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Conducerea autovehiculului in afara tarii  
  
 
Pentru a putea parasi teritoriul tarii cu autovehiculul ce face obiectul unui contract de leasing este necesar sa va 
asigurati, inaintea plecarii, ca detineti urmatoarele documente:  
  

• Carte Verde valabila in tarile in care veti circula in perioada sejurului;  
• Copia politei CASCO;  
• Imputernicire de iesire din tara eliberata de proprietarul bunului, respectiv UniCredit Leasing.  

 
De asemenea, va recomandam ca inainte e planificarea oricarei calatorii in afara tarii sa consultati conditiile de 
calatorie aplicabile in tarile tranzitate, precum si in tara de destinatie, prin consultarea surselor oficiale de informare. 
In acest sens puteti verifica informatiile afisate pe https://www.mae.ro/travel-condition.  
  
Cartea Verde se elibereaza in cazul in care tara de destinatie sau tranzit face parte din categoria tarilor limitrofe 
(Ucraina, Republica Moldova, Serbia) sau Non-UE. Pentru eliberarea cartii verzi se percep tarifele stabilite de catre 
asiguratori. In cazul in care polita RCA are carte verde valabila in tarile mentionate nu mai este necesara solicitarea 
emiterii acesteia.   
  
Eliberarea procurii se efectueaza doar in situatia in care exista extindere CASCO (in afara teritoriului Romaniei).  
  
In cazul in care asiguratorul politei RCA este acelasi cu asiguratorul politei CASCO si tara de destinatie este in U.E. 
polita casco se extinde automat fara plata unei prime suplimentare. Toate celelate cazuri trebuie analizate punctual 
in functie de asigurator.   
  
Eliberarea procurii (imputernicirii de iesire din tara) se face doar in conditiile in care toate obligatiile financiare sunt 
achitate atat in ceea ce priveste contractul de leasing cat si asigurarile RCA si CASCO.  
 
Pentru obtinerea procurii sunt necesare urmatoarele informatii: 
 

• datele de identificare ale autoturismului;  
• datele de identificare ale persoanei care va conduce autoturismul;  
• denumirea tarilor in care veti circula (destinatie si tranzit)  
• perioada pe care se doreste eliberarea procurii. Atentie! Procura se poate emite pe o perioadă de maxim 3 

luni cu posibilitatea reinnoirii.   
 
In acest sens si pentru comunicarea datelor de mai sus va punem la dispozitie urmatoarele canale de comunicare: 

 adresa de e-mail infoclient@unicreditleasing.ro 

 Call Center la numarul de telefon *8282 (adica *UCLC) sau 021.200.77.77 (apel cu tarif normal) 
  
In cazul in care este necesara emiterea unui document Carte Verde, costul aferent trebuie achitat in prealabil in baza 
conform indicatiilor primite din partea UniCredit Leasing. Documentul Carte Verde impreuna cu procura vor fi eliberate 
dupa prezentarea dovezii platii contravalorii acestuia.  
 
 


