
 
 
 
 

 
 
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? 
Asigurarea CASCO îți protejează autovehiculul asigurat în Polița de asigurare pentru daune materiale produse pe 
drumurile publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice, în incinte și în orice alte locuri, atât în timpul 
deplasării cât și în timpul staționării autovehiculului asigurat, în funcție de pachetul de riscuri acoperit, cu excepția 
cazurilor excluse prin Contractul de asigurare. 
 

 Ce se asigură? 
Produsul este disponibil în 3 pachete cu acoperiri 
progresive având posibilitatea adăugării de clauze 
suplimentare: 
 
✓ Pachetul CASCO BASIC:  evenimente naturale 

(inundații, avalanșe, grindină, furtună, cutremur, 
fulger etc), daune produse în timpul procesului de 
salvare; 

✓ Pachetul CASCO DINAMIC: pachetul CASCO BASIC 
+ impact, lovire, coliziune, incendiu, explozie, 
daune produse direct sau indirect de căderea de 
corpuri; 

✓ Pachetul CASCO PREMIUM: pachetul CASCO 
DINAMIC + vandalism, daune produse de persoană 
necunoscută, daune produse bunurilor în timpul 
transportului, daune produse în timpul de 
încărcare/descărcare ;   

✓ Asistență rutieră gratuită pentru  autovehicule cu 
masa maximă autorizată de până la 3.500 kg şi/sau 
maxim 9 locuri și cu excepția autovehiculelor 
utilizate pentru curierat, transport marfă, 
transportul de persoane contra unei taxe, ca de 
exemplu: taxi, maxi-taxi, închiriere (rent-a-car), 
şcoli de șoferi etc ; 

 
Clauze Suplimentare: riscul de furt, acoperire 
teritorială România, elemente vitrate,  daune produse 
exclusiv jantelor și anvelopelor, utilizator unic al 
autovehicului, plata daunelor fără TVA, echipamente 
portabile, autovehicule folosite ca utilaj etc; 
 
Sumele asigurate – sunt menționate în Polița de 
asigurare și reprezintă valoarea reală a bunurilor 
asigurate (autovehicul, aparate, echipamente, dotări 
montate etc). 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
Nu se asigură: 
 

 Pagube produse acelor părţi componente ale 
autovehiculului care erau avariate la încheierea 
asigurării - menţionate în raportul inspecţiei de risc 
sau care reies din fotografiile efectuate de 
reprezentantul Asigurătorului și însușite de către 
Asigurat sau reprezentantul acestuia, care nu au fost 
remediate de Asigurat şi constatate ca atare de 
Asigurător până la data producerii evenimentului 
asigurat. 

 
Lista completă se regăsește 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: 
 

! Evenimente petrecute în alte circumstanțe decât cele 
declarate; 

! Daune la jante și anvelope dacă nu au fost avariate dar 
și alte elemente ale bunului asigurat atunci când nu 
este achiziționată clauza suplimentară specifică; 

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

!  Prejudicii produse cu intenție, din culpă gravă, etc; 
 
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. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă pe teritoriul următoarelor țări din Europa: Albania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia și 
Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Marea Britanie, Republica Moldova, 
Monaco, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, 
Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria, Vatican. 

 

 Ce obligații am? 
 

a. să plătești prima de asigurare, respectiv ratele de primă de asigurare, în cuantumul și la termenele stabilite prin 
Contractul de asigurare sau prin eventualele acte adiționale emise ulterior Contractului de asigurare; 

b. să comunici în scris toate informațiile privitoare la condițiile de risc și/sau orice fel de modificări ale acestora care 
influențează sau pot influența riscurile asigurate, de îndată ce a luat cunoștință de acest fapt și să ia pe seama sa 
măsuri de prevenire pentru evitarea producerii unor daune; 

c. să răspunzi în scris la întrebările formulate de Asigurător, conform cererii-chestionar, cu privire la circumstanțele 
esențiale referitoare la risc; 

d. în cazul în care circumstanţele privind riscul, aşa cum acestea au fost declarate de către Asigurat/Contractant la 
încheierea asigurării, se schimbă pe parcursul desfășurării Contractului de asigurare, ești obligat să comunici în 
scris Asigurătorului schimbările intervenite, în termen de doua zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, de 
exemplu în următoarele situații: folosirea autovehiculului pentru taximetrie, rent-a-car, pază şi protecţie, 
distribuție mărfuri, curierat, etc.; 

e. să întreţii și să utilizezi autovehiculul asigurat ca un bun proprietar, în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile 
legale şi cu recomandările producătorului şi să acţioneze în funcţie de împrejurări în scopul prevenirii producerii 
evenimentelor asigurate, luând toate masurile rezonabile în acest sens; această obligaţie revine în mod automat 
şi persoanelor (altele decât Asiguratul, inclusiv prepuşilor acestuia) care conduc autovehiculul;  

 

 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 şi se plătesc în Lei (RON) la cursul 
de referinţă al B.N.R. valabil la data plăţii. Asiguratul poate plăti ratele de primă scadente, următoare ratei întâi, în 
perioada de grație de 15 zile calendaristice de la data scadenţei prevăzută în Poliţa de asigurare, perioadă în care 
autovehiculul rămâne sub protecţia asigurării. 

 

 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.  
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, cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către acesta. 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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