
Anexa 3

TARIF DE PRIMĂ RCA 2010 *

RON
I Vehicule înmatriculate în România PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

FELUL AUTOVEHICULULUI 12 luni 1 lună 12 luni 1 lună

1.Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5t), autosanitare,
autorulote, având capacitatea cilindrică:
a) până la 1200 cmc 384 32 528 44
b) între 1201-1400 cmc 408 34 636 53
c) între 1401-1600 cmc 528 44 864 72
d) între 1601-1800 cmc 576 48 948 79
e) între 1801-2000 cmc 672 56 1,128 94
f) peste de 2000 cmc 840 70 1,356 113
2. Vehicule pentru transport de persoane (inclusiv autospecializate pentru transport de persoane):
a) între 10-17 locuri, inclusiv al şoferului 2,604 217 2,676 223
b) peste 18 locuri pe scaune, inclusiv al şoferului 4,800 400 4,608 384
c) tramvaie, troleibuze, autobuze utilizate pentru transport în comun în mediu urban - - 1,500 125
3. Motocicluri cu sau fără ataş, mopede, scutere, motocvadriciclu (ATV) având capacitatea cilindrică:
a) până la 50 cmc 264 22 432 36
b) între 51 - 250 cmc 312 26 480 40
c) între 251-750 cmc 372 31 552 46
d) peste 750 cmc 408 34 588 49
4. Tractoare rutiere având puterea motorului:
a) până la 45 CP 216 18 288 24
b) peste 45 CP 312 26 444 37
5. Alte vehicule decât cele menţionate la pct. 1-4, a căror masă totală maximă autorizată este de:
a) până la 2.300 kg 912 76 948 79
b) între 2.301-3.500 kg 984 82 1,296 108
c) între 3.501 - 7.500 kg 1,380 115 1,728 144
d) între 7.501- 16.000 kg 1,956 163 2,436 203
e) peste 16.000 kg 3,012 251 3,936 328
f) peste 16.000 kg (transport internaţional, distribuţie şi curierat, altele similare) 6,900 575 7,224 602
6. Remorci şi semiremorci a căror masă totală maximă autorizată este de:
a) Pana la 750 kg 96 8 132 11
b) Intre 751-3.500 kg 132 11 156 13
c) Intre 3.501 - 16.000 kg 156 13 192 16
d) peste 16.000 kg 192 16 312 26
* Primele RCA 2010 de bază se ajustează în funcţie de criteriile din Anexa 4, notificată la CSA.
Primele de asigurare se plătesc şi pentru fiecare număr de probă.

RON
II Vehicule înregistrate în România PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

FELUL AUTOVEHICULULUI 12 luni 1 lună 12 luni 1 lună
1.Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren şi automobile mixte a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5t), autosanitare,
autorulote, având capacitatea cilindrică:
a) până la 1400 cmc 240 20 360 30
b) între 1401-1800 cmc 360 30 492 41
c) peste de 1800 cmc 480 40 600 50
2. Vehicule pentru transport de persoane (inclusiv autospecializate pentru transport de persoane):
a) între 10-17 locuri, inclusiv al şoferului 1,152 96 1,152 96
b) peste 18 locuri pe scaune, inclusiv al şoferului 1,572 131 1,572 131
c) tramvaie, troleibuze, autobuze utilizate pentru transport în comun în mediu urban - - 936 78
3. Motocicluri cu sau fără ataş, mopede, scutere, motocvadriciclu (ATV): 192 16 252 21
4. Tractoare care nu se supun înmatriculării, maşini şi utilaje autopropulsate care
păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor: 192 16 252 21

5. Alte vehicule decât cele menţionate la pct. 1-4, inclusiv maşinile şi utilajele autopropulsate care nu păstrează caracteristicile de bază
ale unui tractor, a căror masă totală maximă autorizată este de:
a) până la 3.500 kg 240 20 240 20
b) între 3.501-16.000 kg 360 30 360 30
c) peste 16.000 kg 480 40 480 40
6. Remorci şi semiremorci: 60 5 60 5
* Primele RCA 2010 de bază se ajustează în funcţie de criteriile din Anexa 4, notificată la CSA.

Limite de despăgubire pentru: 2010
pagube materiale 500,000 €

vătămări corporale şi decese 2,500,000 €



Anexa 4

SISTEM DE CORECTARE A TARIFELOR RCA 2010 DE BAZĂ
pentru vehicule înmatriculate/înregistrate *)

1. Asiguraţi PERSOANE FIZICE

Criterii
Cuantum corecţie 

maximă
reducere majorare

1.1. Zona geografică -25% 300%
1.2. Vârstă -25% 300%
1.3. Pensionari -20% -
1.4. Persoane cu deficienţe locomotorii -50% -
1.5. Mediu urban / rural -10% 10%
1.6. Frecvenţa utilizării vehiculului -5% 5%
1.7. Vechimea permisului de conducere -20% 20%
1.8. Daunalitate -25% 300%
1.9. Reduceri comerciale pentru pachete de asigurări sau parteneriate -10% -

1.10. Bonus fidelizare clienţi -10% -
1.11. Plata integrală şi anticipată a primelor de asigurare pentru contracte anuale -10% -
1.12. Durata contractului mai mică de 12 luni - 10%

2. Asiguraţi PERSOANE JURIDICE

Criterii
Cuantum corecţie 

maximă
reducere majorare

2.1. Zona geografică -25% 300%
2.2. Număr de vehicule deţinute -25% -
2.3. Vehicule aparţinând unor instituţii ale statului, regii autonome, altele similare -25% -
2.4. Frecvenţa deplasărilor în afara graniţelor ţării -25% 200%
2.5. Sezonalitate -25% -
2.6. Viteză redusă de deplasare, tip cale rulare (pneuri sau şenile), vehicule electrice şi altele -25% -

2.7. Domeniu de activitate (taxi, rent-a-car, şcoală şoferi, transporturi speciale, intervenţie şi pază,
distribuţie şi curierat, transport internaţional de marfă şi persoane etc.) - 300%

2.8. Daunalitate -25% 300%
2.9. Reduceri comerciale pentru pachete de asigurări -25% -

2.10. Bonus fidelizare clienţi -10% -
2.11. Plata integrală şi anticipată a primelor de asigurare pentru contracte anuale -10% -
2.12. Durata contractului mai mică de 12 luni - 10%

*) Reducerile aplicate cumulativ/succesiv se pot acorda până la nivelul maxim prevăzut de Normele CSA în vigoare, cu excepţia reducerilor acordate
pensionarilor şi persoanelor cu deficienţe locomotorii.
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