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CAP. 1 DEFINITII 

Asigurat: Persoana fizică sau juridică titulară a interesului asigurat care are un contract de 
asigurare încheiat cu EUROINS; 

Document Carte 
Verde: 

Carte internaţională de asigurare pentru vehicule care este conformă cu oricare dintre 
modelele aprobate de către Consiliul Birourilor, emisă sub autorizarea Biroului 
Asigurătorilor de Autovehicule din România; 

Contractant: Persoana fizică sau juridică, care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în 
beneficiul Asiguratului şi care are obligația plații primelor de asigurare; 

Beneficiar: Persoana fizică sau juridică căreia i se va plăti despăgubirea cuvenită la producerea 
riscului asigurat; 

Poliță de asigurare: 
Document semnat între EUROINS şi Asigurat care dovedește încheierea contractului 
de asigurare; 

Limita răspunderii: 
Limita maximă (suma) până la care răspunde EUROINS, în cazul producerii 
evenimentelor asigurate; 

Prima de asigurare: 
Suma pe care Asiguratul o achită în schimbul preluării de către EUROINS a riscurilor 
asigurate; 

Despăgubire / 
Indemnizație: 

Suma pe care EUROINS o achită terțelor persoane păgubite la producerea riscului 
asigurat, conform condițiilor de asigurare; 

Eveniment asigurat: Prejudiciile înregistrate şi reclamate de terţe persoane păgubite cauzate prin 
producerea în perioada asigurată a unui accident de către vehiculul menţionat în 
documentul de asigurare Carte Verde;  

Forță majoră: Situație imprevizibilă la data încheierii asigurării şi insurmontabilă în momentul 
apariției, definita de lege şi care face imposibilă executarea obligațiilor asumate prin 
contractul de asigurare. 

CAP. 2 OBIECTUL ASIGURĂRII 
2.1 EUROINS acoperă în baza prezentelor condiţii de 
asigurare, persoanele fizice sau juridice care deţin 
vehicule înmatriculate sau înregistrate în România, 
pentru cazurile de răspundere civilă delictuala, faţă de 
terţele persoane prejudiciate prin accidente de 
vehicule, produse pe teritoriul statelor membre ale 
sistemului internaţional Carte Verde, ale căror iniţiale 
nebarate se regăsesc în documentul de asigurare 
Carte Verde. 
 
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE 
3.1 EUROINS acordă despăgubiri pentru prejudiciile 
provocate prin accidente de vehicule produse în 
limitele teritoriale de acoperire, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, din statul pe teritoriul căruia s-a 
produs accidentul. 
3.2 Despăgubirile se acordã pentru pagube materiale, 
cheltuieli de judecată efectuate de către persoana 
prejudiciată şi vătămări corporale sau deces, inclusiv 
pentru prejudicii fără caracter patrimonial. 
 
CAP. 4 EXCLUDERI 
Nu se acordă despăgubiri pentru: 
4.1 amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care 
ar fi obligat Asiguratul, precum şi cheltuielile de 
executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor; 
4.2 sumele pe care Asiguratul ar vrea să le plătescã 
drept despăgubiri conducătorului vehiculului care a 
produs accidentul; 
4.3 cheltuielile făcute în procesul penal de Asigurat, 
răspunzător de producerea pagubei, chiar dacă odată 
cu acţiunea penală s-a soluţionat şi latura civilă. 

4.4 cheltuielile la care este obligat Asiguratul în 
legătură cu o defecţiune aparută la vehicul într-o ţară 
membră a sistemului“Carte Verde” (ex: scurgere de 
carburant din rezervor, incendiu ca urmare a unei 
defecţiuni la instalaţia electrică, etc.) şi pentru care 
este obligat să plătească amenzi şi/sau onorarii pentru 
prestatori de servicii care să remedieze/îndepărteze 
urmările defecţiunii. 
 
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ 
5.1 Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul statelor 
membre ale şistemului internaţional Carte Verde, ale 
căror iniţiale nebarate se regăsesc în documentul de 
asigurare Carte Verde. 
 
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI 
RĂSPUNDEREA EUROINS 
6.1 Asigurarea se poate încheia pentru perioade de la 
15 zile până la 12 luni. 
6.2 Răspunderea EUROINS începe din momentul 
iesirii vehiculului de pe teritoriul României, dar nu 
înainte de ora “0” a datei prevăzută în Poliţa de 
asigurare. 
 
CAP. 7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
7.1 Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea 
documentului de asigurare Carte Verde şi încasarea 
primei de asigurare. 
 
CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI 
DE RĂSPUNDERE 
8.1 în caz de prejudicii provocate prin accidente de 
vehicule, se acordă despăgubiri în conformitate cu 
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legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a 
produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel 
de despăgubire, prevăzut în legislaţia respectivă. 
 
CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Prima de asigurare se achită anticipat şi integral 
pentru întreaga perioadă asigurată. Documentul de 
asigurare Carte Verde se emite pentru perioada pentru 
care s-a achitat prima de asigurare. 
 
CAP. 10 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/ 
CONTRACTANTULUI 
10.1 Să plătească prima de asigurare conform tarifului 
EUROINS. 
10.2 în cazul producerii unui accident, Asiguratul este 
obligat: 
10.2.1 să ia toate măsurile în scopul diminuării 
prejudiciilor sau evitării celor ulterioare; 
10.2.2 să înştiinţeze imediat organele în drept (poliţie, 
pompieri, etc.), cele mai apropiate de locul producerii 
accidentului, solicitând întocmirea de acte 
constatatoare a cauzelor şi împrejurărilor producerii 
acestuia; 
10.2.3 să înştiinţeze imediat Biroul Naţional de 
Asigurări corespunzător, menţionat pe verso-ul 
documentului de asigurare Carte Verde; 
10.2.4 să inştiinţeze EUROINS în scris despre 
producerea accidentului, dând informaţii despre 
cauzele şi împrejurările în care acesta s-a produs, 
despre natura pagubelor produse terţilor şi estimarea 
mărimii acestora, în termen de 5 zile de la data 
producerii accidentului; 
10.2.5 să pună la dispoziţia EUROINS, la sosirea în 
tară, declaraţia Asiguratului, precum şi orice alte acte 
deţinute în legătură cu accidentul. 
10.3 în caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la 
pct. 10.1 şi 10.2, dacă nu s-a achitat prima de 
asigurare sau dacă nu se poate determina vinovăţia 
Asiguratului în producerea accidentului şi a pagubelor, 
EUROINS are dreptul ca după efectuarea plăţii, să 
recupereze sumele plătite de la Asigurat. 
 
CAP. 11 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI 
11.1 EUROINS constată şi să evaluează pagubele prin 
reprezentanţii săi. 
11.2 EUROINS are obligaţia să plătească 
despăgubirile cuvenite, în baza documentaţiei 
complete depusă de asigurat/păgubit privind cauzele şi 
împrejurările în care s-a produs evenimentul asigurat 
şi întinderea pagubelor. 
 
CAP. 12 CONSTATAREA EVALUAREA ȘI PLATA 
DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE 
12.1 Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea şi 
plata despăgubirilor se fac potrivit modului de lucru 
prevăzut de Regulamentul General elaborat prin 
hotararea Adunării Generale a Consiliului Birourilor, 
intrat în vigoare la 01.07.2003, sumele datorate terţilor 
stabilindu-se de către Birourile Naţionale din ţările 

respective, prin înţelegere cu persoanele păgubite, în 
condiţiile şi în limitele minime ale răspunderii, conform 
legii de asigurare de rãspundere civilã pentru pagube 
produse prin accidente de vehicule, în vigoare la data 
accidentului în tara unde s-a produs acesta. 
12.2 Despăgubirile cuvenite terţelor persoane 
prejudiciate, inclusiv cheltuielile ocazionate în 
străinătate de lucrările privind constatarea, evaluarea 
şi stabilirea pagubelor se plătesc de către EUROINS, 
potrivit modului de lucru stabilit prin Regulamentul 
General elaborat prin hotărarea Adunării Generale a 
Consiliului Birourilor. 
 
CAP. 13 SUBROGAREA ŞI DREPTUL DE REGRES 
AL ASIGURĂTORULUI 
13.1. În limitele Indemnizaţiilor acordate şi în 
conformitate cu prevederile legale, EUROINS este 
subrogat în toate drepturile terțului păgubit contra celor 
răspunzători de producerea Prejudiciului. 
13.2 EUROINS recuperează despăgubirile plătite 
terţilor, prin exercitarea dreptului de regres, de la 
Asigurat, conducătorul vehiculului sau de la oricare alt 
prepus al Asiguratului, în următoarele situații: 
13.2.1 accidentul a fost produs cu intenţie; 
13.2.2 accidentul a fost produs în timpul comiterii cu 
intenţie a unor fapte incriminate de dispoziţii legale 
privind circulaţia pe drumurile publice, chiar dacă 
aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau 
în timpul săvârşirii cu intenţie a altor infracţiuni; 
13.2.3 accidentul s-a produs în timpul când făptuitorul 
încerca să se sustragă de la urmărire, ca urmare unei 
infracţiuni comise; 
13.2.4 persoana răspunzătoare de producerea 
pagubei a condus vehiculul fără consimţământul 
Asiguratului; 
13.2.5vehiculul nu avea certificat de înmatriculare 
valabil sau altă autorizaţie de circulaţie valabilă; 
13.2.6 vehiculul, în momentul accidentului, era condus 
sau acţionat de o persoană fără permis de conducere 
valabil pentru categoria respectivă de vehicule, sau cu 
permisul de conducere anulat sau reţinut în vederea 
anulării, sau suspendat; 
13.2.7 persoana care a condus vehiculul şi a produs 
accidentul se află sub influenţa băuturilor alcoolice; 
13.2.8 persoana care conducea vehiculul şi a pricinuit 
accidentul s-a sustras de la recoltarea probelor 
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, ori a părăsit 
locul accidentului, în situațiile în care acestă faptă este 
incriminată de lege; 
13.2.9 după achitarea contravalorii daunei de către 
EUROINS, urmare a unui accident, dacă acesta 
survine în perioada de valabilitate înscrisă în 
documentul de asigurare Carte Verde, iar Asiguratul 
nu a achitat prima de asigurare. 
13.2.10 Asiguratul a fost complice cu un prepus al 
EUROINS şi a obţinut în mod fraudulos documentul de 
asigurare “Carte Verde” (tarifare neadecvată, 
înscrierea de vehicule diferite pe originalul şi copia 
documentului “Carte Verde”, eliberarea unui document 



 

CONDIŢII GENERALE 

 

ASIGURAREA OBLIGATORIE DE 
RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO “CARTE VERDE” 

Ediția: 0  Revizia: 0/01.10.2018 Cod: EB (10) Per. de arhivare: 10 ani 
 

EBcond00_18 Valabil din: 01.10.2018 Pagina 3/4 

 

de asigurare “Carte Verde” pentru un vehicul 
înmatriculat în străinătate, etc.) 
 
CAP. 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
15.1 Răspunderea EUROINS încetează: 
15.1.1 în momentul reintrării vehiculului pe teritoriul 
României, cu condiţia ca acestă perioadă să fie 
cuprinsă între datele înscrise în documentul de 
asigurare “Carte Verde”. 
15.1.2 la ora “24” a zilei înscrise în poliță de asigurare 
ca dată de expirare a perioadei de asigurare,  
15.1.3 în cazul în care, înainte de a începe 
răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a 
produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în 
cazul în care după începerea răspunderii producerea 
evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul 
se reziliază de drept; 
15.1.4 cu acordul ambelor părți; 
15.1.5 prin denunțare unilaterală, sub forma unei 
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe 
confirmarea de primire; 
15.1.6 în caz de forța majoră. 
15.2 În cazul denunţării/rezilierii Contractului: 
15.2.1 dacă EUROINS a acordat o Indemnizaţie ori s-
au produs evenimente pentru care s-ar acorda 
indemnizaţii, acesta este în drept să reţină primele de 
asigurare plătite de Asigurat/Contractant; 
15.2.2 dacă EUROINS nu a acordat Indemnizaţie ori nu 
s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o 
Indemnizaţie – Asiguratului i se restituie, proporţional, 
partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare 
perioadei cuprinse între data încetării Contractului şi 
data expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract; 
orice fracțiune de lună începută se consideră lună 
întreagă. 
 
CAP. 16 FORȚA MAJORĂ 
16.1 Părţile nu răspund de neexecutarea la termen 
sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei 
obligaţii ce le revine dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 
a fost cauzată de forţa majoră. 
16.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să 
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la producerea evenimentului care a 
generat forţa majoră şi să ia toate măsurile necesare 
în vederea limitării consecinţelor. În următoarele 15 
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise 
către cealaltă parte contractantă documentele 
eliberate de organele competente care să ateste 
evenimentele care au determinat forţa majoră. 
16.3 Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare 
de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
Părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a 
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese. 
 
CAP. 17 INSTANȚELE COMPETENŢE/LITIGII 

17.1 Legea aplicabilă Contractului este legea română. 
17.2 Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu 
acest contract de asigurare, inclusiv referitor la 
validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea 
acestuia, se va soluționa potrivit legii, de către 
instanțele de judecată competente din România. 
Părțile convin ca, anterior promovării unei acțiuni în 
justiție, să încerce soluționarea litigiului pe cale 
amiabilă prin transmiterea unei Notificări în acest sens 
părții în culpă. Dacă în termen de 15 zile nu primește 
niciun răspuns sau acesta este considerat 
nemulțumitor, părțile se pot adresa instanței de 
judecată ori SAL-FIN. 
17.3 În caz de imposibilitate de soluționare a unui 
litigiu rezultând din contract, în mod direct, Asiguratul/ 
Contractantul-persoană fizică (Consumatorul) are 
dreptul de a se adresa SAL-FIN, care este singura 
entitate de solutionare alternativă a litigiilor în 
domeniile în care Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF) are competentă, care organizează 
şi administrează proceduri SAL prin care se propune 
sau impune, după caz, o solutie părţilor, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. 
nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entitatii 
de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul 
financiar nonbancar (SAL-FIN) şi ale O.G. nr. 38/2015 
privind soluţionarea alternativa a litigiilor dintre 
consumatori si comercianţi. Aceste demersuri nu 
îngrădesc dreptul Asiguratului/ 
Contractantului/Beneficiarului de a formula reclamații 
la adresa EUROINS (la adresa sediului social sau la 
adresa de e-mail reclamatii@euroins.ro) și de a se 
adresa instanțelor de judecată competente. 
 
CAP. 18 DISPOZIȚII FINALE 
18.1 Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de 
asigurare se prescrie în termen de 2 ani. 
18.2 În cazul constatării insolvabilităţii Euroinsui, 
pentru plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din 
contractele de asigurare facultative şi obligatorii 
încheiate, Asigurații, Beneficiarii, terțele persoane 
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a 
asiguraților (FGA) în baza Legii nr. 213/2015. 
18.3 Contractul este supus reglementărilor privind 
deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă 
contractelor de asigurare. 
18.4 Orice modificare a conţinutului prezentelor condiţii 
impuse de o schimbare legislativă sau de o decizie a 
organelor de drept, va fi acceptată necondiţionat de 
ambele părţi. 
18.5 EUROINS nu va acorda nicio garanție sau 
beneficiu și nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui 
contract, dacă acordarea acestora îl poate expune la 
sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor 
altor state față de care România s-a obligat să le 
respecte. 
18.6 Prin semnarea Contractului, Asiguratul/ 
Contractantul: 
18.6.1 declară că cele prevăzute în acesta au fost 
negociate cu EUROINS, conform prevederilor Legii nr. 
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193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
încheiate între comercianţi şi consumatori, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
18.6.2 declară că a primit 1 (un) exemplar al Informării 
privind Procesarea Datelor cu Caracter Personal și 
că a luat la cunoștință despre conținutul acesteia și 
drepturile pe care le are potrivit Regulamentului 
2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și 
altor reglementări aplicabile privind protecția datelor; 
18.6.3 declară că și-a exprimat opțiunea ca datele sale 
cu caracter personal să fie sau să nu fie prelucrate în 
scop de marketing în baza formularului Acord de 
marketing, că a luat la cunoștință și a înțeles conținutul 
acestuia; 
18.6.4 declară că a fost informat și cunoaște toate 
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui. 

 
ASIGURAT, EUROINS, 

 


