
 

 
 

  
 

  

 
 

 

 
 

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.

Este o asigurare facultativă pentru autovehicule (inclusiv remorci).
Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce se asigură? Ce nu se asigură?

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

Există restricții de acoperire?

Unde beneficiez de asigurare?

  
 

 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

                  

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 03.01.02.F.005.0.A)

Produsul companiei: VIVA CASCO

Asigurarea facultativă a autovehiculelor  





Autovehicule înmatriculate sau înregistrate în 
România inclusiv modificările constructive 
permanente, dotările de serie sau opţionale;  
Echipamente suplimentare.

Se asigură: 

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea 
sau pierderea autovehiculului asigurat din orice risc 
neprevăzut, cu excepția celor excluse în mod explicit. 
În plus, se oferă şi asistență rutieră.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă 
valoarea pentru care se încheie asigurarea şi este 
maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance 
Group în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai 
multor evenimente asigurate.

 
  

 

  

 
 

x Bunuri care nu sunt montate fix pe autovehicul 
(exemple: dispozitive GPS, staţii emisie şi/sau 
recepţie);

x Combustibili, huse, piese de rezervă;

x Autovehicule înmatriculate în străinătate;

x Bunuri de uz personal existente în mașină 
(exemple: bani, bijuterii, telefoane, serviete, 
îmbracăminte).

Nu se asigură:

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:
!
!

Război, terorism, reacții nucleare; 
Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă 
de către Asigurat (de ex. conducerea 
autovehiculului fără permis valabil); 

! Avarii ca urmare a defecţiunilor mecanice, 
electrice sau electronice ale părţilor 
componente în lipsa inspecţiei tehnice 
periodice.

 
  
  
 

 
  
  

La începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group (inclusiv să 
permiteţi acestuia să verifice starea autovehiculului, acţiune prealabilă şi 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.
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea 
daunelor.

Ce obligații am?

 
  
  
 

 
  
  



Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când și cum plătesc?

 

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.
 

Când începe și când încetează acoperirea?

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. 

Cum pot să reziliez contractul?


