
Gestionarea asiguratilor RCA cu risc ridicat 

            Retragerea autorizatiei de functionare a unuia dintre cei mai mari asiguratori din piata RCA-ului 
din Romania , City Insurance , este resimtita puternic de majoritatea clientilor. Conform art 2, pct 5 din 
legea nr 132/2007 , privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 
terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, avem o categorie de asigurati denumiti in continuare 
asigurati cu risc ridicat si sunt  “persoanele care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puțin 
3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referință calculat de 
către BAAR; factorul "N" este stabilit de către BAAR, cu aprobarea Autorității de Supraveghere 
Financiară și este calculat pentru un vehicul cu aceleași caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului 
pentru care se solicită asigurarea, precum și pentru aceeași clasă de bonus-malus a 
asiguratului/utilizatorului; caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrică, 
cu excepția vehiculelor cu motoare electrice, caz în care se va ține seama de puterea acestora.” 

Conform art (4), alin 4 din Norma A.S.F.  nr 20 /2017 privind asigurarile auto din Romania ,             
” Asiguratul sau potențialul asigurat poate beneficia de alocarea către un asigurător RCA pe teritoriul 
României în situația în care a primit trei oferte a căror  primă de asigurare anualizată este mai mare 
decât "N" înmulțit cu tariful de referință  publicat de către A.S.F.” 

              In acest sens , conform art 19 al Legii 132/2017 , asiguratul cu risc ridicat se poate adresa BAAR 
pentru formularea unei oferte de asigurare, iar BAAR va formula o oferta de asigurare pornind de la 
tariful de referinta si ii va aloca asiguratului un asigurator in vederea emiterii politei RCA .Termenul 
maxim de solutionare a cererilor este de 20 zile. In cazul in care cererea este incompleta, cele 20 zile 
incep sa curga de la data retransmiterii cererii. 

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania poate fi contactat prin una dintre urmatoarele 
modalitati : 

o email: riscridicat@baar.ro 
o fax: 004 021 319 13 01 
o posta: str. Vasile Lascar nr. 40 – 40 bis, et. 6, sect. 2, Bucuresti, cod postal 020502 

Pentru mai multe detalii referitoare la tarifele de referinta ,tabel cu coeficienti aferenti claselor de 
bonus-malus si accesarea formularelor necesare solutionarii cererilor, puteti accesa link-ul 
urmator:     https://www.baar.ro/asigurati-cu-risc-ridicat/ 
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