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TARIF PRIVIND ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AUTOVEHICULELOR – CASCO PENTRU FIECARE 

 

1. Autoturisme, autovehicule de teren, microbuze având până la 9 locuri (inclusiv conducătorul auto), autoutilitare şi autovehicule construite sau echipate pentru diverse destinaţii speciale, având o masă 

maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv. 

2. Autovehicule de tip „ DACIA” (inclusiv Supernova, Solenza, Logan, Sandero) 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

a) incendiu, trasnet, explozie 

b) fenomene atmosferice, calamități naturale  
 

a) incendiu, trasnet, explozie 

b) furt total sau furt partial 
 

a) incendiu, trasnet, explozie 

b) furt total sau furt partial 

c) fenomene atmosferice, calamități naturale 

a) incendiu, trasnet, explozie 

b) furt total sau furt partial 

c) fenomene atmosferice, calamități naturale 

d) spargere, ciobire, crapare si fisurare a 

elementelor vitrate  

 - furt partial maxim 1 eveniment - furt partial maxim 1 eveniment - furt partial maxim 1 eveniment 

-       elemente vitrate maxim 2 evenimente 

Fransiza: n.a. 

Vechime (ani)  <= 15 ani 

Acoperire TERITORIALA Romania  

Suma asigurata 45 000 RON (Suma asigurata se va diminua cu valoarea fiecarei despagubiri. Suma asigurata nu se reintregeste.) Despagubirea la valoarea reala in conformitate cu Norma 23/2014 

SECȚIUNEA a 3-a 

Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor 

Perioada asigurata: 12 luni / 6 luni – identica cu valabilitatea politei RCA; Polita poate fi emisa si separat de polita RCA. 

Plata primei de asigurare anticipat si integral (12 luni) / (6 luni) 

250 ron / 125 ron  290 ron / 150 ron  390 ron / 200 ron  590 ron / 300 ron  

         
Nu se asigură autovehicule utilizate în regim: taxi, școala de șoferi, distribuție, pază și protecție, ambulanță, rent a car, curierat. 

 

1. avariere ca urmare a fenomenelor atmosferice și calamităților naturale: ploaie torențială, grindină, furtună, cutremur de pământ, inundație, prăbușire sau alunecare de teren. În caz de inundație, se 

acordă despăgubiri și pentru pagube produse ca urmare a acoperirii cu un strat de apă a locului în care se afla parcat/garat/staționat autovehiculul, precum și pentru pagube produse de acțiunea 

mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de apă. În caz de trăsnet, furtună, cutremur, prăbușire/alunecare de teren se acordă despăgubiri și pentru pagube produse autovehiculului prin 

efecte indirecte, de exemplu: prăbusirea unui copac lovit de trăsnet, acțiunea mecanica a obiectelor purtate de furtună, dărâmarea acoperișului/construcției în care se afla autovehiculul ca urmare a 

greutătii stratului de zăpadă. 

2. avariere provocată de căderea pe autovehicul a unor corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.) sau de căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul, inclusiv a 

stratului de zăpadă căzut de pe un imobil (greutatea stratului de zăpada/gheata) sau avalanșei de zăpadă.  

3. furtul autovehiculului sau al unor părţi componente sau piese ale acestuia prin efractie sau acte de talharie. 

4. pagube produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt al autovehiculului, părţilor componente, pieselor acestuia sau a altor bunuri aflate în autovehicul. 

5. avarierea prin spargere, ciobire, crapare si fisurare a elementelor vitrate - parbriz, luneta, geamuri laterale, faruri, stopuri, proiectoare, geamuri oglinzi,  semnalizatoare, trapa, plafon din sticla 
 

Casco Rider – RCA se adresează clienților care îsi vor repara auto numai în service-urile agreate CITY. 
 
 
 
 
 


