
Informații utile referitoare la asigurarea RCA pentru deținătorii de vehicule înmatriculate în 

Ucraina 

Pentru vehicule înmatriculate în Ucraina, la fel ca și pentru vehiculele înmatriculate în oricare alt 

stat, asigurarea RCA este obligatorie pentru a putea circula pe teritoriul României iar documentele 

care să ateste aceasta pot fi:  

- o asigurare Carte Verde eliberată de către o societate de asigurări membră a Biroului Carte 

Verde din Ucraina cu valabilitate în România, tipărită pe suport hârtie sau prezentată în format 

digital (pe telefon mobil, tabletă, laptop etc.) 

sau 

- o asigurare de frontieră eliberată în orice alt stat membru al SEE sau în Elveția.  

 

Pentru vehiculele înmatriculate în Ucraina care nu sunt asigurate RCA și nu pot face dovada 

printr-un document cum sunt cele mai sus menționate, trebuie încheiată o asigurare de frontieră 

în România.   

Asigurările de frontieră în România se pot încheia de societățile de asigurare Euroins 

România Asigurare Reasigurare SA și Omniasig Vienna Insurance Group SA care au datele 

de contact prezentate mai jos: 

EUROINS ROMANIA ASIGURARE – 
REASIGURARE SA 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
SA 

Adresa: 
Str. Jiului nr. 8, J8 Office Park, Cladirea A, 
etaj 2, sector 1, Bucuresti 
E-mail:  coordretea@euroins.ro 
Telefon:  +4 021 317 07 11 
Web:  www.euroins.ro 
call center: +4 031.9002 and +4 031.9483  

Adresa: 
Sediu central: Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 
1, București, Romania 
E-mail:  office@omniasig.ro  sau                                      
suport.clienti@omniasig.ro 
Telefon:  +4 021.405.74.20 
Web:  www.omniasig.ro  

    

Pentru încheierea asigurării de frontieră, persoana interesată va trebui să prezinte societății de 

asigurare copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului pentru care se solicită încheierea 

asigurării și după actul de identitate al șoferului/deținătorului.   

Asigurarea de frontieră se încheie pe o perioadă de 30 de zile și este valabilă pe teritoriul tuturor 

statelor membre ale Spațiului Economic European și Elveția, din ziua imediat următoare celei în 

care a fost încheiată.  

Pentru încheierea asigurărilor de frontieră pe teritoriul altor state, recomandăm 

persoanelor înteresate să caute informații pe site-urile web ale Birourilor Naționale Carte 

Verde ale respectivelor state.  
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