ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE DIN ROMÂNIA
A-CAR Filiala ..............................
Cod Membru |__|__|__|__|__|__|__|__|

CERERE DE ÎNSCRIERE
Membru GOLD SPECIAL (persoană fizică sau juridică)
Pentru posesorii de automobil şi motocicletă

Subsemnata/ul/Subscrisa dna./dl./Persoana juridică ............................. ...........................,
născut/ă la data de ................................., în localitatea ......................................, judeţul
......................................, cu datele de identificare CNP/CUI ............…………….………………, şi
act de identitate/NR. ORC .................................................. seria ............... nr. ..... ....... emis de
................................................................., la data de ....................................., domiciliat/sediul
social în judeţul ....................................., sector ......., localitatea ........................................., cod
poştal ......................... str. ......................................, nr. ......., Bl. ............ Scara. .............. Etaj
.............

Ap.

......,

telefon

fix

.......................,

telefon

mobil

.........................,

e-mail

................……......................., permis de conducere categoria ..................., nr. ......................., din
anul ...............,

solicit ASOCIAŢIEI ASISTENŢEI RUTIERE din ROMÂNIA să-mi acorde

calitatea de membru GOLD SPECIAL (persoană fizică sau juridică) al acesteia cu drepturi
depline, în schimbul achitării în avans a cotizaţiei anuale, cu autovehiculul şi motocicleta cu
datele de mai jos (dacă are mai multe autovehicule, fiecare va fi trecut pe o altă fişă anexată la
prezenta cerere).
1

Data (încheiere/validare/reînoire)

2

Nr. Telefon mobil 1* / fix
Nr. Telefon mobil 2**/fix

3

Autoturism

marca

Autoturism 8+1 locuri

marca

Autoutilitara pana la 3,5 t - marca

marca

4

Tipul ( 2 uşi, berlină, combi)

5

An de fabricaţie

6

Serie şasiu (VIN)

7

Număr de înmatriculare

8

Cilindree
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9

Număr locuri

10

Diesel/benzină

11

Automatic/Manual

12

Dimensiuni anvelope faţă

13

Dimensiuni anvelope spate

14

Capacitate rezervor (litri)

15

Masa totală

16

Lungime

17

Lăţime

18

ITP valabil până la data de

------------------------------------------------------

19

RCA valabil până la data de

------------------------------------------------------

* Număr mobil personal
** Număr mobil persoana cea mai apropiată (tată, mamă, fiu, fiică, prieten, prietenă, soţ, soţie)
Lista de servicii pentru membru GOLD SPECIAL
Serviciu

START

Descriere
- 3 servicii numai pe teritoriu României, pe o rază de maximum 25 km
(total 50 km) de domiciliul membrului sau faţă de o echipă de intervenţie a
A-CAR ROMÂNIA, numai pentru repunerea în funcţiune a acumulatorului.
Numărul de km care depăşeşte cei 50 de km vor fi plătiţi de membrul ACAR la tarif special pentru membri.
Serviciul devine TRACTARE în situaţia în care autovehiculul nu porneşte
din altă cauză decât cea a acumulatorului sau dacă intervenţia este
solicitată de la o distanţă mai mare de 25 km de domiciliu sau de locul
unde se află o echipă de intervenţie a A-CAR ROMÂNIA.
În eventualitatea că din anumite motive un serviciu START se efectuează
pe teritoriu UE (inclusiv Moldova, Elveţia şi Norvegia. Cu excepţia
următoarelor ţări: Turcia, Ucraina, Albania, Serbia, Macedonia,
Montenegru, Bosnia-Herzegovina) atunci din pachetul de servicii GOLD
SPECIAL se va considera că s-a consumat o TRACTARE.
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DEPANARE

TRACTARE

- 2 servicii numai pe teritoriul României, pe o rază de maximum 25 km
(total 50 km) de domiciliul membrului sau faţă de o echipă de intervenţie a
A-CAR ROMÂNIA, pentru:
- înlocuire roată rezervă, şi
- alimentare dacă a rămas fără combustibil (cantitatea de combustibil se
plăteşte).
Numărul de km care depăşeşte cei 50 de km vor fi plătiţi de membrul ACAR la tarif special pentru membri.
Serviciul acesta devine TRACTARE dacă defecţiunea apărută la
autovehicul nu se poate remedia pe loc.
În eventualitatea că din anumite motive un serviciu DEPANARE se
efectuează pe teritoriu UE (inclusiv Moldova, Elveţia şi Norvegia. Cu
excepţia următoarelor ţări: Turcia, Ucraina, Albania, Serbia,
Macedonia, Montenegru, Bosnia-Herzegovina) atunci din pachetul de
servicii GOLD SPECIAL se va considera că s-a consumat o TRACTARE.
- 2 servicii, unul în România şi unul în spaţiul UE (inclusiv Moldova,
Elveţia şi Norvegia. Cu excepţia următoarelor ţări: Turcia, Ucraina,
Albania, Serbia, Macedonia, Montenegru, Bosnia-Herzegovina), astfel:
a) În ROMÂNIA:
- tractare gratuită până la cel mai apropiat service autorizat, iar dacă
autovehiculul nu poate fi reparat în maximum 48 de ore în service-ul
autorizat este tractat gratuit până în localitatea de domiciliu (transport
organizat de Dispeceratul Naţional în maximum 7 zile).
Membru A-CAR va suporta cheltuielile privind reparaţia autovehiculului
său. În cazul în care nu poate achita cheltuielile de reparaţii, autovehiculul
va fi tractat la domiciliu contra-cost.
b) În UE (inclusiv Moldova, Elveţia şi Norvegia. Cu excepţia
următoarelor ţări: Turcia, Ucraina, Albania, Serbia, Macedonia,
Montenegru, Bosnia-Herzegovina):
- tractarea gratuită până la cel mai apropiat service autorizat, iar dacă
autovehiculul nu poate fi reparat în maximum 48 de ore în service-ul
autorizat se va organiza transportul autovehiculului (repatrierea) la o
adresă din localitatea de domiciliu a membrului A-CAR, în termen de
maximum 15 zile lucrătoare de la eliberarea din service, stabilit de
Dispeceratul Naţional.
Membru A-CAR va suporta cheltuielile privind reparaţia autovehiculului
său. În cazul în care nu poate achita cheltuielile de reparaţii, autovehiculul
va fi repatriat contra-cost.
Dacă nu se utilizează o TRACTARE în UE sau se renunţă la TRACTAREA
în UE (inclusiv Moldova, Elveţia şi Norvegia. Cu excepţia următoarelor
ţări: Turcia, Ucraina, Albania, Serbia, Macedonia, Montenegru,
Bosnia-Herzegovina), atunci membru GOLD SPECIAL poate beneficia
de două servicii TRACTARE în România.
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CAZARE
(numai ca urmare
a solicitării
TRACTĂRII la ACAR ROMÂNIA)

TRANSPORT
PASAGERI
(numai ca urmare
a solicitării
TRACTĂRII la ACAR ROMÂNIA)

AUTOTURISM
LA SCHIMB
(numai ca urmare
a solicitării
TRACTĂRII la ACAR ROMÂNIA)

- 2 servicii - se oferă membrului şi pasagerilor, în situaţia în care
autovehiculul este imobilizat şi membru A-CAR solicită intervenţie rutieră
care se efectuează cu echipaj trimis de A-CAR România la mai mult de
200 km de localitatea sa de domiciliu/destinaţie, în limita a maximum 2
nopţi gratuit (în limita sumei de maximum 100 euro în România şi a
maximum 200 de euro în UE), atât în ţară cât şi în UE (inclusiv Moldova,
Elveţia şi Norvegia. Cu excepţia următoarelor ţări: Turcia, Ucraina,
Albania, Serbia, Macedonia, Montenegru, Bosnia-Herzegovina) pe
perioada de valabilitate a cotizaţiei, dacă:
- transportul membrului clubului nu se poate organiza la destinaţia
solicitată de acesta,
- defecţiunea autovehiculului se poate remedia în 48 de ore în România
sau în UE (inclusiv Moldova, Elveţia şi Norvegia. Cu excepţia
următoarelor ţări: Turcia, Ucraina, Albania, Serbia, Macedonia,
Montenegru, Bosnia-Herzegovina).
Cazarea va fi la o unitate de cazare de minimum 2 stele.
2 servicii - se oferă membrului pasagerilor, în situaţia în care
autovehiculul este imobilizat şi acesta solicită intervenţie rutieră la A-CAR
România, dacă defecţiunea nu se poate remedia pe loc, iar reparaţia în
service nu se poate efectua în 48 de ore) şi membrul nu solicită aututurism
la schimb sau cazare. Membrului şi pasagerilor li se va organiza transport
la destinaţie/domiciliu. (în limita sumei de maximum 100 de euro în
România şi maximum 200 euro în Uniunea Europeană (inclusiv Moldova,
Elveţia şi Norvegia Cu excepţia următoarelor ţări: Turcia, Ucraina,
Albania, Serbia, Macedonia, Montenegru, Bosnia-Herzegovina), pe
perioada de valabilitate a cotizaţiei, în funcţie de distanţa faţă de reşedinţa
membrului, astfel:
- pentru teritoriul ROMÂNIEI limita sumei este de maximum 100 de euro
pentru autoturism, respectiv maximum 150 euro pentru autovehicul 8+1, iar
diferenţa de cost va fi suportată de membrul A-CAR la efectuarea
serviciului.
- pentru teritoriul UNIUNII EUROPENE (inclusiv Moldova, Elveţia şi
Norvegia. Cu excepţia următoarelor ţări: Turcia, Ucraina, Albania,
Serbia, Macedonia, Montenegru, Bosnia-Herzegovina) se poate
organiza/asigura transportul cu trenul, autoturismul cu şofer sau avionul în
localitatea de domiciliu sau cea mai apropiată localitate reşedinţă de judeţ
faţă de aceasta, în limita sumei de maximum 200 euro, respectiv
maximum 300 euro pentru autovehicul 8+1, iar diferenţa de cost va fi
suportată de membrul A-CAR la efectuarea serviciului).
1 serviciu -se oferă membrului A-CAR, o dată pe an, în situaţia în care
autovehiculul acestuia este imobilizat şi nu se solicită cazare sau transport
persoane, în limita a 2 zile de închiriere gratuită. Pentru a beneficia de
acest serviciu membru are obligaţia de a încheia un contract de rent-a-car,
de a plăti o garanţie şi de a se obliga să returneze autovehiculul în
localitatea stabilită în contractul rent-a-car.
Pentru UNIUNEA EUROPEANĂ (inclusiv Moldova, Elveţia şi Norvegia)
nu se acordă acest serviciu.

ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE DIN ROMÂNIA

4
– Dispeceratul Naţional 0.265.230.230

România, Judeţul Satu Mare, 437130 Dorolţ, Str. Principală, nr. 251, CIF 25399234

NOTA 1:
- Atenţie!!! Introducerea greşită a datelor în fişa tehnică este răspunderea celui care o
completează, respectiv membrul GOLD SPECIAL şi exonerează A-CAR ROMÂNIA de orice
răspundere pentru date neconforme cu realitatea ce pot întârzia sau bloca intervenţia conform
contractului.
- ATENŢIE!!! Membrul GOLD SPECIAL este obligat să informeze Dispeceratul Naţional al
A-CAR ROMÂNIA cu ce mijloc de transport (autovehicul sau motocicletă) a avut un eventual
incident pentru care solicită asistenţă:
- Toate serviciile se oferă numai dacă sunt solicitate prin Dispeceratul Naţional al A-CAR
ROMÂNIA şi sunt asigurate prin acesta, disponibil la apelul dvs 24 de ore din 24, 7 zile pe
săptămână, 365/366 zile pe an (non stop).
- viitorul membru este obligat să prezinte autovehiculul şi motocicleta declarate pe
cererea de înscriere la orice filială/agenţie A-CAR pentru vizualizare/validare în termen de
maximum 3 (trei) zile de la depunerea cererii, pentru a i se putea acorda serviciile din ofertă, la
înscrierea directă la filială sau la înscrierea online.
- se menţionează că fără vizualizarea/validarea autovehiculului şi a motocicletei declarate
pe cererea de înscriere membrul GOLD SPECIAL nu va beneficia de pachetul de servicii
respectiv, pe teritoriu Uniunii Europene (INCLUSIV: Moldova, Elveţia şi Norvegia. EXCLUSIV:
Turcia, Ucraina, Albania, Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina) pentru primele
30 zile de la înscriere.
- cei care se fac vinovaţi de neîndeplinirea condiţiilor de mai sus, precum şi de
neinformarea membrului la înscriere, vor suporta toate eventualele consecinţele morale şi
materiale ce ar decurge dintr-o reclamaţie a membrului respectiv.
Declar pe propria răspundere următoarele:
- autovehiculul şi motocicleta înscrise în prezenta cerere are ITP şi RCA valabile;
- voi respecta Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, instrucţiunile şi
hotărârile Adunării Generale, Convenţiei Naţionale, Consiliului Director, Comitetului Executiv ale
A-CAR România şi voi achita cotizaţia de membru în termenele stabilite;
- sunt de acord cu clauzele din contractul de membru GOLD SPECIAL şi răspund de
corectitudinea datelor înscrise în prezenta cerere.
- am luat la cunoştinţă că A-CAR ROMÂNIA nu-şi va onora serviciile prevăzute în
prezenta cerere şi în contractul de membru, dacă intervenţia pentru autovehicul nu se solicită prin
Dispeceratul Naţional imediat după momentul incidentului, dacă autovehiculul sau motocicleta nu
se află pe drum în locul în care s-a defectat sau cel mult în afara drumului, sau puţin în afara
locului în care s-a defectat, pentru a putea permite autovehiculelor de intervenţie A-CAR
ROMÂNIA să ajungă în condiţii optime de trafic la locul incidentului.
Prezenta cerere/declaraţie duce la activarea valabilităţii calităţii de membru GOLD
SPECIAL şi a contractului de membru imediat ce plata cotizaţiei anuale de membru GOLD
SPECIAL în valoare de 460 lei lei va fi înregistrată în contul A-CAR ROMÂNIA: IBAN RO95
BRDE 310S V358 3345 3100, deschis la BRD GSG Sucursala Satu Mare.

Am luat la cunoştinţă,

......../ ................./ 20...

..............................................
(Semnătura)
..............................................
(Numele şi Prenumele/Denumire PJ)
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ATENŢIE!
NOTĂ 2:
1.- Cererea şi contractul de membru au fost verificate şi recepţionate de către .............
......................, director/preşedinte/agent al Filialei A-CAR ............. la data de ........ ....................
2011 şi semnează ..........................
2.- Autovehiculul a fost vizionat de către ............. ......................, director/preşedinte/agent al
Filialei A-CAR ............. la data de ........ .................... 2011 şi semnează ..........................

Fişă anexa

1.

Motocicletă

marca

2.

An de fabricaţie

3.

Serie şasiu (VIN)

4

Număr de înmatriculare

5.

Cilindree

6.

Diesel/benzină

7.

Dimensiuni anvelope faţă

8.

Dimensiuni anvelope spate

9.

Capacitate rezervor (litri)

10.

Masa totală

11.

Lungime

12.

Lăţime

13.

ITP valabil până la data de

14.

RCA valabil până la data de
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