
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Acest document servește doar unui scop de informare, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 
Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare. 

 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Este vorba despre o asigurare facultativă pentru călători, conducătorul auto și bagajele acestora în cazul producerii unor accidente rutiere. 

 

Ce se asigură? 
 
Se pot asigural:  
 Vătămarea corporala și viața persoanelor aflate in autoturismul 

nominalizat în poliță; 
 Bagajele. 
 
În funcție de varianta agreată, se pot acoperi: 
 decesul; 
 invaliditatea permanentă; 
 eteriorarea sau distrugerea bagajelor aflate în autovehicul. 

 
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se 
încheie asigurarea și este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul 
producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate. 

 
Ce nu se asigură? 
 
Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:  

 de orice consecinţe ale războiului sau terorismului; 

 de sinucidere, sau tentativă de suicid; 

 obiectelor casabile, perisabile conținute în bagaje; 

 de furtul bagajelor. 

  

 

Există restricții de acoperire? 

! Acoperirea nu validează pentru daune produse în 
perioada de suspendare a efectelor juridice ale 
contractului de asigurare 

 
  Unde beneficiez de asigurare? 
 Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul României cât și în strainătate. 

 

 

Ce obligații am? 
La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să: 

 furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/ împrejurările care influenţează riscul; 

 plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță; 

 în cazul producerii unui eveniment să ne înştiinţaţi imediat şi şă urmați indicațiile medicului; 

 

 Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se plătește la emiterea Poliței sau conform scadențelor menționate în Poliță, prin virament bancar sau în numerar.  

 

 
Când începe și când încetează acoperirea? 
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. 

 
 

Cum pot să reziliez contractul?  
Potrivit prevederilor din Codul Civil, aveți dreptul să denunţați unilateral contractul de asigurare, printr-o notificare prealabilă transmisă 
Asigurătorului, contractulul de asigurare încetându-și efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării Asigurătorului. 
 

 

Asigurarea de accidente 
Document de informare privind produsul de asigurare (cod F7.5-012/TC-R1.1/2010) 

Societatea:  
CERTASIG - SOCIETATE DE 
ASIGURARE SI REASIGURARE S.A. 

Produsul companiei:  
ASIGURAREA DE ACCIDENTE A 
CĂLĂTORILOR ȘI ALE BAGAJELOR 
PERSONALE ALE ACESTORA 
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