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

|__|__|__|__|__|__|__|__|

CERERE DE ÎNSCRIERE
Membru BRONZE
(Persoană Fizică sau Juridică)
Subsemnata/ul dna./dl. ............................. .........................., /Subscrisa Persoana
juridică

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

reprezentată

de

către

dna./dl.

............................. .........................., în calitate de ............................., născut/ă la data de
.................................,

în

localitatea

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

judeţul

......................................, cu datele de identificare CNP/CUI ............…………….………………,

şi act

de identitate/NR. ORC .................................................. seria ............... nr. ..... ....... emis de
.................................................................,
domiciliat/sediul

social

în

judeţul

la

data

de

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

.....................................,
sector

.......,

localitatea

........................................., cod poştal ......................... str. ......................................, nr.
......., Bl. ............ Scara. .............. Etaj ............. Ap. ......, telefon fix ......................., telefon
mobil personal ........................., e-mail ................……......................., permis de conducere
categoria

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

nr.

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

din

anul

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

solicit

ASOCIAŢIEI

ASISTENŢEI RUTIERE din ROMÂNIA să-mi acorde calitatea de membru BRONZE al acesteia
cu drepturi depline, în schimbul achitării în avans a cotizaţiei anuale, cu autovehiculul cu datele de
mai jos (dacă are mai multe autovehicule, fiecare va fi trecut pe o altă fişă anexată la prezenta
cerere).
1

Număr de înmatriculare

2
3
4

Nr. de identificare/Serie şasiu (VIN)
Categoria (autoturism, autoutilitare,
moto, etc)
Caroseria

5

Marca, tipul

6

Masa totală autorizată

7

Număr locuri

8

Lungime

9
10

Lăţime
Înălţime

Lista de Servicii pentru membru BRONZE
Serviciile pentru membru BRONZE se asigură de către A-CAR ROMÂNIA numai pe teritoriu
României.
Serviciu

START

Descriere
1 serviciu gratuit, numai pe teritoriul României, în limita a 50 km total, numai
pentru repunerea în funcţiune a acumulatorului.
Serviciul devine TRACTARE în situaţia în care autovehiculul nu porneşte din
altă cauză decât cea a acumulatorului.
Membrul va achita diferenţa de km la tariful A-CAR dacă intervenţia este
solicitată pentru o distanţă totală mai mare decât cei 50 km în România.
Serviciul se poate solicita de trei ori pentru trei incidente distincte, în acest
caz membrul nu mai beneficiază de serviciile DEPANARE şi TRACTARE decât
contra-cost.
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DEPANARE

TRACTARE

INFORMATII
SPECIFICE

1 serviciu gratuit, numai pe teritoriul României, în limita a 50 km total, pentru:
- înlocuire roată rezervă, şi
- alimentare dacă a rămas fără combustibil (c/v combustibil se achita pe loc).
Serviciul acesta devine TRACTARE dacă defecţiunea apărută la autovehicul
nu se poate remedia pe loc.
Membrul va achita diferenţa de km la tariful A-CAR dacă intervenţia este
solicitată pentru o distanţă totală mai mare decât cei 50 km în România.
Serviciul se poate solicita de trei ori pentru trei incidente distincte, în acest
caz membrul nu mai beneficiază de serviciile START şi TRACTARE decât contracost.
1 serviciu gratuit, numai pe teritoriul României in limita a 50 de km total, astfel:
- tractare gratuită în caz de incident rutier până la cel mai apropiat service
autorizat în limita a 50 de km;
- organizarea transportului autovehiculului la o adresă din localitatea de domiciliu
a membrului A-CAR imediat, contra-cost la tarifele partenerului A-CAR, dacă
membrul doreşte acest lucru.
Membrul va achita diferenţa de km la tariful A-CAR dacă intervenţia este
solicitată pentru o distanţă totală mai mare decât cei 50 km.
Serviciul se poate solicita de trei ori pentru trei incidente distincte, în acest
caz membru nu mai beneficiază de serviciile START şi DEPANARE decât contracost.
NELIMITAT, pe teritoriul României, astfel;
informaţii auto rutier.
Informaţii meteo.
Optimizare rută.
Infomaţii turistice (hoteluri, obiective, etc.)
Info utile (spitale, service auto, restaurante,etc.)

NOTA 1:
- Atenţie!!! Introducerea greşită a datelor în fişa tehnică este răspunderea celui care o
completează, respectiv membrul BRONZE şi exonerează A-CAR ROMÂNIA de orice răspundere
pentru date neconforme cu realitatea ce pot întârzia sau bloca intervenţia conform contractului.
- Serviciile din cadrul cotizaţiei anuale se asigură membrului BRONZE numai pe teritoriu
României.
- Toate serviciile se oferă numai dacă sunt solicitate prin Dispeceratul Naţional al A-CAR
ROMÂNIA şi sunt asigurate prin acesta, disponibil la apelul dvs., zilnic între orele 0-24.
- viitorul membru este obligat să prezinte autovehiculul declarat 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 declarat pe cererea de
înscriere membrul BRONZE nu va beneficia de pachetul de servicii respectiv, 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.
- serviciile gratuite START, DEPANARE, TRACTARE se pot solicita astfel:
- serviciu START de trei ori,
- sau serviciul DEPANARE de trei ori,
- sau serviciu TRACTARE de trei ori,
- sau serviciu START o dată, cu serviciu DEPANARE o dată şi serviciu TRACTARE
o dată,
- sau serviciu START de două ori şi serviciu DEPANARE o dată,
- sau serviciu START de două ori şi serviciu TRACTARE o dată,
- sau serviciu DEPANARE o dată şi serviciu TRACTARE de două ori,
- sau serviciu DEPANARE de două ori şi serviciu TRACTARE o dată,
- Membru BRONZE are dreptul la trei intervenţii gratuite în limitele prevăzute mai sus,
indiferent cum sunt solicitate intervenţiile. Serviciile se acordă pentru trei incidente distincte şi nu
se pot cumula ca număr de km incluşi în total BRONZ (adică 150 km total) într-o singură
intervenţie.
- Membru BRONZE va plăti la tarife speciale A-CAR ROMÂNIA, numărul de km care
depăşesc cei 50 de km incluşi în fiecare serviciu pentru care a achitat cotizaţia anuală de 55 lei.
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Declar pe propria răspundere următoarele:
- autovehiculul înscris 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 ACAR România şi voi achita cotizaţia de membru în termenele stabilite;
- sunt de acord cu clauzele din contractul de membru BRONZE 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 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 BRONZE şi a
contractului de membru imediat ce plata cotizaţiei anuale de membru BRONZE în valoare de 55
lei va fi înregistrată în contul A-CAR ROMÂNIA: IBAN RO95 BRDE 310S V358 3345 3100,
deschis la BRD GSG Sucursala Satu Mare, dacă înscrierea se face online, sau în contul Filialei ACAR ................ IBAN .... .... .... .... .... (contul filialei), deschis la BRD GSG Sucursala
................................. (localitatea/sediu filialei), dacă înscrierea se face direct la filiala respectivă.
Am luat la cunoştinţă,
..............................................
(Semnătura)

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

..............................................

(Numele şi Prenumele/Denumire PJ)

ATENŢIE!
Plata se efectuează la orice sucursală BRD din România în baza acestui document tipărit, cu
condiţia completării tuturor câmpurilor obligatorii.
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 semnez ..........................
2.- Autovehiculul a fost vizionat de către ............. ......................, director/preşedinte/agent
al Filialei A-CAR ............. la data de ........ .................... 2011 şi semnez ..........................
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