
Anexa nr. 6 

FORMULAR DOCUMENT INTERNATIONAL DE ASIGURARE  PENTRU AUTOVEHICULE*  EMIS SUB AUTORITATEA BIROULUI ASIGURĂTORILOR DE 
AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA (B.A.A.R.) 

CONTRACT DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO RCA                        Seria RO/XX/YYY/SS    nr.123456789 
DENUMIRE ASIGURĂTOR                                                                                              RC                         C.U.I. 
Tel.:                 Denumire Broker/Agent_________________ 
Sucursala/Agenția________________________                                               Cod Broker/Agent______________________ 

Nume/Denumire Asigurat/ 
Proprietar: 

 Fel, Tip, Marca, Model 
Vehicul: 

 

C.U.I./C.N.P. Proprietar:  Nr. înmatriculare/înregistrare:  

Nume/Denumire Asigurat 
/Utilizator: 
 

 Nr. identificare - Serie CIV/ 
Nr. de Inventar 

 

C.U.I./C.N.P. Utilizator:  Capacitate cilindrica/Putere:  

Adresa Asigurat/Utilizator 
Tel. 
e-mail 

 Nr. locuri/masă totală 
maximă autorizată: 

 

Conducători Auto : 
Nume, Prenume 
Serie, Nr. B.I./C.I. 
C.N.P. 

 

Valabilitate Contract  de la  ________________   până la______________                  Contract emis în data de _________________ 
Clasă  Bonus-Malus   __________         Primă de asigurare _______________ Lei,        Încasată cu_________ în data de __________ 
 

Limita de despăgubire pentru vătămări corporale și deces:  

Limita de despăgubire pentru daune materiale:  

 

Observații:  

 

*Forma și conținutul documentului INTERNATIONAL DE ASIGURARE  PENTRU AUTOVEHICULE este cel comunicat asiguratorilor de către 
BAAR  

**Condițiile contractuale sunt cele prevăzute prin dispozițiile O.U.G. nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie și cele ale Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie  emise de către A.S.F. Acestea pot fi completate și cu alte 

prevederi ce sunt stabilite de comun acord de către asigurat și asigurator și sunt prevăzute într-un act adițional la prezentul contract. 

Contractul RCA, inclusiv orice act adițional sau anexă la acesta, constituie titlu executoriu pentru ratele scadente și neachitate, în conformitate cu 
prevederile Art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane 

prin accidente de vehicule şi de tramvaie. 



 

 

 
 

 
 
 

-VERSO- 
 

FORMULAR DOCUMENT INTERNATIONAL DE ASIGURARE  PENTRU AUTOVEHICULE*  EMIS SUB AUTORITATEA BIROULUI ASIGURĂTORILOR DE 
AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA (B.A.A.R.) 

 

 
VERSO  

- Informații pentru asigurat - 


