
 
 
 
 

 
Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul Informării 
precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și pe care îți 
recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Produsul nostru de asigurare protejează conducătorul auto și persoanele aflate în interiorul autovehicului precum și riscul 
de deteriorare sau distrugere a bagajelor persoanelor aflate în autovehicul ca urmare a unui accident, dacă acestea au 
fost cuprinse în asigurare. 
 

 Ce se asigură? 
 
  
✓ Asigurarea persoanelor aflate în autovehicul în 

caz de accident (ACAPA): invaliditate permanentă 
totală sau parțială și deces; 

 
✓ Asigurarea bagajelor călătorilor aflați în 

autovehicule în caz de accident: deteriorarea sau 
distrugerea bagajelor. Se poate încheia numai 
împreună cu asigurarea de accidente a persoanelor 
aflate în autovehicule, dacă se solicită de către 
client și dacă modul de utilizare al autovehiculului 
este de transport persoane. 

  
 
Sumele asigurate – se stabilesc conform solicitării 
Asiguratului, în lei sau în valută convertibilă și sunt 
menționate în documentele contractuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 Pentru ACAPA: daunele produse dacă autovehiculul 

menționat în Polița era condus sau acţionat, în 
momentul producerii accidentului, de către o 
persoană care nu posedă permis de conducere valabil 
pentru categoria respectivă de autovehicule sau 
căreia permisul de conducere i-a fost suspendat, 
anulat sau reţinut în vederea anulării ori suspendării, 
fără a i se fi eliberat o autorizaţie provizorie de 
conducere sau aceasta a expirat, cu excepţia cazului 
în care autovehiculul adaptat cu comandă dublă a fost 
condus de către cursantul unei şcoli de şoferi, în 
timpul orelor de conducere, asistat de un instructor 
auto sau de examinator; persoana care a condus sau 
acționat autovehiculul menționat în Polița, în 
momentul producerii accidentului, etc. 

 Pentru Bagaje: obiecte casabile, bunuri perisabile, 
bani lichizi sau monede de orice fel, cecuri, titluri şi 
obligaţiuni, hârtii de valoare, acte, manuscrise, bilete 
de călătorie, colecţii de timbre, animale vii, etc. 

Lista completă se regasește în Condițiile de asigurare. 
 

 Există restricții de acoperire? 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 
 

! Explozii atomice, radiații radioactive, infestări 
radioactive, contaminare, poluare; 

! Fapte comise de asigurat sub influența alcoolului, 
substațelor toxice, narcoticelor, etc; 

!  Comitere/ încercare de a comite cu intenție de către   
Asigurat/ Beneficiar al asigurării, a unei infracțiuni; 

 
Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 

Asigurarea de accidente a persoanelor aflate în autovehicule și bagajele acestora 
Document de informare privind produsul de asigurare 
Societate: UNIQA Asigurări S.A, România, societate de asigurări autorizată de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor (actuala A.S.F.) prin Decizia de Autorizare nr. 8 din 23.10.2001 



 

 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă în toate țările din Europa, precum și pe teritoriul Turciei. 
 

 Ce obligații am? 
 

Pentru ACAPA: Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; să 
informezi Asigurătorul cu privire la modificările aduse pe parcursul derulării Contractului, să achiți prima de asigurare 
în cuantumul și la scadențele agreate etc.  
În caz de daună să înștiintezi organele abilitate cu privire la producerea evenimentului, să avizezi Asigurătorul în 
termen de maxim 48 de ore de la producerea acestuia și să pui la dispoziția sa toate documentele solicitate. În cazul 
în care accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane accidentate, decesul va fi anunţat Asigurătorului în termen de 
48 de ore (2 zile lucrătoare), chiar dacă accidentul a fost anunţat anterior. 
Pentru Bagaje: Să iei măsuri pentru limitarea pagubelor; să iei masuri pentru conservarea dreptului de regres; să nu 
predai călătorului bagajul deteriorat sau distrus. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Metodele de plată sunt cele puse la dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe site-ul www.uniqa.ro. 
Prima de asigurare se va achita conform termenelor convenite prin Contractul de asigurare în moneda în care a fost 
stabilită suma asigurată, cu excepţia situaţiei în care Contractul de asigurare este emis în monedă străină, când prima 
de asigurare sau după caz ratele de primă de asigurare se stabilesc în monedă străină și se plătesc în Lei la cursul de 
referinţă al B.N.R. valabil la data plăţii. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță, dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei în care s-
a plătit prima de asigurare și are valabilitate de un an.  
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată în Poliță. 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, oricand pe parcursul duratei asigurării, 
rezilierea devenind efectivă de la data convenită în scris de către părți. Notificarea se poate transmite prin poșta sau 
curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, etaje 2-5, sector 1, 
București, sau scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro. 
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