
Știai că...

Printre cauzele principale ale 
accidentelor rutiere se numără: 

viteza excesivă

neacordarea de prioritate 
pietonilor și altor vehicule

conducerea sub influența 
alcoolului

multe alte preocupări de natură a 
distrage atenția. 

 
Toate acestea pot fi evitate! Nu uita că 
viața ta și a celor din jur este în mâinile 
tale! 
 
FII TREAZ LA VOLAN! 

Nu pleca la 
drum 
fără 

asigurare!

În cazul unui accident ușor 
încheie un constat amiabil. 
Poți să îți faci singur notificarea 
daunei, prin intermediul unor 
aplicații dedicate!

Verifică valabilitatea 
poliței RCA - asigurarea de 
răspundere civilă, care este 
obligatorie prin lege!

Asigură-ți mașina printr-o poliță 
CASCO!  
Asigurarea CASCO îți protejează 
propria mașină în timp ce polița 
RCA acoperă numai daunele pe 
care le provoci altora din vina ta.

Nu neglija și protecția ta! 
Completează-ți polița RCA cu o 
asigurare de accidente, care te 
protejează și pe tine în cazul în 
care ești vătămat ca urmare a unui 
accident pe care l-ai produs chiar tu.

În cazul în care ai un accident, 
și există victime, sună imediat 
la numărul de urgență 112!

Mascotele campaniei te 
așteaptă și pe Facebook cu 
sfaturi privind siguranța în trafic! 

facebook.com/treazlavolan

facebook.com/
Politia Romana - www.politiaromana.ro
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Aproape jumătate 

dintre cei care au murit 
în accidente rutiere în 
România, în 2014, au fost 
pietoni şi biciclişti. 2

Conducerea sub influența 
alcoolului reprezintă 
excludere pentru 
asigurarea CASCO

Surse:  1 sleepeducation.org,  2 Buletinul siguranţei rutiere - raport anual 2014,  3,4 Global status report on road safety - who.int

Adaptează-ți stilul 
de condus calității 
drumului și condițiilor 
meteo!

Verifică starea 
tehnică a mașinii 
înainte de a pleca la 
drum!

În cazul în care 
trebuie să iei anumite 
medicamente, verifică 
dacă nu îți afectează 
capacitatea de a conduce!

Asigură-te înainte 
de a pleca la drum, 
astfel încât tu și cei din 
jur să fiți protejați!

Nu te urca la volan 
după ce ai băut fie 
și o cantitate mică 
de alcool! Chiar dacă 
bei “doar o bere” poţi 
pune în pericol viața 
ta și a celor din jur!

www.treazlavolan.ro www.treazlavolan.roFII TREAZ LA VOLAN!

LA V     LAN!
FII TREAZ 

Fii atent la bicicliști și 
la motocicliști! Cu un 
comportament preventiv 
poți evita implicarea lor în 
accidente rutiere

Nu conduce dacă ești obosit! 
Dacă simți că te ia somnul, 
oprește-te și dormi măcar 
15 minute sau coboară din 
maşină şi fă puțină mișcare!

Somnolenţa este 
similară ca efecte cu 
alcoolul! Reduce atenția și 
încetineşte reacțiile. 1

!

!

Poartă centura de 
siguranță indiferent 
dacă ești șofer sau 
pasager! Este cel mai 
simplu și eficient 
sistem care îți poate 
salva viața!

Purtarea centurii 
de siguranță 
reduce cu

45-50%
riscul morții 
soferului şi a 
ocupanților 
locurilor din față 3

!

Şoferii care vorbesc 
la telefonul mobil 

au de 4 ori 
mai multe şanse să 
fie implicați într-un 

accident. 4
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În 2015, pe fondul 
consumului de alcool la 
volan, s-au produs  

239 de accidente 
grave

Nu folosi telefonul mobil 
în timp ce conduci! Lasă mesajele 
sau verificarea contului de Facebook 
pentru altă dată! 
Folosește sisteme tip hands-free 
dacă trebuie să vorbești la telefon!


