
Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la produs sunt oferite clientului în Polița de asigurare, în anexele acesteia 
și în Condițiile de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Asigurare facultativă pentru autovehicule

Ce se asigură?
 Pot fi asigurate autovehicule și remorci împotriva 

riscurilor de: 

I. Acoperire Standard:

 ciocniri, loviri, izbiri cu alte vehicule sau corpuri, 
căderi de corpuri pe vehicul

 daune produse de fenomene naturale sau prin 
coliziunea cu corpurile antrenate de fenomene 
naturale

 incendiu sau explozie

 coliziunea vehiculului aflat în mișcare pe drumurile 
publice cu animale

 avarierea vehiculului în timp ce se afla parcat

II. Acoperire Premium:

       În plus față de acoperirea Standard, sunt acoperite 
riscurile de:

 furt sau tâlhărie 

 vandalism 

 spargerea parbrizelor, geamurilor laterale și 
lunetelor, precum și a plafoanelor de sticlă și 
panoramice, indiferent de cauză

Ce nu se asigură?
       Nu sunt acoperite daunele:

 survenite la pregătirea sau comiterea de către 
asigurat a unor infracțiuni săvârșite cu intenție

 cauzate de utilizarea vehiculului în cadrul 
competițiilor, întrecerilor, concursurilor 

 cauzate de răzvrătiri, revolte interne, evenimente 
de război

 a căror producere este legată de utilizarea armelor 
chimice, biologice, radioactive sau nucleare sau de 
efectul radiațiilor 

 produse prin avarierea vehiculului în urma 
pătrunderii cu intenție în locuri inundate, precum 
și în orice alt loc acoperit în mod natural sau 
artificial de ape (râuri, lacuri, bălți etc.)

 pagubele prin acțiunea exclusivă a mărfurilor 
transportate

 cheltuielile pentru transformarea sau 
îmbunătățirea vehiculului în comparație cu starea 
lui anterioară producerii riscului asigurat

 cheltuielile pentru remedierea unor reparații 
nereușite

 cauzate de uzura normală a vehiculului ori a 
părților componente sau pagube determinate de 
defecte de fabricație

Există restricții de acoperire?
       Nu se asigură:

 autovehiculele cu masa maxima peste 3,5 tone

 daunele ce decurg din situații în care vehiculul 
circula fără inspecția tehnică periodică valabilă la 
data producerii

 daunele cauzate de transformări ale vehiculului 
sau de echipamente neomologate pentru tipul 
respectiv de vehicul
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Unde beneficiez de asigurare?
 Protecţia prin asigurare acoperă teritoriul Europei, în sens geografic.

Ce obligații am?
Înainte de producerea evenimentului asigurat:
•	 obligaţia de a răspunde în scris la întrebările formulate de asigurător şi, de asemenea, de a declara, la data încheierii 

contractului, orice factori cunoscuţi şi care sunt, în mod obiectiv, relevanţi pentru evaluarea riscului
•	 dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului, contractantul /asiguratul este obligat să 

comunice în scris asigurătorului schimbarea. Termenul în care asigurătorul trebuie să fie informat este de 48 de ore de la data 
la care contractantul / asiguratul ia la cunoştinţă de modificarea împrejurărilor esenţiale referitoare la risc

•	 contractantul / asiguratul este obligat să ia toate măsurile prevăzute prin acte normative şi orice alte decizii, dispoziţii sau 
proceduri adoptate de către autorităţile publice centrale şi locale, precum şi toate celelalte măsuri ce ajută la prevenirea 
cazurilor de daună şi nu va permite unor terţe persoane să încalce aceste măsuri

•	 contractantul / asiguratul este obligat să plătească primele de asigurare la termenele scadente şi în cuantumurile prevăzute în 
poliţa de asigurare

După producerea evenimentului asigurat:
•	 obligaţia de reducere a daunelor: contractantul / asiguratul este obligat să ia toate măsurile posibile pentru evitarea 

producerii de daune sau, după caz, pentru reducerea daunelor deja provocate
•	 obligaţia anunţării daunei: contractantul /asiguratul trebuie să anunţe asigurătorul imediat, dar nu mai târziu de 48 de ore 

de la data la care a luat la cunoştinţă de producerea evenimentului asigurat
•	 obligaţia clarificării daunelor: contractantul /asiguratul trebuie să transmită orice informaţii necesare pentru stabilirea 

producerii evenimentului asigurat sau a valorii obligaţiei de plată a asigurătorului
•	 În cazul în care contractantul / asiguratul nu respectă cu intenţie sau din culpă oricare dintre obligaţii, asigurătorul 

este scutit de obligaţia de plată a despăgubirii. În cazul nerespectării din culpă, asigurătorul rămâne obligat la plata 
despăgubirii atât timp cât nerespectarea nu a avut influenţă asupra constatării producerii unui eveniment asigurat în 
conformitate cu condiţiile contractuale şi nici asupra stabilirii obligaţiei de plată a asigurătorului sau a valorii acesteia.

Când și cum plătesc?
Contractantul este obligat să plătească primele de asigurare la termenele scadente şi în cuantumurile prevăzute în poliţa de 
asigurare. 

Prima se plăteşte anticipat şi integral pentru fiecare perioadă de asigurare. Se poate conveni plata în rate, iar în acest caz 
asigurătorul va percepe un adaos de subanualitate.

Primele se plătesc prin modalitățile și în conturile comunicate de asigurător la încheierea contractului și pe parcursul derulării 
acestuia.

Când începe și când încetează acoperirea? 
Protecţia prin asigurare începe la data menţionată în poliţă, dar nu mai devreme de ziua următoare datei plăţii primei de 
asigurare, dacă asigurătorul a acceptat încheierea contractului de asigurare. 

Contractul de asigurare încetează la data înscrisă în contract sau anterior acestei date în cazurile prevăzute în condiţiile de 
asigurare  (de ex.: denunţare unilaterală, daună totală etc.).

Cum pot să reziliez contractul?
Pe parcursul duratei contractuale, contractantul poate să denunţe contractul de asigurare numai cu notificarea prealabilă a 
asigurătorului, cu un preaviz de minim 20 de zile.

  daune cauzate de circulația în afara drumurilor publice

  daune datorate încărcării vehiculului peste limita maximă admisă

  pagubele cauzate de întreținerea și utilizarea necorespunzătoare sau improprie destinației vehiculului.

  daunele anterioare preluării în asigurare

  daunele produse cu intenție de către contractant / asigurat


