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[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente] 

       

     Ce este acest tip de asigurare?  

Asigurare facultativă a autovehiculelor electrice și hybride supuse ȋnmatriculării ȋn România, pentru pagube produse precum şi 
pentru riscul de furt al acestora, dacă asiguratul a optat şi pentru acesta. 

 

Ce se asigură? 
 

Riscuri de bază: 

 AVARII (ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule 

sau cu orice corpuri mobile/imobile, zgârieri, 
căderi, derapări, răsturnări, etc; inclusiv daunele 
provocate prin vandalism) 

 INCENDIU, EXPLOZIE 

 CALAMITĂŢI NATURALE (grindină, inundaţie, 

furtună, uragan, vijelie, tornadă, cutremur de 
pământ, prăbuşire sau alunecare d eteren, 
greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă, 
avalanşe de zăpadă) 

 FISURAREA, CRĂPAREA suprafețelor vitrate 
ale autovehiculului asigurat ca urmare a unui 

accident 

 ACCIDENTE PERSOANE (invaliditate 

permanentă, deces, indemnizaţie zilnică de 
spitalizare – pentru persoanele aflate in 
autovehiculul asigurat la momentul producerii 
accidentului) 

 DAUNE PROVOCATE DE ANIMALE prin 

impact direct cu animale domestice sau sălbatice 
Riscuri opţionale: 

 FURT (furtul autovehiculului sau al unor părţi 

componente ori piese ale acestuia, inclusiv ale 
cheilor de contact/card acces – pornire şi 
pagubele de orice fel produse autovehiculului ca 
urmare a furtului sau tentativei de furt) 

 ASISTENŢĂ TEHNICĂ RUTIERĂ (atelier mobil, 
tractare la service/domiciliu, costuri transport 
pentru conducătorul auto) 

 
Autovehiculele se asigură la sumele declarate de 
Asigurat, sume care nu trebuie să depaşească 
valoarea de piaţă a acestora, la data încheierii 

asigurării. Prin valoarea de piață se înţelege  
valoarea de tranzacționare a autovehiculului, stabilită 
de către Asigurător în baza informațiilor furnizate de 
Asigurat /Contractant, Asigurătorul utilizând  aplicații 
informatice de estimare a valorii de piață, sau 
algoritmul propriu de estimare, bazat pe valoarea de 
nou a autovehiculului și coeficienți de uzură 
diferențiați în funcție de vechimea, kilometrajul și 
starea de întreținere a acestuia.. 
Valoarea de nou a autovehiculelor la data asigurării 

reprezintă preţul de comercializare al autovehiculelor 
noi, stabilit conform facturilor de achiziţie, listelor de 
preţuri ale producătorilor sau cataloagelor de 
specialitate. Suma asigurată se reîntregește automat 
după fiecare despăgubire. 

Ce nu este asigurat? 

Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru pagube produse de: 
  război, invazie, acţiunile unui duşman extern, ostilităţi, război civil, revoltă, revoluţie, 

insurecţie, rebeliune 
   greve patronale, tulburări civile, terorism, sabotaj, dictatură militară, uzurpare de 

putere, acţiuni ale unor grupuri de persoane răuvoitoare, care acţionează în 
numele sau în legătură cu orice organizaţie politică 

   confiscare, expropriere, rechiziţionare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui 
guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice 

   influenţe directe/indirecte ale exploziei atomice, radiaţiilor sau infestării 
radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice/materialelor fisionabile 

 reducerea valorii autovehiculului după reparaţie, intreruperea folosirii 
autovehiculului, cheltuieli ocazionate de deplasarea la locul evenimentului 
asigurat, costul ingrijirilor medicale de care beneficiază conducatorii auto 
accidentaţi în evenimente asigurate 

  pagubele produse părţilor componente de rezervă, pieselor de rezervă, huselor, 
prelatelor, combustibililor, echipamentului suplimentar de rezervă nemontat pe 
autovehicul sau oricaror altor bunuri existente în autovehicul. Prin echipament 
suplimentar se înţeleg obiectele cu care autovehiculul de marca şi tipul respectiv 
nu este dotat în cazul producţiei de serie. 

  cheltuielile pentru transformarea sau îmbunătăţirea autovehiculului în comparaţie 
cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat, înlocuirea pieselor 
avariate sau pierdute cu altele de calitate sau valoare superioară, adăugarea de 
accesorii suplimentare - oglinzi, portbagaj exterior, etc 

  cheltuielile efectuate pentru repararea unor avarii sau distrugeri care au fost 
produse de cauze necuprinse în asigurare (de exemplu: ploi continue, îngheţ, 
patarea, corodarea, ruginirea, oxidarea sau acţiunea substanţelor chimice, 
afumarea ca urmare a unei surse normale de căldură etc.) şi nici cele pentru 
reparaţiile nereuşite 

  pagubele produse în legătură cu utilizarea autovehiculelor la concursuri, întreceri 
sau la antrenamentele acestora 

    pagubele produse cu intentie de catre asigurat sau prepusii acestuia 

  cazurile in care Asiguratul sau persoanele cuprinse in asigurare au dat declaratii 
neconforme cu realitatea la incheierea asigurarii sau ulterior, ori acestea sunt 
contradictorii sau in contradictie cu starea de fapt, sau au incercat sa obtina prin 
frauda sau tentativa de frauda despagubiri necuvenite 

    excluderi specifice clauzelor suplimentare 

 

 

 

 Există restricții ale acoperirii?  
Nu se pot asigura: 

 
 
! Autovehicule cu o vechime mai mare de 5 ani. 

! Daunele estetice;  
! Pagubele produse ca urmare a pătrunderii voite cu autovehiculul în locuri inundate; 

! Părti componente ale autovehicului ce erau avariate la data încheierii asigurării. 
! Notă: Te rugăm să consulţi lista completă a riscurilor asigurate și excluderilor din 
condiţiile de asigurare. 



 
Unde sunt acoperit? 

 

 Dacă nu s-a agreat în alt mod, se acordă protecție prin asigurare, pentru avarii și furt, în România și în următoarele țări: Austria,  Andorra, 
Belgia, Belarus, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Israel, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Malta, Polonia, Olanda, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, 
Ungaria, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Serbia, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia.  

 Se acordă protecție prin asigurare doar pentru avarii în următoarele țări: Kosovo, Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă.  

 Acoperirea în Turcia se acordă pentru o perioadă continua de maxim 31 de zile calendaristice. 

Care îmi sunt obligațiile? 

- Plata primei de asigurare, în cuantumul şi la termenele prevăzute în poliţa de asigurare; 

- Asiguratul este obligat să întreţină autovehiculele asigurate în bune condiţii, efectuând Inspecţia Tehnică Periodică în conformitate cu 
dispoziţiile legale, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. 

- În cazurile în care, la încheierea asigurării, autovehiculele sunt înmatriculate cu număr provizoriu, Asiguratul este obligat  să comunice 
GARANTA, în termen de maxim 15 zile de la înmatriculare, numărul definitiv, în vederea înscrierii acestuia în poliţă 

- În caz de producere a evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat: 

o să înştiinţeze şi să solicite întocmirea de documente cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat de 
la: 

 organele de poliţie, în cazurile prevăzute de lege; 

 după caz, unităţile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului 
asigurat; 

o să completeze un formular de Constat Amiabil, în cazurile prevazute de lege; 

o sa ia pe seama GARANTA şi în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor; 

o să ia măsurile potrivite pentru salvarea, păstrarea şi paza autovehiculului şi a părţilor componente rămase ca urmare a 
evenimentului asigurat, precum şi pentru prevenirea degradărilor ulterioare ale acestora, cunoscând faptul că, în caz contrar, 
GARANTA poate refuza includerea în calculul despăgubirii a pieselor care lipsesc sau a avariilor produse din alte cauze; 

o să înştiinţeze în scris GARANTA despre producerea evenimentului asigurat, în termen de 48 ore de la producerea sau de la 
luarea la cunoştinţă despre producerea acestuia, dând informaţii asupra naturii şi mărimii pagubei 

o să pună la dispoziţia GARANTA toate documentele şi evidenţele necesare pentru verificarea valorii autovehiculului asigurat, 
precum şi pentru constatarea, evaluarea pagubelor în vederea stabilirii drepturilor la despăgubiri 

             Când și cum trebuie să plătesc? 

 
Prima de Asigurare: se calculează potrivit tarifului de prime GARANTA. 

 
Frecvenţă de plată: se achită anticipat şi integral sau, cu acordul părţilor, şi în rate (2, 3, 4, 6, 10 sau 12). Pentru ratele următoare primei rate, 

GARANTA acordă pentru plată un termen de păsuire de 15 de zile calendaristice de la scadenţă. 

 
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, prin virament bancar. 

 Când începe și când se sfârșește acoperirea? 

Răspunderea Asigurătorului începe după 24 de ore de la expirarea zilei în care s-a încheiat contractul de asigurare, cu condiţia plăţii 

primelor de asigurare în termenul prevăzut în contract. La asigurările care se încheie concomitent cu livrarea autoturismelor noi, 
răspunderea GARANTA poate începe din momentul emiterii contractului de asigurare. 

 
Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea şi s-au plătit primele de 

asigurare. 

 Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 

Părţile pot denunţa contractul, pentru cauze neimputabile celeilalte părţi, oricând pe parcursul valabilităţii acestuia, prin  notificare scrisă 
transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliul/sediul cunoscut al părţii 
notificate, cu cel puţin 20 de zile înainte de denunţare. 

 


