AUTO ASlSTENŢĂ *

24 h Centrala de urgenţă + 40 21 312 22 37
Asistenţă de urgenţă 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, oriunde în Europa
SERVICII INCLUSE
Sumele max.asigurate (RON)
Reparaţie la faţa locului sau transportul
1.500
la cel mai apropiat service
Transportul acasă al persoanelor şi
6.000
autoturismului
sau în cazul continuării călătoriei
400 noapte/cameră
Înnoptarea la hotel
(max. 2 nopţi)
sau
Autoturism de înlocuire

300 (max. 2 zile)

MENȚlUNl SPEClALE PENTRU PRODUSUL AUTO ASISTENȚĂ
ÎNCHElEREA POLlŢEl DE ASlGURARE / PERlOADA ASlGURATĂ

EVENIMENTE ASIGURATE

Protecţia prin asigurare începe odată cu încheierea poliţei de asigurare
şi plata primei de asigurare.

Accident, pană sau furtul autovehiculului

VEHICULELE ASIGURATE

ACOPERIRE

Protecţia prin asigurare se extinde asupra autoturismelor, motocicletelor,
locuinţelor mobile (rulote, vehicule-locuinţă) şi vehiculelor combi având
până la 9 locuri, care nu sunt folosite în scop comercial, sunt înmatriculate
pe numele persoanei asigurate (nu maşini închiriate) şi nu au o vechime
mai mare de 10 ani.

Europa (în sens geografic, inclusiv Turcia)

Prime (RON)
4 ZILE

8 ZILE

12 ZILE

16 ZILE

31 ZILE

23

39

60

77

138

Perioada maximă asigurată este de 31 zile/călătorie (nu se pot încheia poliţe în
prelungire).

Pentru a putea beneficia de servicii este obligatorie informarea
centralei pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 de ore
în caz de pană, avarie sau furtul autovehiculului.

PERSOANELE ASIGURATE
În afara persoanei asigurate, sunt asigurate şi persoanele care se află în
vehiculul asigurat în momentul producerii penei, avariei sau accidentului.
DOMENlUL DE VALABlLlTATE AL ASlGURĂRll
Protecţia prin asigurare este valabilă pentru evenimentele care survin pe teritoriul
Europei în sens geografic, la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de
domiciliu a persoanei asigurate, în timpul unei călătorii a persoanei asigurate,
pentru care aceasta a rezervat cel puţin o înnoptare.
Serviciile: autoturism închiriat sau înnoptarea la hotel nu pot fi combinate cu
transportul acasă al persoanelor şi autoturismului sau continuarea călătoriei.
EVENIMENTELE NEASIGURATE
Pe lângă excluderile specificate în cadrul Condiţiilor Generale de Asigurare pentru
toate ramurile domeniului, protecţia prin asigurare nu există:
• în cazul în care avariile se produc ca urmare a întreţinerii defectuoase a
vehiculului;
• în cazul în care deficienţele vehiculului, care au dus la producerea avariei, au
existat şi/sau au putut fi recunoscute încă de la începutul călătoriei;
• în cazul în care remedierea defectelor este rezolvată de către însăşi persoana
asigurată.
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* Se aplică doar acele paragrafe din CGA care fac referire la serviciile incluse în pachetul - AUTO
ASISTENŢĂ.
** Produsul AUTO ASISTENŢĂ este menţionat pe poliţă sub denumirea: “RO Pachet Protecţie de
Călătorie - Auto Assistance 1702”
Valabile începând cu 01.02.2017 până la publicarea noilor tarife.
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