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Asigurare CASCO                                                                     

Document de informare privind produsul de asigurare                                     

Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, 

Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de 

Înregistrare: 336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nr. Înmatriculare în 

Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003 

Produsul: Asigurarea facultativa pentru cazurile de avarii si furt a autovehiculelor 

 
Acest document reprezintă un rezumat al principalelor acoperiri și excluderi ale contractului de asigurare. Nu răspunde la 
nevoile și cerințele dumneavoastra specifice. Informații complete despre acest produs găsiți în documentația precontractuală și 
contractuală. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Acest produs este o asigurare facultativa auto  si ofera protectie pentru cele mai frecvente riscuri  ce pot provoca daune 
autovehiculului  pe care il detineti. 

  Ce se asigură? 

 

 Avarii provocate de: 

 ciocniri, loviri, izbiri, zgarieri, caderi, caderi de 
corpuri pe autovehicul, derapari, 
rasturnari,inundatie, incendiu;  

 vandalism, riscuri civile, avarii produse in parcare 
de autori necunoscuti, substante chimice sau 
corozive; 

 furt sau tentativa de furt;  
 Asistența rutiera dupa un accident (tractarea 

autovehicului avariat) 
             Riscuri asigurate suplimentar: 

 Asistenta rutiera extinsa - acoperirea cheltuielilor 
de transport ale autovehiculului intr-o unitate 
service reparatoare, fara a fi avariat din accident; 

 Autoturism la schimb 
 Acoperirea pierderii / furtul cheilor: despagubiri 

pentru cheltuielile efectuate de catre Asigurat, in 
limita a 5% din suma asigurata conform 
Contractului de asigurare a, pentru inlocuirea 
setului de inchidere si / sau contactului de pornire 
al autovehiculului asigurat; 

 Daunele produse exclusiv suprafetelor vitrate;  
 Daune produse ca urmare a circulatiei pe 

drumuri inundate. 

   Ce nu se asigură? 

 Dotarile suplimentare aduse autovehiculului si care nu au 
fost declarate si / sau nu sunt omologate. 

    Exista restrictii de acoperire? 

        Principalele excluderi: 

! pagubele produse de razboi, revolte, greve, tulburari 
civile; 

! pagubele indirecte (ex.: reducerea valorii autovehiculului 
dupa reparatie) sau pierderi cauzate de lipsa folosintei 
autovehiculului; 

! pagubele produse din cauza  utilizarii autovehiculelor la 
concursuri, intreceri sau antrenamente; 

! pagubele produse acelor piese sau parti componente ale 
autovehiculului care erau avariate la incheierea asigurarii; 

! pagubele provocate cu intentie de catre Asigurat / 
Utilizator, prepusii acestuia; 

! fransizele prevazute in contract; 

 
        Principalele restrictii: 

! Pagubele produse autovehiculului in situatia in care, in 
momentul producerii riscurilor asigurate, acesta era 
condus de catre o alta persoana, fara ca acesta sa 
posede permis de conducere valabil sau aflata sub 
influența drogurilor sau a alcoolului; 

! Defectele de fabricatie ale materialului sau de executie / 
montaj a partilor componente ale autovehiculului asigurat. 

! Pagubele produse anvelopelor, daca se constata ca la 
data daunei acestea aveau un grad de uzura peste limita 
legala admisa pentru circulatia pe drumurile publice 

 

 



F442/ed0/09.2018 

    

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Sunt acoperite prin asigurare riscurile asigurate produse pe teritoriul Romaniei si pe teritoriile urmatoarelor tari 
din Europa: Andora, Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Bosnia & Herzegovina, Cipru, Croatia, Republica Ceha, 
Danemarca, Estonia, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Macedonia, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
Olanda, Republica San Marino, Republica Moldova, Regatul Unit al Marii Britanii, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, Turcia (partea europeana si partea asiatica), Serbia, Ungaria, Vatican. 

 

 

Ce obligații am? 

La emiterea contractului de asigurare: 

- Trebuie sa raspundeti la toate intrebarile formulate de Asigurator, precum si sa declarati, la data incheierii 
Contractului de Asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoasteti si care sunt esentiale pentru 
evaluarea riscului. 
In cursul derularii contractului de asigurare: 

- Trebuie sa aduceti la cunostinta Asiguratorului, prin notificare scrisa, orice modificare a imprejurarilor esentiale 
privind riscul survenit pe perioada executarii Contractului de Asigurare. 

- Trebuie sa achitati primele/ratele de prima de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in Contractul de 
Asigurare. 
In caz de dauna: 

- Trebuie sa luati masuri pentru limitarea pagubelor; 
- Trebuie sa avizati Asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat. 

 

  Când și cum plătesc? 

Plata primei de asigurare se poate face: integral  sau in rate. Numarul, cuantumul si datele de scadenta a ratelor de 
prima sunt cele inscrise in Polita de Asigurare. Prima rata se achita la emiterea contractului de asigurare, ratele 
urmatoare se pot plati in termen de maximum 15 zile de la data scadenței, inscrisa in Contractul de Asigurare. 
Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile ASIROM  sau 
imputernicitilor ASIROM. 
Primele de asigurare  pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM,  sau prin ordin de plata in 
conturile ASIROM indicate. Si dupa caz prin direct debit. 

 

  Când începe și când încetează acoperirea? 

Asigurarea se incheie pe o perioada de 12 luni, mentionata in Contractul de Asigurare. Pentru vehiculele 
achizitionate in sistem leasing / credit, perioada de asigurare poate coincide cu perioada de leasing / credit. 
Raspunderea Asiguratorului incepe la ora 00:00 a primei zile de asigurare, dar nu mai devreme de 24 de ore de la 
expirarea zilei in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii: s-a platit Asiguratorului integral prima de 
asigurare (sau prima rata a acesteia), s-a efectuat inspectia de risc si s-a emis contractul de asigurare. 
Raspunderea Asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea si 
s-a platit prima de asigurare, sau in cazul in care vehiculul a suferit o dauna totala. 

  

  Cum pot să incetez contractul? 

Modul obișnuit de încetare a contractului de asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la termen, 

respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat. 

Conform prevederilor Codului Civil, contractul de asigurare poate fi denunțat unilateral de către asigurat printr-o 

notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 20 de zile calculate de la data primirii notificării 

de către asigurător. 

 


