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Decembrie – luna cadourilor si a dorintelor



Asigurare Travel in Romania

VACANTA IN ROMANIA cu asigurarea Travel

Printre beneficiile asigurarii, se numara:
- asistenta medicala si non-medicala
- asigurarea bagajelor

- raspunderea civila personala
pentru daune provocate tertilor

- anularea sau intreruperea calatoriei



- tranzactii frauduloase cu cardul sau pierderea
acestuia in timpul vacantei

- fransiza CASCO rent-a-car, acopera fransiza
aplicabila unei polițe de asigurare CASCO pentru
autovehiculul inchiriat in timpul calatoriei

- sporturile de agrement, sunt despagubite
costurile de reparare sau inlocuire a echipamentelor
sportive, precum si costurile de inchiriere ale acestora

Asigurare Travel in Romania



Obiectiv pentru anul 2021

Statul vrea sa creasca numarul locuintelor asigurate

prin masuri suplimentare de educare a proprietarilor.

Un alt obiectiv este dezvoltarea pietei

asigurarilor de sanatate prin sustinerea

complementaritatii dintre sectorul public

si cel privat, o posibila aplicare a unor

deductibilitati fiscale și extinderea asigurărilor private către unitățile sanitare publice.

Sursa: https://profit.ro/stiri/

Stiri din asigurari



Autoritatea pentru Supraveghere Fiscala (ASF) 
a anuntat o schimbare importanta a sistemului
bonus malus care va creste semnificativ costurile
asigurarii RCA în 2021 pentru unele categorii de soferi.

Conform proiectului care modifică Norma 20/2017
privind asigurarile auto, soferii care provoaca accidente
auto soldate cu vatamari corporale,vor fi penalizati cu
patru clase de malus, fata de doua clase in prezent.

Stiri din asigurari



“Pleci la drum in conditii de iarna? Cateva sfaturi iti vor fi de mare ajutor ”

- Informeaza-te despre situatia traseului (www.cnadnr.ro)

- Asigura-te ca ai anvelope de iarna
- Poarta in masina o racleta pentru gheata, 

o lopata, manusi, lanturi de zapada, o perie
pentru inlaturat zapada

- Asigura-te ca ai suficient combustibil
- Asigura-te ca ai provizii de hrana , de exemplu
batoanele de cereale,  apa potabila

Incarca bateria telefonulul mobil sau ia cu tine un incarcator auto !
Incearca sa nu pleci singur si nu uita sa CONDUCI PRUDENT  !

http://www.cnadnr.ro/


Evenimente CAA

Consultant AA Broker a lansat, inainte de Sarbatorile de Iarna,  programul CAA’s kids

„Pentru că ne pasă cu adevărat de colegii noștri și mereu am creat programe speciale pentru ei, 
ne-am dorit să încheiem acest an controversat într -un mod plăcut , să le oferim sărbători de 
poveste . Astfel a apărut programul CAA’s kids – un club special pentru copiii angajaților și
colaboratorilor noștri „

a declarat Otilia MIHAI, Director General, Consultant AA Broker.

Sursa: https://www.1asig.ro/Consultant-AA-Broker-a-lansat-inainte-de-Sarbatorile-de-Iarna-programul-CAA-s-kids-articol-3,100-64989.htm
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Zambiti mai des !

www.consultantaa.ro
0758.027.900 

office@consultantaa.ro

http://www.consultantaa.ro/
mailto:office@consultantaa.ro

