
 

Informatii Generale despre Asigurarile Obligatorii 2023 

 

      Ca in fiecare an, asa cum este cuprins si in Regulamentele FIM, FIM-Europa si Regulamentul FRM de 
Functionare, informam sportivii, antrenorii, tehnicienii si Presedintii cluburilor sportive, ca asigurarile 
obligatorii de accidente in antrenamente si competitii pot fi facute la orice companie, respectand conditiile 
MINIME urmatoare: 
-asigurarea care insoteste licenta nationala trebuie contina textul ca „este valabila un an in Romania la 
antrenamentele si competitiile de motociclism” si sa aiba acoperite MINIMUM urmatoarele sume: 
-3000 euro deces, 
-10000 euro (3000 euro) invaliditate, 
-100 eur/zi (20 euro/zi) spitalizare din accident, max. 10 zile/pers. 
-3000 euro (1000 euro) interventii chirurgicale din accident, 
-1000 euro (500 euro) fracturi din accident 
Aceasta asigurare poate fi facuta si prin FRM, la compania GOTHAER si costa 60 euro/pentru sezonul 2021 (45 
euro/an) si 25 euro/1 cursa (luna). 
- asigurarea internationala pentru sportivi obligatorie pentru participarea la competitiile din afara 
tarii  valabila pe un an *700 lei/adulti, *1250 lei/minori sau pe o cursa (3-5 zile) *100 lei  si acopera : 

-asistență medicală de urgență: diagnosticare medicală, asistență medicală ambulatorie,   
 spitalizare, transport medical de urgență, intervenția chirurgicală de urgență =50.000 euro 

-repatriere medicală = 10.000 euro 

-repatriere funerară = 10.000 euro 

-tratament dentar = 300 euro 

-cheltuieli suplimentare în cazul spitalizării asiguratului pe o perioadă mai mare de 10 zile; 
-extensie la intoarcerea in tara=suma acoperita 75.000 lei din care 20.000 lei spitalizare. 
(aceasta asigurare costa pentru o saptamana aproximativ 100 lei). 
* Toate preturile sunt aproximative si difera in functie de varsta, domiciliu, antecedente medicale, etc. 

Deasemenea asigurarea de raspundere civila obligatorie pentru organizatorii competitiilor conform 
regulamentelor FRM, FIM si FIM-Europa, poate fi incheiata la orice companie, ele trebuind sa contina textul 
ca sunt valabile pe perioada competitiei in cazul celor nationale si sa acopere suma minima de 10.000 euro, 
iar in cazul competitiilor internationale organizate in Romania, inscrise in calendarul European si Mondial, est 
europene si europene, trebuie sa acopere 180.000 euro si sa fie valabila 2 zile inainte de competitie si 2 zile 
dupa. 
 
La GOTHAER prin FRM acest tip de asigurare costa 35 euro (la suma asigurata de 10.000 euro) pentru 
competitiile nationale si aproximativ 630 euro pentru cele internationale (la suma asigurata de 180.000 euro). 
 

 


