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Asociaţia pentru 
Promovarea Asigurărilor

Campanie realizată cu sprijinul

Poliţia

Rutieră

Fă-i o asigurare!

Îţi iubeşti 
maşina?

Reparaţii şi înlocuiri geamuri auto



IARNA NUI CA VARA!

Sfaturi de siguranţă rutieră

• • Înainte de orice - verifi că 
prognoza meteo pentru traseul 
ales!
• • Încalţă-ţi maşina cu anvelope 
de iarnă în stare bună. Nu numai 
ca sunt obligatorii prin lege, dar 
îţi pot salva viaţa. 
• • Ia mereu cu tine în portbagaj 
un sac de nisip amestecat cu 
sare, o lopată, lanternă şi lanţuri 
antiderapante adaptate maşinii 
tale!
• • Verifi că starea tehnică a maşinii 
înainte de fi ecare deplasare: 
dacă ai antigel şi lichid de parbriz 
pentru iarnă; verifi că lichidul de 
frână, presiunea din anvelope şi 
sistemul de încălzire.
• • Asigură-te că ai rezervorul cel 
puţin pe jumătate plin!
• • Fii preventiv la volan! Iarna se 
conduce calm, prudent, fără 
a brusca direcţia sau frânele. 
Se foloseşte mai ales frâna de 
motor.
• • Accelerează moderat la 
plecarea de pe loc şi păstrează 
mereu o distanţă sufi cientă în 
raport cu maşina din faţă!

Dacă asigurarea RCA este 
obligatorie şi se referă 
numai la daunele
pe care le provoci altora 
din vina ta, 
asigurarea CASCO 
este facultativă 
şi are grijă de maşina ta.

DE CE AI NEVOIE DE CASCO?

• • Ţi-ai găsit maşina lovită sau 
zgâriată?
• • Ai lovit o altă maşină în trafi c 
sau în parcare?
• • Ţi-au fost vreodată furate 
casetofonul sau oglinzile?

Iată numai câteva cazuri în care 
o asigurare CASCO te scapă de 
griji. Mai mult decât atât, în zilele 
noastre, când maşina îţi este 
indispensabilă şi circulaţia este 
din ce în ce mai difi cilă, poliţa 
CASCO te ajută să economiseşti 
timp şi bani.

CUM SE STABILEŞTE SUMA 

ASIGURATĂ?

Pentru maşinile noi, suma 
asigurată este preţul plătit 
pentru maşină, conform facturii 
de cumpărare.

Pentru maşinile rulate, suma 
asigurată este stabilită de 
asigurător. Acesta ia în calcul 
valoarea de nou a maşinii şi 
aplică un coefi cient de uzură. 
Modifi cările sau îmbunătăţirile 
aduse maşinii (sistem audio, 
jante etc.) pot fi  asigurate atât la 
începutul contractului, cât şi pe 
parcursul derulării acestuia.

De ce ai nevoie de 
CASCO?

ASTRA Asigurări

0800.0800.88
www.astrasig.ro

ASIROM  

021.9599
www.asirom.ro 

GENERALI România

021.207.00.08
www.generali.ro 

PLATINUM Asigurări

021.200.00.00
online.
platinumasigurari.ro  

CITY Insurance 
021.317.07.41
www.cityinsurance.ro

UNIQA Asigurări 
021.212.08.82
www.uniqa.ro 

GROUPAMA

0374.110.110
www.groupama.ro

ABC Asigurări
ALLIANZ-ŢIRIAC 
ASIMED 
ASITO KAPITAL
ATE Insurance 
BCR Asigurări VIG
CARPATICA Asig   
CERTASIG
CREDIT EUROPE 
EUROINS 
FATA Asigurări  
FORTE Asigurări
GARANTA 
OMNIASIG VIG

Asigurători 
autorizaţi



 

CE ACOPERĂ O POLIŢĂ CASCO?

Avarii

Accidente în trafi c, fenomene 
naturale (inundaţie, trăsnet, 
căderi accidentale de corpuri), 
incendiu sau explozie.

Furt

Furtul maşinii sau numai al unor 
părţi componente: casetofon, 
oglinzi, faruri etc.

De asemenea, sunt acoperite 
daunele care apar ca urmare a 
unei tentative de furt: spargerea 
geamurilor, forţarea încuietorilor 
sau a contactului maşinii.

Suplimentar, multe dintre 
companiile de asigurări oferă 
acoperire şi pentru:

• • Pierderea sau 
furtul cheilor şi 
înlocuirea sistemului 
de închidere şi de 
pornire

• • Vandalism

• • Transportul până la 
o unitate service

• Servicii de asistenţă 
rutieră şi transport

• • Furtul sau 
distrugerea bunurilor 
afl ate în maşină

• Cheltuielile de 
spitalizare pentru 
cei afl aţi în maşină în 
timpul accidentului.

NU SE DESPĂGUBESC

• • Daunele provocate prin reaua 
intenţie a asiguratului sau a 
membrilor familiei acestuia

• • Daunele care au survenit în 
timpul participării la competiţii 
sportive sau în timpul săvârşirii 
unor infracţiuni

• • Uzura pieselor maşinii sau a 
cauciucurilor

• • Furturile care nu au fost 
reclamate şi confi rmate de către 
Poliţie.

UNDE ESTE VALABILĂ POLIŢA 

CASCO?

În mod normal, poliţa este 
destinată autovehiculelor 
înmatriculate în România şi 
este valabilă pentru daunele 
produse în Romania. Totuşi, 
unele companii oferă protecţie 
şi pentru daunele sau furtul 
produse în afara graniţelor, în 
anumite condiţii. Cere detalii 
agentului tău de asigurări!

Geamuri auto avariate?

CARGLASS®, lider mondial 
în reparaţii şi înlocuiri 
geamuri auto, partener al 
societăţilor de asigurări 
din România, oferă ajutor 
imediat, economisind 
TIMPUL şi BANII tăi, astfel:

• • Deschide dosare de 
daună în aceeaşi locaţie în 
care se efectuează lucrarea;

• • Repară în 30 de minute 
orice ciobitură în parbriz 
cu diametrul de maxim 2,5 
cm fără a afecta franşiza 
şi poliţa CASCO; punctul 
reparat devine aproape 
invizibil trecând Inspecţia 
Tehnică Periodică (ITP);

• • Înlocuieşte în 2 ore (cu tot 
cu timp de uscare) orice tip 
de geam, la calitatea primei 
echipări;

• • Are decontare directă cu 
majoritatea asigurătorilor;

• • Oferă garanţie pe toată 
durata de utilizare a 
maşinii, la manoperă, 
etanşeitate şi durabilitate a 
reparaţiei.

Call-center  
24 ore/24, 7 zile/ 7

Centre CARGLASS®

Vitan, Militari, Băneasa şi 
echipă mobilă la cerere.

www.carglass.ro

Call-center: 021.300.7000

Ce sunt
asigurările CASCO?

ATENŢIE! O mare parte dintre companiile de asigurări nu asigură 
maşini mai vechi de 10 ani!

Poliţa CASCO nu este un 
produs standard. Riscurile 
acoperite şi excluderile 
diferă de la un asigurător 
la altul. 

Cere informaţii detaliate, 
astfel încât să fi i sigur 
că asigurarea ta oferă 
acoperirea de care ai 
nevoie. 

Reparaţii şi înlocuiri geamuri auto



CÂT VEI 

PLĂTI 

PENTRU 

O ASIGURARE

CASCO?

• • Prima se calculează ca procent 
din suma asigurată. Poate fi  plătită 
integral sau în mai multe rate.

• • În modul de calcul al primei 
intră şi o serie de factori precum: 
locul de înmatriculare, numărul 
de kilometri parcurşi în fi ecare 
an, modul de utilizare a maşinii 
(personal, maşină de fi rmă, taxi), 
profi lul şoferului (vârstă, domiciliu, 
stare civilă), numărul de utilizatori 
ai vehiculului sau istoricul de 
daună. 

• • De regulă, asigurătorul poate 
oferi reduceri clienţilor care nu au 
avut daune. În acelaşi timp, prima 
poate fi  majorată pentru cei care 
au un istoric de daune nefavorabil.

În cazul în care vrei să îţi vinzi 
maşina până la expirarea 
contractului de asigurare, poţi 
cere asigurătorului diferenţa de 
primă aferentă perioadei rămase 
din contractul de asigurare, dacă 
nu s-au plătit daune.

UNDE POŢI ÎNCHEIA O POLIŢĂ 

CASCO?

• • La sucursalele şi agenţiile 
asigurătorilor

• • La un broker de asigurare 

• • Direct de pe INTERNET, prin 
portaluri specializate precum 
www.casco-ieftin.ro sau
www.asigura.ro

CE ESTE FRANŞIZA?

Majoritatea companiilor de 
asigurări practică un sistem 
opţional de franşiză.

Franşiza este partea din 
despăgubire pe care o suporţi 
tu sau, cu alte cuvinte, ceea ce 
nu despăgubeşte asigurătorul. 
Franşizele pot fi  aplicate sub formă 
de sumă fi xă sau ca procent din 
despăgubire. Totuşi, dacă eşti un 
şofer precaut, prin acceptarea unei 
franşize poţi economisi o sumă 
importantă din primă.

Ex.: Dacă poliţa ta prevede o 
franşiză de 100 EUR/eveniment, iar 
paguba este evaluată la 500 EUR, 
atunci asigurătorul îţi va plăti doar 
400 EUR.

CE FACI ÎN CAZ DE ACCIDENT?

1. Anunţă imediat asigurătorul tău 
CASCO. Un inspector va deschide 
dosarul de daună

2. Repară-ţi maşina într-un service 
autorizat sau, în caz de furt, 
aşteaptă fi nalizarea investigaţiilor 
Poliţiei 

3. Aşteaptă ca inspectorul de 
daună să îţi fi nalizeze dosarul. 
Ulterior vei primi despăgubirea.

NU UITA!

• • Să plăteşti la 
timp ratele
• • Să anunţi 
asigurătorul în cel 
mai scurt timp de 
producerea unei 
daune
• • Să îţi notezi 
circumstanţele 
producerii daunei

Dacă suma asigurată 
prevăzută în poliţă este mai 
mică decât valoarea reală 
a maşinii, în caz de daună 
despăgubirea se reduce 
proporţional. La fel, dacă 
suma asigurată este mai mare 
decât valoarea reală a maşinii, 
despăgubirea se va face în 
limita valorii reale.

Pentru sesizări 

şi reclamaţii:

• • Compania de 
asigurări 

• • CSA - Comisia de 
Supraveghere a 
Asigurărilor
021.316.78.80
www.csa-isc.ro 

• • B.A.A.R. – Biroul 
Asigurătorilor Auto 
din România 
021.319.13.02
www.baar.ro

• • F.P.V.S. – Fondul 
de Protecţie a 
Victimelor Străzii
021.300.18.86
www.fpvs.ro 

Cât costă o poliţă 
CASCO?


