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“Siguranta ta este satisfactia si multumirea noastra !”



Noutati in Asigurari
Asigurare calatorii in Romania

Vrei o vacanta in tara, fara griji ?

Incheie o asigurare pentru calatorii
in ROMANIA !

Asigurarea se adresează clienților
români sau străini 

care achiziționează vacanțe în România

prin agenții de turism sau direct pe site-uri de profil.



PACHETUL DE BAZĂ:
· Asigurarea de urgențe medicale
· Asigurarea de accidente

ASIGURĂRI SUPLIMENTARE

care pot fi atașate pachetului de bază:

Asigurarea de protecție privind anularea călătoriei (storno)
Asigurarea pentru sporturi de sezon
Asigurarea pentru călătoriile cu avionul
Asigurarea pentru întreruperea/extinderea călătoriei 

Asigurare calatorii in Romania



Asigurarea CARGO
(a mărfurilor pe timpul transportului)

Se adresează companiilor producatoare de bunuri (producătorilor), exportatorilor, 

importatorilor sau altor companii ce prestează servicii pentru acestea.

Se poate încheia de către proprietarii

bunurilor transportate.

Asigurare se încheie, de regulă, 

pe durata transportului.



Asigurarea CARGO
(a mărfurilor pe timpul transportului)

Printre riscurile asigurate…

• incendiu sau explozie;

• eșuarea, scufundarea sau rãsturnarea navei, 

• rãsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;

• coliziunea sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu un 
obiect exterior, altul decât apa;

• descãrcarea mãrfii intr-un port de refugiu;

• aruncarea sau luarea de valuri peste bord;



“Romanii sunt mai interesati de acoperirea riscurilor pe care le percep ca fiind imediate
sau cu un potential de impact mai mare asupra vietii lor, referindu-ma la Asigurari de
viata si Sanatate”

"In final fac o recomandare tuturor clientilor de asigurari:

E destul de dificil sa fii informat despre absolut toate

ofertele de asigurare de care veti avea nevoie

in urmatoarea perioada, de aceea cel mai avizat consultant care va poate sprijini

in optiunea dvs, este un broker",
a adaugat Directorul General al Consultant AA Broker.

Sursa: www.1asig.ro



O tanara din Suceava a fost judecata pentru ca, in calitate de agent de asigurari, a
pacalit zeci de suceveni carora le-a intocmit polite de asigurare RCA si de locuinte
false.

Pentru a nu fi victima unei polite false, puteti verifica
valabilitatea asigurarii obligatorii RCA introducand numarul
de inmatriculare sau seria de sasiu a autoturismului pe
site-ul www.aida.info.ro

(AIDA - Administrare Istoric Date Asigurari Auto)

Sursa: www.1asig.ro

https://www.1asig.ro/Condamnata-pentru-emiterea-de-asigurari-RCA-si-de-locuinte-in-fals-articol-3,100-64470.htm

https://www.aida.info.ro/polite-rca
https://www.1asig.ro/Condamnata-pentru-emiterea-de-asigurari-RCA-si-de-locuinte-in-fals-articol-3,100-64470.htm
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Zambiti mai des !

www.consultantaa.ro
0758.027.900 

office@consultantaa.ro
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