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Asigurare de calatorie

SCOPUL acestei Asigurari este acela de a-ti oferi protectie in timpul oricarei
deplasari in afara tarii

Riscuri acoperite de astfel de polita:
Asistenta medicala

Consultatii medicale
Interventii chirurgicale de urgenta

Servicii de ambulanta
Spitalizare

Servicii medicale dentare in caz de dureri acute
Repatriere



Noutati din asigurari

Asigurare COVID

- pentru o plaja larga de produse de asigurare, in special pentru asigurarile
de viata, dar si pentru asigurari de sanatate si asigurari medicale de calatorie,
anumite societati de asigurare nu vor aplica excluderile referitoare la
epidemii / pandemii, asa cum sunt prevazute in conditiile de asigurare, pentru
evenimentele legate de COVID – 19.

NU pleca in vacanta fara asigurare
impotriva riscului de COVID !

ConsultantAA are solutii pentru tine !



Opteaza pentru un pachet de asigurare casco cu asistenta rutiera inclusa !

Situatii neprevazute acoperite de asistenta rutiera:
a) accident rutier
b) defectiuni electrice sau mecanice la autoturism
c) pierederea cheilor sau incuierea lor in autoturism

din greseala

d) lipsa combustibil
e) ai alimentat folosind combustibilul gresit
f)  baterie descarcata
g) s-au produs acte de vandalism sau au fost furate anumite componente care fac

imposibila deplasarea autovehicului tau

Asigurarea de Asistenta Rutiera te va insoti peste tot in Europa !
Call center disponibil 24/7 unde apelul tau va fi preluat in maximum 30 de secunde.

Asigurarea casco + asistenta rutiera



Noutati CAA

O familie din Germania, a rămas cu o factură de reparații uriașă (aprox 30.000 eur), 
după ce fiica lor de 7 ani a a scrijelit vopseaua de pe 37 de automobile

Copilul şi-a recunoscut cu inocenţă faptele în faţa ofiţerilor de poliţie, 
admiţând că a folosit pietre de pe caldarâm pentru a “decora” automobilele cu 
fulgi de zăpadă.



-Documente necesare pentru a incheia asigurarea RCA in vederea inmatricularii:

Pentru masina noua:
- Factura
- Cartea de identitate a proprietarului/Certificat fiscal daca proprietarul este o firma
Pentru masina second hand (din Romania):
- Contract de vanzare-cumparare
- Dovada inregistrarii la circa financiara a noului proprietar
- Talon cu mentiunea „instrainat catre”
- Cartea de identitate a noului proprietar/Certificat fiscal daca noul proprietar este o 
firma
Pentru masina second hand (din strainatate)
- Carte de identitate masina emisa de RAR
- Cartea de identitate a noului proprietar/Certificat fiscal daca noul proprietar este o 
firma
- Contractul de vanzare-cumparare tradus
- Dovada inregistrarii la circa financiara a noului proprietar
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