Asigurarea CASCO
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE
REASIGURARE SA, RA-010/04.10.2003

Produsul: Polița de asigurare pentru
avarii si furt a vehiculelor „CASCO”

Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale complete fiind
furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, clauze speciale și/sau
suplimetare, după caz).

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Euroins asigură vehiculele înmatriculate/înregistrate în România, deținute/utilizate de persoane care au domiciliul/ reședința/
sediul în România, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii riscurilor menționate în condițiile de asigurare.

Ce se asigură?
EUROINS acordă despăgubiri în baza condițiilor de
asigurare, precum și potrivit clauzelor speciale
anexate pentru pagubele produse prin avarierea sau
distrugerea vehiculelor ca urmare a producerii unuia
din riscurile alese de Asigurat și menționate în
contractul de asigurare conform pachetului de
acoperiri, după cum urmează:
Pachetul CASCO BASIC:
FLEXA (incendiu, trăsnet, explozie, căderea
aparatelor de zbor, boom sonic);
Catastrofe naturale (cutremur, furtună,
inundații din cauze naturale, alunecări de
teren);
Fenomene atmosferice (grindină, uragan,
greutatea stratului de zăpadă, de gheață sau
avalașă);
Pachetul CASCO STANDARD, include pachetul
CASCO BASIC la care se adaugă riscurile:
Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule,
animale sau cu orice corpuri mobile sau
imobile aflate în afara ori in interiorul
vehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale
vehiculului (cădere în prăpastie, cădere în
apă cu prilejul transbordării, cădere din
cauza ruperii podului), căderi de corpuri pe
vehicul, derapări sau răsturnări;
Pagube produse de acțiunea animalelor;
Pachetul CASCO PREMIUM, include pachetul
CASCO STANDARD la care se adaugă riscurile:
Furt prin efracție și/sau tâlhărie;
Vandalism;
Pagube produse suprafețelor vitrate;
În lmita a 10% din suma asigurată, fără plata
suplimentară se acoperă și:
Transportul vehiculului avariat, pe teritoriul
României în scopul salvării sau reparării lui;
Înlocuirea întregului set de închidere, chei –
butuc yală și după caz, în funcție de modelul
constructiv, bușonul rezervorului de
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Ce nu se asigură?
Poluarea sau contaminarea de orice natură și din
orice cauză;
Accidente produse cu intenție de asigurat sau
prepușii săi;
Cazurile în care cererea de despăgubire este
frauduloasă ori are la bază declaratii false;
Cazurile în care vehiculul nu avea certificat de
înmatriculare sau o autorizaţie de circulaţie valabile;
Accidentele produse când vehiculul era condus sau
acționat de o persoană fără permis de conducere
valabil pentru categoria respectivă de vehicule;
Accidentele produse în timpul conducerii
vehiculului sub influența băuturilor alcoolice sau a
substanțelor psihotrope;
Cazurile în care dauna este consecința unei
defectiuni dacă, inspecția tehnică periodică (ITP) a
vehiculului era expirată la data producerii
evenimentului asigurat și evenimentul s-a produs în
timp ce vehiculul era în mișcare;
Pagubele cauzate atât exteriorului cât şi interiorului
vehiculului, de acţiunea substanţelor corozive;
Pagubele de orice fel produse vehiculului ca urmare
a: pătrunderii cu acesta în locuri inundate, prin
traversarea cursurilor de apă, pe drumurile interzise
circulației publice sau prin aspirația apei în motor;
Avariile produse ca urmare a inundatiei din cauze
naturale dacă vehiculul se afla în mișcare;
Pagube produse exclusiv de materialele sau
animalele transportate în interiorul vehiculului,
daca acestea nu sunt consecința directa a
producerii riscurilor asigurate asupra vehiculului;
Pagubele produse vehiculului asigurat ca urmare a
operațiunilor de încărcare/descărcare a mărfurilor
în/din vehicul precum și pagubele produse ca
urmare a nerespectării normelor privind încărcarea
și arâmarea mărfii pe timpul transportului;
Pagubele produse oricărui subansamblu/părți
componente ale vehiculului prin nerespectarea
indicatoarelor rutiere de masă sau gabarit;
Pagubele produse prin nerespectarea dispozițiilor
legale privind trecerea la nivel cu calea ferată;
Pagina 1/2

combustibil și/sau contactul de pornire, în
cazul furtului/pierderii cheilor acestuia;
Pagube prodse de măsurile luate în timpul
sau imediat după producerea evenimentului
asigurat, pentru salvarea vehiculului sau a
constructiei in care se afla acesta sau a
persoanelor imobilizate in vehicul;
Conservarea și limitarea pagubelor.

Furtul dacă asiguratul a încredințat vehiculul
asigurat unei persoane care refuză să îl restituie.

Exista restricții de acoperire?

Suma asigurată: vehiculele sunt cuprinse în asigurare
la valoarea reală a acestora, la data încheierii asigurării.

Nu se preiau în asigurare vehicule cu vechime mai
mare de 7 ani;
În cazul riscurilor asigurate produse pe teritoriul
României, reparațiile se efectuează la atelierele de
specialitate din România aflate în contract de
colaborare cu EUROINS (decontare directă).

Unde beneficiez de asigurare?
Polița de asigurare validează pe teritoriul UE* (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia,
România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Andorra, Croatia, Elvetia, Islanda, Lichtenstein, Norvegia si Monaco).

Ce obligații am?
Obligații la începutul contractului:



Completarea cererii chestionar de către Contractant;
Plata primei de asigurare/ratei de primă.

Obligații pe durata contractului:



Plata ratelor de primă conform scadențelor menționate în polița de asigurare;
Asiguratul este obligat să întrețină vehiculul cuprins în asigurare în bune condiții, efectuând revizia tehnică
periodică obligatorie, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate.

Obligatii în cazul solicitarii de despăgubiri:




Asiguratul este obligat să conserve dreptul de regres al EUROINS, împotriva celor vinovați de producerea daunelor;
Asiguratul este obligat să anunte în scris EUROINS, în maxim 48 h (24 h în caz de furt), producerea evenimentului asigurat;
Asiguratul este obligat să depună la EUROINS documentatia privind evenimentul asigurat, cuprinzând actele întocmite
de poliție cu privire la împrejurările producerii evenimentului asigurat, constat amiabil, declarația conducătorului auto,
documentele de reparație, cererea de despagubire.

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se poate achita în numerar în schimbul unei chitanțe emise de emitentul poliței de asigurare, cu
cardul în agențiile Euroins sau prin virament în contul indicat în oferta de asigurare.
Prima de asigurare se poate achita intregral sau în numărul de rate stabilit la încheierea poliței. Frecvența de plata a
ratelor poate fi anuală, semestrială, trimestrială sau lunară.

Când începe și când încetează acoperirea?
Polița de asigurare se încheie pe o durată de 1 an sau pe perioade subanuale, dar nu mai mici de 6 luni.
Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzute în polița de asigurare, dar nu înainte de expirarea zilei în care a fost
emisă polița, s-a achitat prima de asigurare sau intâia rată de primă și s-a efectuat inspecția de risc a vehiculului.
Răspunderea EUROINS încetează:






la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada
pentru care s-a plătit prima de asigurare;
în caz de daună totală;
la data înstrăinării vehiculului;
în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fară
obiect, precum și în cazul în care, după începerea răspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă;
în caz de forță majora.

Cum pot să reziliez contractul?



Prin notificare unilaterală cu preaviz de 20 zile calendaristice;
Cu acordul ambelor părți.
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