Asigurare a autovehiculelor CASCO
Document de informare privind produsul de asigurare
Prezentul document de informare privind produsul de asigurare reprezintă o sinteză a condițiilor
iilor de asigurare. Condi
Condițiile
contractuale complete se regăsesc în
n condițiile
condi
de asigurare CASCO. Polițaa de asigurare CASC
CASCO activează în baza
Condițiilor de Asigurare și nu în
n baza prezentului document de informare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea CASCO îți
ți protejează autovehiculul asigurat în Polița de asigurare pentru daune materiale produse pe
drumurile publice, atât în timpul deplasării cât și în timpul staționării autovehiculului asigurat, cu excepția cazurilor
excluse prin Contractul de asigurare.

Ce nu se asigură?

Ce se asigură?
Incendiu și explozie
Căderi de corpuri
Furt
Furtul/pierderea cheilor
Tractare autoturisme netransportabile
Evenimente naturale
Avarii ca urmare a ciocnirii, lovirii sau izbirii cu
alte vehicule sau orice alte corpuri imobile sau
mobile (inclusiv animale)
 Vandalism













Pagubeproduse 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;
Pagubele produse cu ocazia utilizării Autovehiculului
la orice tipuri de concursuri,
ursuri, întreceri de
d orice natură
sau antrenamente;
Pagubele datorate unui viciu ascuns, existente de la
fabricaţia Autovehiculului;

Lista completă se regăsește
ște în Condițiile de Asigurare.

Există restricții
ții de acoperire
acoperire?

Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere
determină ieșirea
șirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse
consecințe
țe ale evenimentelor precum:

!
!
!
!

Evenimente petrecute în alte circumstanțe
circumstan decât cele
declarate;
Daunela jante și anvelope dacă nu au fost avariate și
alte elemente ale bunului asigurat;
asigurat
Fapte comise de asigurat sub influen
influența alcoolului,
substațelor
țelor toxice, narcoticelor, etc;
etc
Prejudicii produse cu intenție,
ție, din culpă gravă, etc
etc;

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le
citești
ști înaintea încheierii Contractului de asigurare.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă pe intreg teritoriul geografic Europei.

Ce obligații am?
 Să achite Prima de Asigurare sau ratele de Primă de Asigurare la termenele şi în condiţiile prevăzute în
Contractul de Asigurare;
 Să întreţină Autovehiculul în cele mai bune condiţii;
 Să declare organelor abilitate în termenul prevăzut de lege producerea Evenimentului Asigurat;
 Să declare la cea mai apropiată unitate de poliţie, în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea termenului
prevăzut de lege, următoarele evenimente: Furtul Parţial, Furtul Total, tâlhăria, efracţia,evenimente rutiere
soldate sau nu cu vătămări de persoane;
 Să declare organelor abilitate în termenul legal pierderea sau furtul cărţii de identitate, a certificatului de
înmatriculare, a cheilor şi / sau telecomenzilor Autovehiculului;
 Să prezinte dovada emisă de organele abilitate unde s-a efectuat plângerea;
 Să depună la Asigurător, actele în original ale Autovehiculului, respectiv certificatul de înmatriculare şi cartea de
identitate, precum şi toate cheile şi telecomenzile, conform numărului specificat de producător, în cazul Daunei
Totale sau a Furtului Total al Autovehiculului;
 Să efectueze orice reparaţie numai la unităţile reparatoare agreate de Asigurător;
 Sa achite franşiza menţionate în Contractul de Asigurare;
 Sa achite primele de Asigurare datorate până la sfârşitul anului de asigurare în care s-a produs dauna totala;
 Sa achite devizul estimativ către Unitatea Reparatoare in caz de dauna totala;
 Sa achite eventuala taxă de staţionare percepută de Unitatea Reparatoare in caz de dauna totala;
 Sa achite, dacă este cazul, diferenţa aferentă facturii de tractare.

Când și cum plătesc?
Plata primei de asigurare se va efectua la termenele menționate în scadențar, conformdecontului de prime/facturii,
prin metodele de plată menționate în același document.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță si se termina:
 prin ajungerea la termen a contractului de asigurare, respectiv la ora 24:00 a ultimei zile pentru care s-a
încheiat și s-au plătit primele de asigurare datorate;
 în momentul în care autovehiculul a fost declarat daună totală sau furt total;
 în momentul înstrăinării autovehiculului sau a pierderii dreptului de proprietate asupra acestuia.

Cum pot să reziliez contractul?
Prin transmiterea de către Asigurat a 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 B-dul Pipera, Nr.2, Voluntari,
Ilfov, sau scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail office@porschebank.ro

