Asigurarea de răspundere civilă auto

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 10.02.01.F.004.0.A)
Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

Produsul companiei: ASIGURAREA DE
FRONTIERĂ pentru răspunderea civilă
a autovehiculelor

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 de răspundere civilă fată de terțele persoane prejudiciate prin accidente de vehicule.

Ce se asigură?
Se asigură:



Acoperirea riscurilor de răspundere civilă pentru
vehiculele înmatriculate/ înregistrate într-un stat
terț, care pătrund pe teritoriul României fără a
avea un contract RCA valabil sau al căror
contract RCA expiră pe perioada șederii în
România.

Ce nu se asigură?
Nu sunt acoperite:

x Situațiile de forță majoră;
x Daune la bunurile proprii

sau bunurilor
transportate în baza unui raport contractual;
x Amenzile, cheltuielile penale.

Există restricții de acoperire?
Asigurarea de frontieră nu acoperă prejudiciile
produse:
! În timpul operațiunilor de încărcare/
descărcare, utilizării instalațiilor montate pe
vehicul ca instalații de lucru;
! În timpul unui atac terorist sau război.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României, a celorlalte state ale S.E.E. și în Confederația Elvețiană.

Ce obligații am?
Sunteți obligat:
– Să furnizați informatiile solicitate de Asigurător, inclusiv datele de identificare și tehnice ale vehiculului proprietarului /
utilizatorului;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp;
– Să ne informați cu privire la orice modificare intervenită în legătură cu informațiile înscrise în contractul RCA;
– Să transmiteți părții prejudiciate, la cererea acesteia, informațiile necesare pentru formularea pretențiilor de
despăgubire.

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se achită prin virament bancar sau în numerar, în momentul încheierii poliței.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate este cea menționată în poliță.

Cum pot să reziliez contractul?
Conform prevederilor legale specifice, puteți:
– Renunța la contractul/contractele cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract încheiat (în cazul asigurării
multiple - contracte încheiate cu mai mulți asigurători);
– Denunța contractul cu termen de preaviz de 20 de zile, în cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea primei de
asigurare notificată de Asigurător când constată că informațiile furnizate la momentul încheierii contractului nu sunt
reale. Termenul de 20 de zile se calculează de la data primirii notificării de către Asigurător.
– Solicita încetarea contractului în situația înstrăinării/ radierii din circulație a autovehiculului. Solicitarea va fi insoțită de
documente justificative.

