
 
 

 

 

Beneficii, servicii si detalii Acoperiri, limitari, detalii

Adresabilitate PF si PJ - Autoturisme cu cel mult 9 locuri.

Acoperire 24/24 ore, 365 zile pe an.

Utilizare autoturism

Polita produce efecte numai in legatura cu 

autoturismul mentionat in polita si care nu este 

utilizat in scopul: participari la competitii sau 

antrenamente specifice, taximetrie, rent-a-car, 

paza si protectie, scoli de soferi, transport 

marfuri/persoane.

Teritorialitate Romania

Plan de acoperire

AUTOVEHICUL LA SCHIMB, TRACTARE/TRANSPORT 

pentru accidente in care a fost implicat cel putin un 

vehicul in miscare si DEPANARE .

AUTOVEHICUL LA SCHIMB

O singura utilizare in perioada de asigurare, ca 

urmare a imobilizarii in service, pe o perioada de 

maxim 7 zile calendaristice. Particularitati: km 

nelimitati, fransiza in caz de dauna din culpa 

asiguratului - 100EUR, garantie 650 RON, costuri 

pentru deplasare pana la centru inchiriere auto 

daca nu este in acelasi oras cu service-ul - 50 RON.

TRACTARE

Serviciul de tractare are grad de urgenta, vehiculul 

de tractare ajunge la fata locului in maxim 2 ore si 

are o limita de 50 km de la locul evenimentului.

TRANSPORT

Serviciul de transport nu are regim de urgenta, se 

efectueaza in maxim 5 zile lucratoare si poate 

depasi limita de 50 km - autovehiculul asigurat 

poate fi transportat pana la o unitate reparatoare, 

loc de depozitare, resedinta/sediul Asiguratului 

conform optiunii acestuia.

DEPANARE

Defectiuni tehnice, nealimentare sau alimentare 

improprie, daune la anvelope, 

pierdere/defectare/uitare in interiorul 

autoturismului a cheilor/cartelelor de pornire. 

Accesare serviciului de depanare se poate realiza 

pentru un numar de maxim 2 evenimente 

asigurate. Reparatiile se vor face la fata locului in 

scopul punerii autoturismului in functiune. Daca 

auto nu poate fi reparat, se acorda serviciul de 

tractare pana la cea mai apropiata unitate 

reparatoare.

Vechime autovehicul Maxim 10 ani

ASIGURAREA DE ASISTENTA RUTIERA - OMNI ASSIST - COMPLET ASIST

TELEFON CALLCENTER: 021 9765


