
asisten]` rutier` extins`;
autoturism la schimb;
ap` la motor;
pierderea/furtul cheilor;
accidente persoane transportate;
acoperirea daunelor produse \n afara drumurilor publice pentru 
autovehicule care prin natura lor constructiv` [i specifica]iile 
tehnice permit utilizarea \n afara segmentelor de drum public;
acoperirea jantelor [i anvelopelor.

Clauze/riscuri op]ionale:

Riscuri de baz`:
incendiu, tr`snet, explozie;
furt; 
avarii produse de accident rutier prin coliziunea cu alt (auto)vehicul;
avarii accidentale produse exclusiv autovehiculului asigurat;
evenimente naturale: furtun`, uragan, tromb` de aer, aluviuni, ploi 
toren]iale, inunda]ii, grindin`, greutatea stratului de zapad` sau 
ghea]`, avalan[` de zapad`, alunec`ri sau surp`ri de teren, cutremur;
evenimente socio-politice [i acte de vandalism;
asisten]` rutier` (Ajutor rutier, trasport pasageri).

Ce se asigur`?

Asigurarea facultativ` pentru Autovehicule \nmatriculate \n Rom<nia. 
Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Exist` restric]ii de acoperire?

autovehiculele care nu sunt \nmatriculate \n Rom<nia;
autovehiculele care sunt utilizate sau de]inute de companii ce 
desf`[oar` activit`]i de: transport persoane (inclusiv taximetrie), 
rent-a-car (\nchiriere), [coal` de [oferi, ambulan]`, curierat, paz`, 
protec]ie [i interven]ie, transport de substan]e periculoase, drive 
test/demo car (inclusiv “auto la schimb”) precum [i: autoturismele cu 
volan, post de conducere pe partea dreapt` [i autoturismele 
decapotabile, cu acoperi[ de material textil/piele (soft top);
autovehicule cu vechime mai mare de 10 ani, respectiv 14 ani \n 
cazul re\nnoirilor;
autovehicule care nu sunt importate oficial \n Rom<nia;
autovehicule ce prezint` avarii preexistente extinse sau componente 
lips` precum [i modific`ri constructive atipice de tip tunning.

Acest document standardizat con]ine informa]ii minime de baz` cu privire la produsul de asigurare; informa]iile precontractuale [i 
contractuale complete referitoare la produsul CASCO sunt prezentate în Oferta de asigurare, respectiv în Poli]a de asigurare,
Condi]iile Generale [i Particulare de Asigurare [i eventualele acte adi]ionale la contractul de asigurare.

Document de informare privind produsul de asigurare (ver.1 / 01.10.2018)

Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: Poli]a „CASCO” (Mod CSC 14/Martie 2016)

Asigurare facultativ` pentru Autovehicule CASCO retail

efectuarea inspec]iei de risc dac` autoturismul este rulat (peste 50 km) la momentul intr`rii \n asigurare;
declararea corect`, complet` [i \n conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la \mprejur`rile producerii evenimentului asigurat;
semnarea tuturor documentelor ce stau la baza emiterii ofertei de asigurare [i a poli]ei;
plata la termen [i \n totalitate a ratelor de prim` aferente poli]ei de asigurare;
prevenirea producerii evenimentului asigurat, ca [i cum nu ar exista asigurare;
comunicarea producerii evenimentului asigurat \n termen de 3 (trei) zile de la data lu`rii la cuno[tin]` despre acesta, cu excep]ia furtului pentru care 
comunicarea se face \n aceea[i zi \n care se ia la cuno[tin]`;
comunicarea \n scris a oric`ror modific`ri ce pot ap`rea \n legatur` cu obiectul asigur`rii \n termen de maxim 10 zile de la data lu`rii la cuno[tin]` 
(schimbarea utiliz`rii/destina]iei bunului asigurat [i/sau a modalit`]ii de utilizare a acestuia);
notificarea scris`, \n maxim 15 zile, de la \nstr`inarea bunului asigurat;
conservarea dreptului de regres al Asiguratorului [i a st`rii de fapt existente \n momentul daunei;
transmiterea tuturor documentelor solicitate de Asigur`tor necesare solu]ion`rii dosarului de daun`.

Ce obliga]ii am?

anterior datei de începere a perioadei de asigurare (în cazul primei integrale sau ratei I de prim`);
la datele scadente stabilite în poli]a de asigurare (pentru ratele de prim` ulterioare ratei I);
în valuta stabilit` în poli]a pentru plata primelor de asigurare;
prin virament bancar direct în conturile Asigur`torului indicate în poli]a de asigurare;
la intermediarii în asigur`ri (agen]i, brokeri) imputernici]i de Asigur`tor s` încaseze primele de asigurare;
prin POS la sediile Asigur`torului.

Când [i cum pl`tesc?

începe la data fixat` în poli]` dar nu înainte de ora 00.00 a zilei urm`toare celei în care s-a încasat prima de asigurare/rata I de prim`;
\nceteaz` dup` 12 luni de la data de \nceput \nscris` \n poli]`, respectiv la ora 0.00 a datei \nscrise \n poli]`, cu excep]ia cazului \n care asigurarea 
\nceteaz` prin denun]are, reziliere pentru neplata primei, \nstr`inarea bunului sau nerespectarea unor obliga]ii legale, contractuale.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
prin denun]are unilateral`, cu notificarea prealabil`, înaintat` cu minim 20 de zile înainte de denun]are;
prin  reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex.: neplata primei/ratelor de prim` de c`tre Contractant sau 
schimbarea esen]ial` a împrejurărilor referitoare la risc); 
prin înstr`inarea obiectului asigurat;
inexisten]a riscului [i/sau obiectului asigurat.

daunele determinate de reaua intenţie sau “culpa grav`”;
furtul vehiculului facilitat de culpa grav` \n p`strarea cheilor [i a 
documentelor autovehiculului (\n cazul imposibilit`]ii pred`rii setului 
de chei telecomenzi, cheii ma[ter, CIV, talon sau ca urmare a 
\ncredin]`rii acestuia unei ter]e persoane care nu \l returneaz`);
daune survenite \n circula]ie, \n afara valabilit`]ii ITP-ului;
conducerea f`r` permis de conducere sau \n perioada de 
suspendare, sub influen]a stupefiantelor sau a alcoolului;
daune provocate \n afara drumurilor sau spa]iilor special amenajate 
pentru circula]ia, sta]ionarea sau parcarea autovehiculelor;
daune provocate de ardere simpl` care nu sunt urmate de incendiu;
daune simulate sau exagerate precum [i fapte s`v<r[ite cu inten]ie;
riscuri nucleare, r`zboi, sanc]iuni comerciale, acte inten]ionate.

Suma asigurat` se stabile[te ca valoare real` a autovehiculului la 
momentul asigur`rii autovehiculului. Suma asigurat` se re\ntrege[te 
automat dup` fiecare desp`gubire.

Unde beneficiez de asigurare?
Pe teritoriul României, cu posibilitatea de extindere a acoperirii [i 
pe teritoriul statelor membre ale sistemului Carte Verde (exclus 
Rusia, Azerdbaidjan [i Iran).


