacă cumva se constată că vehiculul vinovat nu a avut o 
asigurare de frontieră valabilă la data accidentului, atunci vă 
puteți adresa FPVS (Fondul de Protecție a Victimelor Străzii 
din România, www.fpvs.ro) 
 

Stat membru 
SEE – altul 
decât România 

Stat membru SEE 
 
Exemplu: Italia 

Asigurare RCA/Carte Verde, eliberată de o companie 
autorizată să vândă astfel de asigurări în statul în care 
este înmatriculat vehiculul vinovat. 
Potrivit directivelor europene, această asigurare  
trebuie să fie valabilă în toate statele membre SEE în 
baza unei prime unice 

� Direct societății de asigurare RCA a vinovatului  
� Dacă societatea de asigurare este străină, mai ușor pentru 

dvs. (din motive de limbă sau mai ales în situația în care 
statul în care a avut loc accidentul este altul decât statul în 
care este înmatriculat vehiculul, chiar dacă ambele sunt 
membre SEE) este să vă adresați FPVS din România 
(www.fpvs.ro), cât mai repede posibil. FPVS va identifica 
pentru dumneavoastră reprezentantul de despăgubiri de pe 
teritoriul României al societății de asigurare RCA străine 
(a vinovatului). Trebuie să vă adresați acestui 
reprezentant de despăgubiri pentru a aviza dauna. 

� Dacă se dovedește că vinovatul nu a avut o asigurare 
valabilă, la data accidentului, atunci gestionarea cazului 
se va face  prin FPVS. 
 

Stat din afara SEE, dar semnatar 
al convenției Carte Verde (CV) 
 
Exemplu: Turcia 

Carte Verde (CV) Biroului Național Carte Verde din statul în care a avut loc 
accidentul (de știut: datele de contact ale tuturor Birourilor 
Naționale Carte Verde se regăsesc și pe polița dvs. RCA) 
 
Acesta va identifica pentru dumneavoastră 
corespondentul Carte Verde de pe teritoriul statului în care a 



avut loc accidentul  al societății de asigurare străine (a 
vinovatului).  Trebuie să vă adresați acestui corespondent 
pentru a aviza/regulariza dauna. 
 

Stat din afara SEE și care NU este 
semnatar al convenției Carte 
Verde (CV) 
 
Exemplu: SUA 

Asigurare de frontieră, încheiată la intrarea pe 
teritoriul unui stat membru al SEE (inclusiv România) 

Societății de asigurare de frontieră străine (a vinovatului), 
care este o societate de asigurare dintr-un stat membru SEE .  
 
Daca nu este identificată o asigurare RCA de frontieră 
valabilă la data accidentului, atunci cazul poate fi avizat 
FPVS (www.fpvs.ro) care, în calitate de Organism de 
Compensare, va regulariza dauna, în numele și pentru Fondul 
de Garantare din țara accidentului, pe baza legislației 
aplicabile în țara accidentului. 
 

Stat din afara 
SEE, dar 
semnatar al 
convenției 
Carte Verde 
(CV) 
 
 

Stat membru SEE 
 
Exemplu: Italia 

Carte Verde  (CV) Biroului Național Carte Verde din statul în care a avut loc 
accidentul (de știut: datele de contact ale tuturor Birourilor 
Naționale Carte Verde se regăsesc și pe polița dvs. RCA) 
Acesta va identifica pentru dumneavoastră 
corespondentul Carte Verde de pe teritoriul statului în care a 
avut loc accidentul  al societății de asigurare străine (a 
vinovatului).  Trebuie să vă adresați acestui corespondent 
pentru a aviza dauna. 
 

Stat din afara SEE, dar semnatar 
al convenției Carte Verde (CV) 
 
Exemplu: Turcia 
 

Carte Verde (CV) Biroului Național Carte Verde din statul în care a avut loc 
accidentul (de știut: datele de contact ale tuturor Birourilor 
Naționale Carte Verde se regăsesc și pe polița dvs. RCA) 
Acesta va identifica pentru dumneavoastră 
corespondentul Carte Verde de pe teritoriul statului în care a 
avut loc accidentul  al societății de asigurare străine (a 
vinovatului).  Trebuie să vă adresați acestui corespondent 
pentru a aviza dauna. 
 

Stat din afara SEE și care NU este 
semnatar al convenției Carte 
Verde (CV) 
 
Exemplu: SUA 

 Societății de asigurare străine (a vinovatului), societății de 
asigurare locale care a eliberat o asigurare RCA pentru acel 
vehicul sau, în lipsa unei asigurări RCA/CV/sau de frontieră 
valabilă la data accidentului, Fondului de Garantare din țara 
accidentului, în cazul în care un astfel de Fond există și 
intervine în astfel de cazuri (adică dacă acordă 
protecție/garanție/ despăgubiri rezidenților din alte state - în 
cazul nostru rezidenților din România). 
 



 
 

Stat din afara 
SEE și care NU 
este semnatar 
al convenției 
Carte Verde 
(CV) 
 
 

Stat membru SEE 
 
Exemplu: Italia 

o asigurare acceptată/ recunoscută în conformitate cu  
legislația statului în care are loc accidentul  
Notă: 
Asigurările RCA/CV/de frontieră eliberate de către 
asigurătorii RCA din state semnatare ale convenției 
CV, în mod normal, nu au valabilitate teritorială și în 
țări terțe sistemului Carte Verde (sistem care include 
țările membre SEE și implicit și țările membre UE). 
 

Societății de asigurare a vinovatului, care a eliberat asigurarea  
acceptată/ recunoscută în conformitate cu  legislația statului 
în care are loc accidentul 

Stat din afara SEE, dar semnatar 
al convenției Carte Verde (CV) 
 
Exemplu: Turcia 

o asigurare acceptată/ recunoscută în conformitate cu  
legislația statului în care are loc accidentul 
 
Notă: 
Asigurările RCA/CV/de frontieră eliberate de către 
asigurătorii RCA din state semnatare ale convenției 
CV, în mod normal, nu au valabilitate teritorială și în 
țări terțe sistemului Carte Verde (sistem care include 
țările membre SEE și implicit și țările membre UE). 
 

Societății de asigurare a vinovatului, care a eliberat asigurarea  
acceptată/ recunoscută în conformitate cu  legislația statului 
în care are loc accidentul 

Stat din afara SEE și care NU este 
semnatar al convenției Carte 
Verde (CV) 
 
Exemplu: SUA 
 

o asigurare acceptată/ recunoscută în conformitate cu  
legislația statului în care are loc accidentul 

Societății de asigurare a vinovatului, care a eliberat asigurarea  
acceptată/ recunoscută în conformitate cu  legislația statului 
în care are loc accidentul 


