
 
 

Asigurarea este valabilă pe teritoriul Europei (în țările menționate în Poliță), Turciei (atât partea europeană cât şi 

partea asiatică) și Israelului. 

 
 

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale 

produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 

complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 

Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință 

de cauză. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Este o asigurare facultativă pentru autovehicule (inclusiv remorci). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Produsul companiei: CASCO 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance  Group S.A. 
Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sub 
numărul R.A. – 047/10.04.2003 

Asigurarea facultativă a autovehiculelor 
Document de informare privind produsul de asigurare 

(PID – cod: 03.01.01.F.015.0.C) 

 

 
 

!    Autovehicule înmatriculate în străinătate; 

!  Bunuri care nu sunt montate fix pe autovehicul 

(exemple: dispozitive GPS, staţii emisie şi/sau 
recepţie); 

!    Combustibili, huse, piese de rezervă; 

!   Avarii produse părţilor componente care prezentau 

avarii anterioare conform inspectiei de risc; 

!    Pierderi financiare de consecință de orice fel; 

!  În cazul riscului de furt, dacă nu se depun la 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, în 
termenul stabilit în Poliţă, sau la poliţie, originalul 
certificatului de înmatriculare şi al cărţii de identitate 
ale autovehiculului (după caz) şi toate rândurile de 
chei / dispozitive de pornire şi telecomenzi, 
declarate la incheierea Poliței. 

 

Furt; 
Aspirația apei în motor; 
Acoperirea pentru avarii produse de autori 
necunoscuți, vandalism, acțiunea animalelor și 
avarii produse în exclusivitate la anvelope și/sau 
jante; 
Circulația în afara drumurilor publice; 
Avarii produse în exclusivitate elementelor vitrate; 
Asigurarea autovehiculelor în timpul utilizării ca 
utilaj / instalație de lucru; 
Avarii provocate de mărfurile transportate; 
Acoperirea bunurilor personale transportate; 
Asistența rutieră. 
 

Coliziuni, zgârieri, căderi, derapări, răsturnări;  
Căderea pe autovehicul a unor corpuri (copaci, 
blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.), 
căderea unor corpuri pe clădirea în care se află 
autovehiculul; 
Incendiu, trăsnet, explozie; 
Grindină, inundaţie, furtună, ploaie torențială; 
Greutatea stratului de zăpadă; 

Cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de 
teren; 

Riscuri de bază: 

Autovehicule înmatriculate sau înregistrate în 

România, inclusiv modificările constructive 

permanente, dotările de serie sau opţionale; 

Echipamente suplimentare. 



 
 


Ce se asigură? 

Se asigură: 

Clauze / riscuri adiționale: 

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă 

valoarea pentru care se încheie asigurarea și este 

maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance 

Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai 

multor evenimente asigurate. 

Ce nu se asigură? 
 

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de: 

x Război, terorism, reacții nucleare; 

x Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă  

(exemple: conducerea autovehiculului fără permis 

valabil; conducerea autovehiculului asigurat sub 

influenţa băuturilor alcoolice, utilizarea autovehiculului 

asigurat în situaţii neconforme cu specificaţiile 

producătorului); 

x Rugină, uzură, înghet; 

x Utilizarea autovehiculului la concursuri, pariuri, întreceri 

sau antrenamente, inclusiv în timpul rulării pe piste / 

circuite auto / drumuri publice special amenajate pentru 

acestea. 

Ce nu se asigură? 
 

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de: 

x Război, terorism, reacții nucleare; 

x Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă  

(exemple: conducerea autovehiculului fără permis 

valabil; conducerea autovehiculului asigurat sub 

influenţa băuturilor alcoolice, utilizarea autovehiculului 

asigurat în situaţii neconforme cu specificaţiile 

producătorului); 

x Rugină, uzură, înghet; 

x Utilizarea autovehiculului la concursuri, pariuri, întreceri 

sau antrenamente, inclusiv în timpul rulării pe piste / 

circuite auto / drumuri publice special amenajate pentru 

acestea. 

Ce nu se asigură? 
 

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de: 

x Război, terorism, reacții nucleare; 

x Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă  

(exemple: conducerea autovehiculului fără permis 

valabil; conducerea autovehiculului asigurat sub 

influenţa băuturilor alcoolice, utilizarea autovehiculului 

asigurat în situaţii neconforme cu specificaţiile 

producătorului); 

x Rugină, uzură, înghet; 

x Utilizarea autovehiculului la concursuri, pariuri, întreceri 

sau antrenamente, inclusiv în timpul rulării pe piste / 

circuite auto / drumuri publice special amenajate pentru 

acestea. 

 
 

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de: 

x  Război, terorism, reacții nucleare; 

x Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă  

(exemple: conducerea autovehiculului fără permis 

valabil; conducerea autovehiculului asigurat sub 

influenţa băuturilor alcoolice, utilizarea 

autovehiculului asigurat în situaţii neconforme cu 

specificaţiile producătorului); 

x  Rugină, uzură, înghet; 

x Utilizarea autovehiculului la concursuri, pariuri, 

întreceri sau antrenamente, inclusiv în timpul rulării 

pe piste / circuite auto / drumuri publice special 

amenajate pentru acestea. 



 

Prima plată se face în momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar. 

În cazul poliţelor pentru care se agreează plata în rate, scadenţa acestora va fi afişată în Poliţă. 

 

Perioada de valabilitate este cea menţionată în Poliţă. 

Data de începere a acoperirii asigurării este condiţionată de plata integrală a Poliţei sau a primei rate de primă. 

 

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la 
data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens. 

 

 

 

 

 

La începutul și pe durata contractului: 

– Să oferiți informații corecte și complete la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group; 

– Să permiteți OMNIASIG Vienna Insurance Group să efectueze inspecții de risc, acțiune prealabilă și necesară 

încheierii contractului; 

– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite; 

– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale 

împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat; 

– Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare; 

– Să efectuați inspecţia tehnică periodică a autovehiculului asigurat la termenele stabilite de lege; 

– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea 
daunelor. 


