COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare,
contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule
nr. 20/5 din 16.05.2008
(în vigoare 05.08.2008)

Monitorul Oficial nr.143-144 art.410 din 05.08.2008
***
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 586
din 25 iulie 2008
_______________ Vitalie PÎRLOG

În vederea executării şi punerii în aplicare a prevederilor art.8 alin.(5) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie
de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.212), în temeiul
prevederilor art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) şi alin.(2), art.8 lit.b), art.21 şi art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind
Comisia Naţională a Pieţei Financiare", cu modificările şi completările ulterioare (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr.117-126 BIS), pct.5 lit.b) şi pct.7.3 lit.c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin
Hotărîrea nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587), Comisia Naţională a Pieţei Financiare
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă forma şi conţinutul cererii de încheiere a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, conform anexei
nr.1.
2. Se aprobă forma şi conţinutul cererii de încheiere a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, conform anexei
nr.2.
3. Se aprobă forma şi conţinutul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă şi forma şi conţinutul poliţei de asigurare
RCA conform anexei nr.3.
4. Se aprobă forma şi conţinutul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă şi forma şi conţinutul certificatului de
asigurare Carte Verde, conform anexei nr.4.
[Pct.4 modificat prin Hot. CNPF nr.37/7 din 13.09.2012, în vigoare 02.11.2012]
PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU

Chişinău, 16 mai 2008.
Nr.20/5.
Anexa nr.1
la Hotărârea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.20/5 din 16 mai 2008
Cerere
de încheiere a contractului de asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto internă
Către ___________________________________________________________________________
(denumirea deplină a asigurătorului, codul IDNO)

1. Subsemnatul (a) ________________________________________________________________
(denumirea şi numărul de identificare de stat – pentru persoane juridice;
numele, prenumele, data naşterii şi codul personal – pentru persoane fizice)

Adresa _________________________________________________________________________
(adresa, conform datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice – pentru persoane juridice

sau domiciliul, conform buletinului de identitate – pentru persoane fizice)

solicit încheierea (reînnoirea) contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă şi
declar următoarele:
2. Caracteristica autovehiculului:
Autovehiculul

Tipul

Marca ____________________
Model ____________________

☐
Microbuz ☐

Autoturism

Anul fabricării ______________

Camion

☐

Nr. de înmatriculare __________

Autobuz

☐

Nr. certificatului de înmatriculare
__________________________
Locul înmatriculării
__________________________

☐
Motocicletă ☐
Remorcă ☐

Caracteristici tehnice

Mod de
exploatare

Masa totală (kg)
_____________________
Puterea motorului (C.P.)
_____________________

Taxi autorizat

Capacitatea cilindrică (cm3)
_____________________

Transport
interurban
autorizat

Numărul de locuri
_____________________

☐

Microbuz pe rută

☐

☐

Alte moduri

☐

Tractor rutier

În cazul încheierii contractului de asigurare de către întreprinderile de transport care au în
gestiune mai multe autovehicule, Tabelul de la pct.2 nu se completează, anexându-se la cerere copiile
de pe certificatele de înmatriculare ale tuturor autovehiculelor pentru care se solicită asigurarea.
3. Autovehiculul menţionat îmi aparţine cu drept de posesiune în temeiul contractului de locaţiune
nr._______ din "___" __________ 20__; contractului de leasing nr._______ din "___" __________ 20__, altor
titluri prevăzute de legislaţie ______________________________
4. Teritoriul utilizării autovehiculului ____________________________________________________
(cu indicarea teritoriului unde autovehiculul este utilizat majoritatea timpului de exploatare)

5. La conducerea autovehiculului vor fi admise: (de subliniat)

a) un număr nelimitat de persoane;
b) numai persoanele indicate în următorul tabel:
Numele şi
prenumele

Codul
personal

Data
naşterii

Domiciliul (localitatea,
strada, nr. blocului, nr.
apartamentului)

Permisul de
Stagiul
conducere (nr.şi
data)

Clasa
BonusMalus

6. Termenul asigurării: de la ________________________ până la __________________________
7. Contractul se încheie pe un termen mai mic de 12 luni în baza
________________________________________________________________________________
(denumirea documentului prezentat de posesorul autovehiculului)

8. Reduceri se acordă în baza _______________________________________________________
(denumirea documentului, numărul, data eliberării; copia se anexează)

9. Prima de asigurare:
Numă- Prima
Coeficienţii de rectificare
Prima
rul de
de
de
Tipul Teri- Statutul Tipul Vârsta Locul Terme- Bonus- Gesti- Marja
înmatri- asigu- auto- toriul juridic contracşi
înmatri- nul
Malus unea
de asiguculare
rare
rare
vehi- utili- al potului stagiul culării asigu- (Kbm) cheltu- profit
de culului zării seso(K4)
(K5)
(K6)
rării
ielilor (Kmp)
bază
(K1) (K2)
rului
(K7)
(Kgc)
(K3)

Cu contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule am
luat cunoştinţă şi sunt de acord cu prevederile acestuia.
În calitate de contractat al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă îmi exprim
consimţământul ca datele cu caracter personal indicate în prezenta cerere să fie prelucrate în corespundere cu
prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.492), inclusiv în cazul instrumentării dosarului de daună.
Semnătura asiguratului (semnătura olografă/
electronică avansată calificată): _____________________
Data prezentării cererii: _____________________
Reprezentantul asigurătorului (semnătura olografă/
electronică avansată calificată) _____________________________
(numele, prenumele, semnătura)

Data calculării primei de asigurare _________________________
Toate informaţiile din cerere se verifică de către reprezentantul asigurătorului în baza
documentelor originale, iar în cazul completării on-line a cererii documentele se prezintă în format
electronic, autenticitatea lor fiind confirmată prin semnătura electronică avansată calificată a persoanei
care a depus cererea.

[Anexa nr.1 completată prin Hot.CNPF nr.28/13 din 25.06.2018, în vigoare 06.07.2018]
[Anexa nr.1 în redacţia Hot. CNPF nr.8/10 din 05.02.2018, în vigoare 23.02.2018]
[Anexa nr.1 modificată prin Hot. CNPF nr.37/7 din 13.09.2012, în vigoare 02.11.2012]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.20/5 din 16 mai 2008
Cerere
de încheiere a contractului de asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto externă
(Carte Verde)
Către _______________________________________________________________________________________
(denumirea deplină a asigurătorului)

1. Subsemnatul (a) ____________________________________________________________________________
(denumirea şi numărul de identificare de stat – pentru persoane juridice;
numele, prenumele, data naşterii şi codul personal – pentru persoane fizice)

Adresa_______________________________________________________________________________________
(adresa, conform datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice – pentru persoane juridice,
domiciliul, conform buletinului de identitate – pentru persoane fizice)

2. Posesor (utilizator) al autovehiculului____________________________________________________________
(numărul de înmatriculare)

în baza _____________________________________________________________________________________
(datele certificatului de înmatriculare, contractului de locaţiune, leasing etc.)

Marca şi modelul ____________________________________________________________________________
Categoria ___________________________________________________________________________________
Masa totală, capacitatea cilindrică a motorului, numărul de locuri ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
(conform certificatului de înmatriculare)

Remorca ____________________________________________________________________________________
(numărul de înmatriculare de stat)

solicit încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă pentru:
3. Perioada asigurării: de la _________________________ pînă la _________________________
4. Zona teritorială de acoperire:
- Zona I (Ucraina, Belarus)

________________________

- Zona II (Ucraina, Belarus şi Federaţia Rusă)
________________________
- Zona III (Toate ţările membre ale Sistemului "Carte Verde") ________________________
5. În calitate de contractant al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă (Carte Verde), îmi exprim
consimţămîntul ca datele cu caracter personal indicate în prezenta cerere să fie prelucrate în corespundere cu prevederile
Legii nr.133 din 08.07.2011 "Privind protecţia datelor cu caracter personal", inclusiv în cazul instrumentării dosarului de
daună.
Semnătura asiguratului: ___________________
Data prezentării cererii: ____________________
Reprezentantul asigurătorului _________________________________________________
(numele, prenumele, semnătura)

[Anexa nr.2 modificată prin Hot. CNPF nr.8/10 din 05.02.2018, în vigoare 23.02.2018]
[Anexa nr.2 completată prin Hot. CNPF nr.37/7 din 13.09.2012, în vigoare 02.11.2012]
Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.206-207 din 18.11.2008 pag.231 (anexa nr.2 în redacţie nouă)

Anexa nr.3
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.20/5 din 16 mai 2008
Compania de Asigurări ____________________
Filiala / Reprezentanţa ____________________
CONTRACT
de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule (asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto internă)
Seria ____________________
Nr. _______ / ____________________
(data emiterii) "___" ____________ 20___
(ora emiterii) ___________
localitatea _________________________

ASIGURĂTORUL:
Denumire _____________________________________________________________________
În persoana ___________________________________________________________________
Adresa _______________________________________________________________________
Telefon/Fax ___________________________________________________________________
Cod fiscal _____________________________________________________________________

ASIGURATUL:
Denumire/Nume ________________________________________________________________
Adresa _______________________________________________________________________
Telefon/Fax ___________________________________________________________________
Cod fiscal / cod personal _________________________________________________________

I. OBIECTUL ASIGURĂRII
Asigurătorul, în baza prezentului contract, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din
22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule",
oferă Asiguratului protecţie din asigurare pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse
prin accidente de autovehicule.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea obligatorie a răspunderii civile auto a Asiguratului,
care are calitatea de posesor / utilizator al autovehiculului(elor) indicat(e) în cererea, care a servit temei pentru
încheierea prezentului contract, pentru daunele cauzate vieţii, sănătăţii şi proprietăţii persoanelor terţe în
rezultatul accidentelor de circulaţie.
III. TIPUL CONTRACTULUI
Prezentul contract este încheiat pe baza cererii Asiguratului, ce constituie parte integrantă a acestuia şi
se extinde asupra unui număr:
a) limitat de persoane conform tabelei:
Numele şi
prenumele

Cod
personal

Data
naşterii

Domiciliul (localitatea,
strada, nr. blocului, nr.
apartamentului)

Permisul de
conducere

Clasa
Bonus-Malus

b) nelimitat de persoane (de bifat) □. Clasa Bonus-Malus (pentru asigurat)________
IV. RISCURI ASIGURATE
Asigurătorul de răspundere civilă auto acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care Asiguratul răspunde,
în baza legii, faţă de terţele persoane păgubite prin accident de autovehicul, precum şi pentru cheltuielile legate
de cazul asigurat şi suportate de Asigurat sau persoana păgubită în procesul civil.
V. ÎNCEPUTUL ŞI DURATA ASIGURĂRII
5.1 Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de 12 luni de la "____"
__________________20__ pînă la "____" ____________________20__.
5.1.1.Contractul de asigurare se încheie pentru perioade mai mici de 12 luni pentru autovehicule speciale
echipate de uzina producătoare sau reutilate legal cu dispozitive şi instalaţii pentru lucrări sezoniere agricole, de
deszăpezire sau alte lucrări similare _______________________________

(se specifică tipul autovehiculului).
5.2 Contractul de asigurare încheiat în condiţiile pct.5.1.1 se încheie pentru perioada de _________ luni
de la "____" ____________________20__ pînă la "____" ____________________20__.
5.3 Perioada de asigurare începe să curgă din momentul menţionat în poliţa de asigurare şi încetează la
ora 24 a ultimei zile din termenul convenit pentru asigurare.
VI. SUMA ASIGURATĂ. PRIMA DE ASIGURARE.
FORMA ŞI TERMENELE DE PLATĂ
6.1 Suma asigurată reprezintă limita răspunderii Asigurătorului, care nu poate depăşi limitele stabilite la
art.14 alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru pagube produse de autovehicule".
6.2 Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul se obligă să o plătească Asigurătorului pentru
preluarea de către acesta a riscului în asigurare. Plata primei de asigurare către asigurător se consideră
acceptare de către asigurat a contractului de asigurare. Conform prezentului contract, prima de asigurare
constituie _______________________/ ___________________ /lei, care se achită integral la data de "____"
____________________20__. În cazul în care contractul de asigurare RCA este încheiat prin utilizarea oricărui
mijloc electronic, iar persoana nu a aplicat semnătura electronică calificată avansată, se prezumă că prin plata
primei de asigurare asiguratul a consimţit încheierea contractului.
6.3 La data achitării primei de asigurare, Asigurătorul va elibera Asiguratului poliţa de asigurare RCA,
care este anexă la prezentul contract. Poliţa de asigurare se eliberează cu condiţia achitării integrale a primei
de asigurare.
6.4. În prima de asigurare se include şi comisionul intermediarului ce constituie _______ lei ________%.
VII. PAGUBE CARE NU SE REPARĂ DE ASIGURĂTOR
În baza prezentului contract Asigurătorul de răspundere civilă auto nu acordă despăgubiri pentru:
- prejudiciile produse bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de
răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în posesia lor;
- partea de prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14
alin.(2) din Legea nr.414-XVI "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule" din 22.12.2006, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite
şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Republicii
Moldova;
- pagube pricinuite de dispariţia sau distrugerea hîrtiilor de valoare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor
din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;
- sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească posesorului,
care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;
- prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile,
explozive) care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
- pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.
- pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca
utilaje sau instalaţii de lucru;
- pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste
accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;
- prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
- pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor şi antrenamentelor sportive,
organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;
- pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu începuse ori încetase;
- sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.
VIII. ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1 Încheierea contractului de asigurare
8.1.1 Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă în baza cererii de asigurare completată de către
Asigurat.
8.1.2 Contractul de asigurare produce efecte din data indicată în poliţa de asigurare.
8.2 Modificarea contractului de asigurare
8.2.1. Modificarea contractului de asigurare se efectuează în orice timp în interiorul termenului său de
valabilitate şi nu poate contravine prezentului contract sau legislaţiei în vigoare. Modificarea contractului de
asigurare se perfectează în formă scrisă prin întocmirea unor acorduri sau addendumuri adiţionale, care, ulterior
semnării de către părţi, fac parte integrantă din contractul de asigurare.
8.2.2. Asiguratul este în drept să solicite modificarea contractului de asigurare în partea ce ţine de
numărul persoanelor admise să utilizeze autovehiculele. În acest caz, Asigurătorul va ajusta prima de asigurare
în funcţie de factorul respectiv de risc.
8.2.3. În cazul înstrăinării autovehiculului, dobînditorul are opţiunea de a modifica contractul de asigurare
sau de a-l menţine dacă riscul său este asigurat în temeiul acestui contract.
8.3 Rezilierea contractului de asigurare
8.3.1 Contractul de asigurare poate fi reziliat de către părţi prin întocmirea în scris a unui acord de
reziliere, precum şi în baza hotărîrii instanţei de judecată rămasă definitivă şi irevocabilă. Drept temei de
reziliere a contractului de asigurare se consideră:
a) nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;
b) depunerea declaraţiei de reziliere de către una dintre părţi;
c) omiterea menţionării de către Asigurat, la încheierea şi/sau pe parcursul contractului, a unor împrejurări
importante pentru determinarea de către Asigurător a gradului de risc;
d) efectuarea menţiunilor inexacte în privinţa unor împrejurări importante;
8.3.2 Rezilierea contractului de asigurare în temeiul pct.8.3.1 lit.c) şi d) este exclusă în situaţia în care
Asigurătorul cunoştea împrejurarea nemenţionată sau că, menţiunea este făcută inexact fără vina Asiguratului.
8.3.3 Părţile pot solicita rezilierea contractului doar respectînd un termen de preaviz de o lună pînă la data
propusă spre reziliere.
8.3.4 Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţă încetarea protecţiei din asigurare
de la data rezilierii şi restituirea de către Asigurător a primelor de asigurare pentru zilele complete de pînă la
expirarea contractului, cu reţinerea cheltuielilor efective de gestiune, dar nu mai mult de 20% din prima de
asigurare calculată spre restituire.
8.4 Asigurătorul este eliberat de obligaţia restituirii primelor de asigurare în condiţiile pct.8.3.4 în cazul în
care pînă la reziliere a efectuat deja plăţi de despăgubire.
8.5 Contractul de asigurare încetează de fapt şi de drept în cazurile prevăzute în art.10 alin.(1) din Legea
nr.414-XVI "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule";
8.6 Invocarea şi declararea nulităţii contractului de asigurare, precum şi consecinţele declarării nulităţii,
este reglementată prin Capitolul III, Titlul III, Cartea Întîi din Codul Civil (art.216-233) al Republicii Moldova.
IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
9.1 Obligaţiile Asiguratului
9.1.1 La producerea accidentului de autovehicul, Asiguratul sau utilizatorul de autovehicul este obligat:
a) să întreprindă toate acţiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
b) să notifice organele poliţiei sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul imediat după
producerea lui, cerînd întocmirea actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi
la consecinţele lui;
c) în 48 de ore din momentul producerii accidentului, să înştiinţeze asigurătorul care a emis poliţa de
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto; participanţii la accident care deţin poliţe de asigurare, indiferent
de rezultatele constatării vinovatului, anunţă asigurătorii respectivi şi sînt obligaţi să nu întreprindă de sine
stătător măsuri de reparare a pagubelor;
d) să notifice participanţii la accident, păgubitul sau apropiaţii lui despre faptul că posedă poliţă de
asigurare şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare despre asigurător.
e) să permită Asigurătorului să verifice starea tehnică a autovehiculului pentru care se solicită încheierea
contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă;
f) să prezinte Asigurătorului documentele şi dovezile necesare pentru stabilirea cauzelor şi

circumstanţelor accidentului, mărimii daunei, precum şi pentru recunoaşterea dreptului la restituire;
9.1.2 Nerespectarea de către Asigurat sau de către utilizatorul autovehiculului a prevederilor pct.9.1.1
lit.c) nu îl scuteşte pe Asigurător de obligaţia de a plăti despăgubirea, acesta fiind însă în drept să înainteze
împotriva Asiguratului acţiune de regres privind cheltuielile suplimentare aferente neîndeplinirii prevederilor
menţionate.
9.1.3 În caz de leziuni corporale grave sau deces al asiguratului sau utilizatorului de autovehicul
răspunzător de producerea accidentului, persoana păgubită primeşte informaţia despre asigurătorul persoanei
vinovate la Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
9.2 Obligaţiile Asigurătorului
9.2.1 După ce a luat cunoştinţă de producerea accidentului, Asigurătorul este obligat:
a) să deschidă dosar de daune la data informării sale despre producerea cazului asigurat;
b) să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri, procuratura sau instituţiile
medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui;
c) să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei
despre producerea accidentului de autovehicul, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
d) să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data
depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
e) să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice
din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
f) să achite despăgubirea de asigurare în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului
de daună.
9.2.3 Asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigurare în cel mult 3
luni din data informării despre cazul asigurat.
9.3 Drepturile şi obligaţiile persoanei păgubite
9.3.1 Drepturile persoanei păgubite prin accident produs pe teritoriul Republicii Moldova de autovehiculul
aflat în posesiunea Asiguratului se exercită faţă de Asigurătorul de răspundere civilă auto direct, la sediul
acestuia, sau prin reprezentantul de despăgubiri, în limitele răspunderii asigurătorului prevăzute în prezenta
lege.
9.3.2 Persoana păgubită poate să adreseze cerere de despăgubire direct asigurătorului de răspundere
civilă auto sau reprezentantului de despăgubiri desemnat de acesta, indiferent de faptul că Asiguratul a
executat sau nu obligaţia de înştiinţare prevăzută la pct.9.1.1 lit.c).
9.3.3 Asigurătorul nu este în drept să refuze examinarea şi soluţionarea cererii de despăgubire depuse în
condiţiile pct.9.3.2 din prezentul contract.
X. DISPOZIŢII FINALE
10.1 Toate litigiile care derivă din prezentul contract de asigurare se soluţionează în procedură
extrajudiciară prin încheierea tranzacţiilor de împăcare sau în procedură judiciară prin decizia instanţei de
judecată sesizată, după caz.
10.2 Limita despăgubirilor de asigurare, modul de constatare şi evaluare a pagubelor şi plată a
despăgubirilor, sînt cele prevăzute în Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule", prevederi ce fac parte integrantă din prezentul
contract de asigurare.
10.3 Dovada achitării primelor şi a valabilităţii contractului se face cu poliţa/poliţele de asigurare RCA şi
cu documentele de plată.
10.4 Prezentul contract este încheiat în limba de stat şi/sau în limba rusă, semnat în 2 exemplare, fiecare
din ele avînd aceeaşi forţă juridică din care unul a fost înmînat Asiguratului.
10.5 Am luat la cunoştinţă de dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse prin accidente de autovehicule.

Asigurătorul
____________________

Asiguratul
____________________

(nume)

(nume)

____________________

____________________

(semnătura olografă/
electronică avansată calificată)

(semnătura olografă/
electronică avansată calificată)

____________________

____________________

(ştampila)

(ştampila)

Agent/Broker
____________________
(nume)

____________________
(semnătura olografă/
electronică avansată calificată)

____________________
(ştampila)

Anexe:
- cererea asiguratului
- poliţa/poliţele de asigurare RCA, emise în baza prezentului contract
Poliţa de asigurare RCA
REPUBLICA MOLDOVA
POLIŢA DE ASIGURARE OBLIGATORIE
DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO INTERNĂ (RCA)
Seria____________________________nr.___________
anexă la contractul de asigurare nr.________/______

din data de _____________________ ZZ/LL/AAAA
ora validării contractului_____________ ora/min/sec
_________________________________________

Asigurător_________________________________________ Adresa __________________________________
Adresa __________________________________
Reprezentanţa_________________________________
Tel.: _____________________________________
IDNO __________________________________________
Asigurat_______________________________________
IDNO __________________________________________

Adresa_______________________________________
_________________________________________

AUTOVEHICUL: Marca, model __________________________________________________________________
Număr înmatriculare _____________________________
Tip ______________________________________
Putere motor ______________________ (CP/KW)
Capacitatea cilindrică _______________________ (cm3)
pînă la __________________________________
Perioada de asigurare: de la ______________________
Prima de asigurare ____________________________lei. În data plăţii _____________________ ZZ/LL/AAAA
prima de asigurare se include şi comisionul intermediarului ce
constituie _______ lei ________%.
Cec de casă ___________________________________
Asigurat ___________________________________________________________________________
(semnătura olografă/electronică avansată calificată, ştampila)

Asigurător __________________________________________________________________________
(semnătura olografă/electronică avansată calificată, ştampila)

Broker/Agent _______________________________________________________________________
(semnătura olografă/electronică avansată calificată, ştampila)

Localitatea _________________________________________________________________________
Valabilitatea poliţei de asigurare RCA poate fi verificată online la adresa web https://rca.cnpf.md.

[Anexa nr.3 completată prin Hot.CNPF nr.13/3 din 24.03.2020, în vigoare 27.03.2020]
[Anexa nr.3 completată prin Hot.CNPF nr.28/13 din 25.06.2018, în vigoare 06.07.2018]
[Anexa nr.3 modificată prin Hot. CNPF nr.8/10 din 05.02.2018, în vigoare 23.02.2018]
[Anexa nr.3 completată prin Hot. CNPF nr.28/6 din 29.05.2015, în vigoare 05.06.2015]
[Anexa nr.3 modificată prin Hot. CNPF nr.37/7 din 13.09.2012, în vigoare 02.11.2012]
[Anexa nr.3 modificată prin Hot. CNPF nr.59/20 din 11.12.2008, în vigoare 16.01.2009]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.20/5 din 16 mai 2008
Compania de Asigurări ____________________
Filiala / Reprezentanţa ____________________
CONTRACT
de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule (asigurare obligatorie de
răspundere civilă auto externă CARTE VERDE)
Seria ____________________
Nr. _______ / ____________________
(data emiterii) "___" ____________ 20___
localitatea _________________________

ASIGURĂTORUL:
Denumire _____________________________________________________________________
În persoana ___________________________________________________________________
Adresa _______________________________________________________________________
Telefon/Fax ___________________________________________________________________
Cod fiscal _____________________________________________________________________

ASIGURATUL:
Denumire/Nume ________________________________________________________________
Adresa _______________________________________________________________________
Telefon/Fax ___________________________________________________________________
Cod fiscal / cod personal _________________________________________________________

I. OBIECTUL ASIGURĂRII
Asigurătorul, în baza prezentului contract, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din
22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule"
cu persoane fizice şi juridice (numite în continuare Asiguraţi) avînd calitatea de posesori ai autovehiculului(elor)
indicat(e) în cererea de asigurare, se obligă, în schimbul primei de asigurare încasate, să plătească persoanelor
terţe păgubite, despăgubire de asigurare pentru daune cauzate în rezultatul accidentelor de autovehicul
produse în afara teritoriului Republicii Moldova.
II. RISCURI ASIGURATE
2.1 Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:
a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de judecată
pentru prejudiciile de care răspunde în baza legii civile din ţara pe teritoriul căreia s-a produs accidentul de
autovehicul faţă de terţe persoane păgubite printr-un accident produs cu autovehiculul pentru care s-a încheiat
asigurarea, ca urmare a vătămării corporale sau a decesului, precum şi a avarierii ori a distrugerii unor bunuri;
b) cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire (inclusiv în cazul în
care acţiunea civilă rămîne în competenţa instanţei penale, de exemplu, în cazul aplicării amnistiei): cheltuielile
pentru onorariul de avocat, taxele judiciare şi cheltuielile de expertiză, dovedite cu acte.
2.2 Despăgubirile se acordă pentru pagubele produse ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor care
se aflau în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai
dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu Asiguratul, precum şi dacă nu
aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.
2.3 În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atît pentru persoanele
aflate în afara autovehiculului, care a produs accidentul, cît şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu
excepţia utilizatorului său.
III. SUMA ASIGURATĂ. PRIMA DE ASIGURARE
3.1 Sumele datorate terţilor urmare a cauzării de prejudiciu prin accident de autovehicul se stabilesc de
către Birourile Naţionale ale Asigurătorilor de Autovehicule din ţările pe teritoriul cărora s-a produs accidentul, în
condiţiile şi în limitele stabilite prin Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto în vigoare la
data accidentului în ţara în care acesta s-a produs.
3.2 Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul se obligă să o plătească Asigurătorului pentru
preluarea de către acesta a riscului în asigurare.
3.3 Primele de asigurare se plătesc anticipat şi integral pentru întreaga perioadă de asigurare. Conform
prezentului contract, prima de asigurare constituie ___________________________________ (cu indicarea
valutei)/ ________________________________________________ lei, care se plăteşte la data de "____"
_________________ 20___.
3.4. În prima de asigurare se include şi comisionul intermediarului ce constituie _______ lei ________%.
IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
4.1 Contractul de asigurare se încheie pe baza cererii scrise a Asiguratului, care, împreună cu toate
celelalte declaraţii scrise ale acestuia, fac parte integrantă din prezentul contract.
4.2 Contractul de asigurare se consideră încheiat la emiterea certificatului de asigurare Carte Verde şi
este valabil exclusiv pentru autovehiculul specificat în poliţa de asigurare şi riscurile indicate în prezentul
contract.

4.3 În raporturile internaţionale, certificatul de asigurare Carte Verde este singurul document, care atestă
valabilitatea teritorială a asigurării şi perioada de valabilitate a acoperirii prin asigurare.
V. ÎNCEPUTUL ŞI ÎNCETAREA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI
5.1. Contractul de asigurare produce efecte în interiorul termenului prevăzut în certificatul de asigurare
Carte Verde eliberată în baza prezentului contract, şi este valabil din momentul specificat în poliţă.
5.2 Răspunderea Asigurătorului începe în momentul ieşirii autovehiculului de pe teritoriul Republicii
Moldova şi încetează în momentul reintrării acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu mai tîrziu de ora
24.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în certificatul de asigurare Carte Verde eliberată în baza prezentului
contract.
5.3 Prezentul contract este încheiat pe termen de ____________zile/luni, de la "____"
__________________20__ pînă la "____" ____________________20___.
VI. VALABILITATEA TERITORIALĂ
Prezentul contract de asigurare produce efecte în afara teritoriului Republicii Moldova, numai în ţările
membre ale Sistemului Internaţional de Asigurare Carte Verde ale căror coduri internaţionale înscrise în
certificatul de asigurare Carte Verde sînt nebarate.
VII. PAGUBE CARE NU SE REPARĂ DE ASIGURĂTOR
7.1 Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:
a) amenzile de orice fel şi cheltuielile penale, suportate de asigurat, precum şi cheltuielile de executare a
hotărîrilor privind plata despăgubirilor;
b) sumele pe care asiguratul ar avea să le plătească drept despăgubiri conducătorului autovehiculului
care a produs accidentul;
c) sumele pe care conducătorul autovehiculului care a produs accidentul este obligat să le plătească
Asiguratului;
d) cheltuielile făcute în procesul penal de Asigurat sau de conducătorul autovehiculului, răspunzători de
producerea pagubei, chiar daca odată cu acţiunea penală s-a soluţionat şi latura civilă;
e) partea de despăgubire care depăşeşte limitele şi condiţiile stabilite prin legea de asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto în vigoare la data accidentului în ţara producerii acestuia;
f) cazurile care nu intră sub incidenţa legii de asigurare obligatorie de răspundere civila auto în vigoare la
data accidentului în ţara în care acesta s-a produs;
g) pagubele produse de energia nucleară sau ca urmare a exploziei atomice, radiaţiilor sau infestării
radioactive;
h) pagubele produse ca urmare a deţinerii, operării, întreţinerii sau folosirii oricărui autovehicul pentru
transportul unor produse periculoase şi anume:
- explozibili puternici cum ar fi: nitroglicerina, dinamita sau alte asemenea substanţe explozibile;
- petrolul, benzina sau motorina în vrac (pagubele produse ca urmare a transportului de carburanţi cu
cisterne / vehicule specializate, proiectate, construite şi destinate unor astfel de transporturi nu sînt excluse);
- gaze sau amestecuri de gaze în stare lichidă, comprimată sau gazoasă;
i) pagubele produse ca urmare a războiului, războiului civil, grevelor, revoltelor, mişcărilor populare,
actelor de terorism;
j) pagubele produse de vehicule ale forţelor armate, altele decît cele folosite pentru transportul
personalului militar neînarmat;
k) pierderi sau daune produse bunurilor transportate sau tractate cu autovehiculul asigurat, inclusiv in
baza unui raport contractual;
l) pagubele produse de vehicule comerciale folosite în aeroporturi sau cîmpuri de zbor;
m) pagubele produse ca urmare a unor concursuri (inclusiv curse), raliuri, probe pentru curse şi teste de
siguranţă;
n) pagubele produse de instalaţii, echipamente sau utilaje de construcţii care nu se află pe drumurile
publice;
o) pagubele produse de vehicule ce nu sînt destinate să circule pe drumurile publice.
7.2 Asigurătorul nu va fi răspunzător faţă de Asigurat, inclusiv prepuşii acestuia, faţă de utilizatorul sau
faţă de conducătorul autovehiculului pentru care s-a încheiat prezentul contract, pentru nici o daună, pierdere
de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri şi de consecinţele păstrării, deteriorării, alterării
(modificării), folosirii necorespunzătoare sau pierderii certificatului de asigurare "Carte Verde".
VIII. MODIFICAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI
8.1 Modificarea contractului de asigurare
Modificarea contractului de asigurare se efectuează în orice timp în interiorul termenului său de
valabilitate. Modificarea contractului de asigurare se perfectează în formă scrisă prin întocmirea unor acorduri,
contracte, addendumuri adiţionale, care, ulterior semnării de către părţi, fac parte integrantă din contractul de
asigurare.
8.2 Rezilierea contractului
8.2.1 Contractul de asigurare poate fi reziliat de către părţi prin întocmirea în scris a unui acord de
reziliere, precum şi în baza hotărîrii instanţei de judecată.
8.2.2 Părţile pot solicita rezilierea contractului doar respectînd un termen de preaviz de o lună pînă la data
propusă spre reziliere.
8.2.3 Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţă încetarea protecţiei din asigurare
de la data rezilierii şi restituirea de către Asigurător a primelor de asigurare pentru perioada neexpirată a
contractului, cu reţinerea cheltuielilor de gestiune, care nu pot fi mai mari de 20% din prima de asigurare
calculată spre restituire.
8.2.4 Asigurătorul este eliberat de obligaţia restituirii primelor de asigurare în cazul în care pînă la reziliere
a efectuat deja plăţi de despăgubire sau a primit un aviz de accident în care a fost implicat autovehiculul
specificat în contractul şi certificatul de asigurare Carte Verde.
8.3 Încetarea contractului de asigurare şi nulitatea lui
8.3.1 Contractul de asigurare încetează de fapt şi de drept în cazurile prevăzute în art.10 alin.(1) din
Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule".
8.3.2 Invocarea şi declararea nulităţii contractului de asigurare, precum şi consecinţele declarării nulităţii,
este reglementată prin Capitolul III, Titlul III, Cartea Întîi din Codul Civil (art.216–233) al Republicii Moldova.
IX. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
9.1 Asiguratul este obligat:
a) să verifice corectitudinea datelor înscrise de către Asigurător în certificatul de asigurare Carte Verde;
b) să nu facă nici o modificare şi nici să altereze în vreun mod certificatul de asigurare Carte Verde.
9.2 În caz de producere a riscului asigurat, Asiguratul este obligat:
a) să ia, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor;
b) să înştiinţeze imediat organele poliţiei sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul
producerii accidentului, cerînd întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi
la pagubele provocate;
c) să înştiinţeze neîntîrziat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule prevăzut pe verso-ul certificatului de
asigurare Carte Verde, din ţara în care s-a produs accidentul;
d) să înştiinţeze, în scris (prin fax, telex, e-mail), Asigurătorul despre producerea accidentului,
împrejurările în care acesta a intervenit, despre natura pagubelor produse terţilor şi estimarea mărimii acestora,
în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data producerii accidentului de autovehicul;
e) să pună la dispoziţia Asigurătorului, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la sosirea în ţară, dar nu
mai tîrziu de 15 zile de la data producerii accidentului, declaraţia conducătorului autovehiculului şi a eventualilor
martori cît şi orice alte acte primite în legătură cu accidentul (de la poliţie, pompieri, procuratură, judecătorii, etc.
din ţara în care s-a produs accidentul);
f) să se apere în caz de proces, ţinînd seama şi de eventualele indicaţii scrise ale Asigurătorului.
X. CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR. PLATA DESPĂGUBIRILOR
10.1. Constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea cuantumului şi

plata despăgubirilor la asigurarea de răspundere civila auto externă se fac de către Birourile Naţionale
Carte Verde sau corespondenţii nominalizaţi în condiţiile şi în limitele stabilite prin legislaţia în domeniu în
vigoare în ţara locului accidentului, potrivit procedurilor stabilite prin Regulamentul General al Consiliului
Birourilor Carte Verde.
10.2 În cazul în care, potrivit legislaţiei locale, Birourile Naţionale Carte Verde nu pot plăti despăgubirile
datorate terţelor persoane păgubite decît pe cale judecătorească, Asigurătorul va da instrucţiuni Asiguratului
referitor la susţinerea procesului civil şi va achita daunele prevăzute în hotărîrea judecătorească, precum şi
cheltuielile ocazionate de acesta, prevăzute de Regulamentul General al Consiliului Birourilor, inclusiv onorariul
avocatului.
10.3 Rambursarea de către Birourile Naţionale Carte Verde sau corespondenţii nominalizaţi a
despăgubirilor plătite terţelor persoane păgubite, inclusiv cheltuielile ocazionate în străinătate de activităţile
privind constatarea, evaluarea şi stabilirea pagubelor, se plătesc de către Asigurător potrivit modului de lucru
stabilit prin Regulamentul General al Consiliului Birourilor, în valuta în care se solicită plata despăgubirii.
XI. DISPOZIŢII FINALE
11.1 Toate litigiile care derivă din prezentul contract de asigurare se soluţionează în procedură
extrajudiciară prin încheierea tranzacţiilor de împăcare sau în procedură judiciară, după caz.
11.2 Prezentul contract este valabil din momentul încheierii acestuia la eliberarea poliţei de asigurare.
11.3 Respectarea riguroasă a obligaţiilor ce-i revin Asiguratului, precum şi presupunerea că declaraţiile şi
răspunsurile acestuia la cerere sînt adevărate, sînt condiţii ce preced orice răspundere ce revine Asigurătorului.
11.4 Prezentul contract este încheiat în 2 exemplare, din care unul a fost înmînat Asiguratului.
Asigurătorul
____________________
____________________
____________________

(nume)
(semnătura)
(ştampila)

Asiguratul
____________________
____________________
____________________

Agent/Broker
____________________
____________________
____________________
Anexe:
- Cererea Asiguratului
- Certificatul/certificatele de asigurare "Carte Verde", emise în baza prezentului contract.

Certificatul de asigurare "Carte Verde"
ORIGINAL

For further information: please see www.cobx.org

______________________________________________________________________________________________
CATEGORIA AUTOVEHICULULUI (COD) – CATEGORY OF VEHICLE (CODE)
A. AUTOTURISM / CAR
B. MOTOCICLU / MOTORCYCLE
C. AUTOCAMION SAU TRACTOR / LORRY OR TRACTOR
D. BICICLETE CU MOTOR / CYCLE FITTED WITH AUXILIARY ENGINE
E. AUTOBUS SAU AUTOCAR / BUS
F. REMORCĂ / TRAILER
NOTĂ PRIVIND FORMATUL ŞI MODUL DE COMPLETARE
A CERTIFICATULUI DE ASIGURARE CARTE VERDE
I. Formatul certificatului de asigurare Carte Verde

1. Formatul certificatului de asigurare Carte Verde este stabilit de către Grupul de Lucru pentru Transport Auto al
Comitetului pentru Europa al Naţiunilor Unite din Geneva.
2. Orice modificare a structurii certificatului de asigurare Carte Verde impune o autorizare anticipată a Grupului de
Lucru pentru Transport Auto al Comitetului pentru Europa al Naţiunilor Unite din Geneva.
3. Toate certificatele de asigurare Carte Verde trebuie să fie în strictă conformitate cu formatul stabilit şi nici o
informaţie suplimentară nu poate apărea în conţinutul acestora.
II. Culoarea certificatului de asigurare Carte Verde
Certificatul de asigurare Carte Verde trebuie să fie de culoare verde în orice nuanţă a acesteia. Culoarea verde a
certificatului de asigurare Carte Verde trebuie să fie clară.
[Cap.III abrogat prin Hot. CNPF nr.8/10 din 05.02.2018, în vigoare 23.02.2018]

IV. Modul de completare a certificatului de asigurare Carte Verde
1. Certificatul de asigurare Carte Verde se completează în limba de stat a Republicii Moldova.
2. Titlul certificatului, în punctul 1, trebuie să fie atît în limba de stat a Republicii Moldova, cît şi în limba engleză
"International Motor Insurance Card" şi în limba franceză "Carte Internationale d'Assurance Automobile".
3. În punctul 2 al certificatului trebuie să se conţină denumirea asigurătorului (Companiei de asigurări, care deţine
licenţa respectivă) care a eliberat certificatul de asigurare Carte Verde.
4. Perioada de validitate a certificatului de asigurare Carte Verde include anul de încheiere şi de expirare a
certificatului. De exemplu, anul 2000 poate fi reprezentat ca "00" şi anii 2001 şi 2002 ca "01" şi "02".
5. Certificatul de asigurare Carte Verde trebuie să conţină serie şi număr, precum şi codul ţării şi al asigurătorului.
6. Înscrierea numărului de înmatriculare a autovehiculului trebuie să se efectueze în grafie latină.
7. Denumirea asigurătorului se indică în grafie latină.
8. În paragraful 2 de pe note se introduce denumirea asigurătorilor, responsabili pentru emiterea certificatului de
asigurare Carte Verde.
9. Asiguratul semnează la punctul 5 al certificatului. Asiguratul semnează şi la punctul 6, doar dacă autovehiculul
va fi folosit în statele specificate. Alţi utilizatori ai autovehiculului de asemenea trebuie să semneze în punctul 6.
V. Prevederi referitoare la măsurile de securitate ale certificatului de asigurare Carte Verde
Certificatele de asigurare Carte Verde se tipăresc cu elemente de securitate trebuie, ţinînd cont de faptul că:
a) Elementul de securitate, de exemplu holograma, nu trebuie să intervină proeminent în formatul stabilit al
certificatului de asigurare Carte Verde.
b) Certificatul de asigurare Carte Verde emisă de birouri din străinătate, care nu are elemente de securitate, va fi
tratată totuşi ca validă.
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