(verso Anexa nr. 2
la Norme)

Note:
Anexele nr. 1b) şi 2 se vor putea utiliza pentru poliţe a căror valabilitate încetează
până la data de 31 decembrie 2013, inclusiv.
Anexa nr. 1a) se va utiliza pentru poliţe a căror valabilitate începe la data de 01
ianuarie 2013 şi ulterior acestei date.
Caracteristici tehnice ale documentului de asigurare:
a) Hârtia utilizată are o greutate de minimum 80 g/m2, este de tip filigran şi trebuie să
conţină elemente de securitate.
b) Dimensiuni elemente constitutive (orizontal / vertical):
-

Carte verde: 210 mm x 145 mm

-

Poliţa RCA: 210 mm x 145 mm

-

Vigneta: 68 mm x 68 mm

c) Fondurile utilizate:
-

Carte verde: conform standardului în vigoare, respectiv atât pe faţă, cât şi pe verso
de culoare verde cod 7478M.

-

Poliţa RCA: alb.

-

Vigneta: albastru cod PANTONE 2707C.

d) Culorile utilizate:
-

Textul culoare neagră.

-

Chenarul exterior al vignetei - culoare albastru cod 2767 CV.

-

Chenarul interior al vignetei - culoare albastru cod 2767 CV, transparenţă 50%.

-

Culorile vignetei trebuie să fie rezistente la expunere la soare.

e) Documentul de asigurare reprezentat de poliţa de asigurare RCA şi documentul
internaţional de asigurare (Cartea Verde), sunt separate prin linii de tip perfor pe
orizontală. Vigneta este separată de poliţa de asigurare RCA prin linii de tip perfor.
f) Formatul seriei va fi următorul: RO/XX/YYY/SS NNNNNNNNN, unde:
- XX este numărul de ordine al asigurătorului în sistemul carte verde;
- YYY este o combinatie unică compusă din litere şi / sau cifre având lungimea minimă
de 2 caractere şi cea maximă de 3 caractere;
- SS este seria RCA trasă la sorţi compusă din două caractere alfanumerice;
- NNNNNNNNN este numărul poliţei;
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g) Alte menţiuni:
În cazul în care utilizatorul este altul decât proprietarul înscris în documentele
vehiculului, în rubrica “Adresă asigurat/utilizator” se va completa adresa utilizatorului.
Seria şi numărul vignetei sunt aceleaşi cu cele ale poliţei RCA.
După emiterea documentului de asigurare, asigurătorii RCA vor aplica pe vignetă o
folie dublu adezivă de plastic transparent, pentru autocolantarea şi securizarea acesteia.
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