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Asigurarea vehiculului
a ce să fi i aten i

n primul r nd, alegeți dacă dori i să suplimentați asigurarea de bază (răspundere civilă) cu varianta de 
casco (limitat sau complet). Atunci luați n considerare achiziționarea unei asigurări complementare. n 
cele din urmă, verificați dacă aveți dreptul la reduceri. Alegeți una dintre polițele de asigurare de mai os

s u erea i il  A
Această asigurare este obligatorie prin lege. 
n calitate de proprietar al autovehiculului, sunteți obligat să o asigurați mpotriva daunelor cauzate 

terților. Aceasta se numește asigurare de răspundere civilă ( A)

� Asigurarea acoperă daunele cauzate terților

� A compensează daunele fizice și materiale cauzate din vina dvs., printre altele, șoferului și
pasagerilor unui alt autovehicul, bicicliștilor, pietonilor, dar și pasagerilor care stau n
vehiculul dumneavoastră.

� ănirea șoferului care a provocat incidentul nu este acoperită de asigurare.

� feră asistență gratuită după un accident n elgia și o mașină de schimb (veți primi o mașină de
schimb numai dacă vă asigurați mașina).

u a e a es ea  s  i e i ulul s  meri a i ea mai u  r e ie  sul a i asigurarea as r  as  limi a



RCA+ casco limitat
• Toate obţiunile care se regăsesc la RCA

• Furt / spargere:

• Pentru vehiculul dvs.

• Accesorii încorporate precum navigație și radio

• Daune cauzate prin spargere

• Foc:

• Explozie

• Foc brusc

• Daune provocate de uragan și grindină:

• Dacă un copac cade pe vehicul în timpul unei furtuni

• Daune cauzate de grindină

• Deteriorări cauzate de inundații, valuri ale mareei și alunecări de teren

• Avalanșe și pietre care cad

• Deteriorarea geamului în următoarele cazuri:
• Crăpături, zgârieturi sau fisuri în geamurile frontale, spate și laterale

• Deteriorarea geamului panoramic

• Coliziune cu animale:

• Daune în cazul unei coliziuni cu animale sălbatice, cum ar fi cerbi sau mistreți

• Daune în cazul unei coliziuni cu o pisică sau un câine care a fugit pe drum.

RCA + casco complet
• Toate opţiunile de la Casco limitat

• Vandalism

• Zgârieturi pe caroseria mașinii

• Anvelope perforate

• Daune suferite din motive necunoscute, adică atunci când cealaltă parte fuge de la
locul accidentului

• Daune cauzate de dumneavoastră propriului vehicul

• Pentru daune auto-provocate

În cazul unei coliziuni unilaterale, de ex. cu un copac, un stâlp, un pat de flori, pentru casco complet și 
casco limitat includeți valoarea propriului risc, adică o parte din suma pe care va trebui să o plătiți în 
caz de un accident din vina dvs. Cu cât setați mai sus propriul risc, cu atât prețul asigurării  vehiculului 
va fi mai mic.



Asigurări suplimentare

Asigurarea șoferului 
Dacă ați avut un accident din vina dvs., asigurarea de răspundere civilă + casco limitat și asigurarea de 
răspundere civilă + casco complet acoperă numai daunele cauzate terților. Asigurarea șoferului 
acoperă daunele cauzate:

• Într-un accident pe care l-ați provocat

• Când intrați sau ieșiți dintr-un autovehicul în timpul încărcării, descărcării și realimentării
• La repararea unei mașini avariate
• Vătămări cauzate atunci când cineva dorește să vă fure mașina

Asigurare de asistenţă juridică
Economisiți o mulțime de costuri și griji. 

Asigurare de asistenţă juridică de bază:
• Acoperiți cheltuielile avocatului pentru apărarea dvs.
• Se asigură că terțul responsabil pentru accident vă rambursează dauna
• Oferă intervenție dacă cealaltă parte nu este de acord
• Vă poate contesta vina în caz de accident
• Compensația se plătește în anumite condiții
• Apărare în cauze judiciare privind:

• Reparații ale vehiculului dvs. cu service profesional în Belgia
• Cumpărarea unui vehicul de la un mecanic, un constructor sau un dealer profesionist
• Înmatricularea, taxa rutieră sau inspecția tehnică a unui autovehicul în Belgia
• O interdicție de conducere, revocare, restricție sau predare a permisului de conducere

în Belgia
• Când asigurarea de răspundere civilă terță parte, dintr-un anumit motiv, nu se ocupă

cu apărarea civilă

Asigurarea șoferului Asigurare de protecție juridică

Sunteţi rănit dar e vina dvs.?

Cu asigurarea șoferului, 
primiți despăgubiri pentru 

daunele suferite de dvs. 
provocate din vina 

dumneavoastră.

Ați suferit un accident sau ați provocat pagube? Sau 
ați comis o abatere gravă?

Datorită asigurării de asistenţă juridică a mașinii dvs., 
costurile legale vor fi acoperite și puteți conta pe 

sfaturile noastre.

Doriți să primiți ajutor în 
situații excepționale de 

trafic?

Asistenţă rutieră



Serviciu de depanare
Asistență gratuită și o mașină de schimb în caz de accident în Belgia, 24 de ore pe zi / 7 zile pe săptămână.

• Tractarea autovehiculului la cel mai apropiat atelier de lângă locul de reședință.
• Mașină de înlocuire gratuită de la o stație de service autorizată Polisa.be în caz de accident, fără

vina dvs.
• Transportul pasagerilor de la locul accidentului la destinația finală, la locul de reședință sau la un

atelier autorizat de NN în Belgia.

Asistență rutieră (Asistență Polisa)
Asigurare de asistență suplimentară

Doriți să primiți asistență în caz de defecțiune a maşinii în Belgia sau Europa?

24/7 Polisa Asistență rutieră

+32 2 407 70 30



Asistență europeană pentru autovehicule în caz de avarie sau accident

Belgia
• Asistență rutieră la locul accidentului.
• Tractarea autovehiculului la atelier.
• Transportul de persoane și bagaje.
• O mașină de schimb pentru durata reparației și până la 30 de zile, în caz de furt.

Europa, cu excepția Belgiei
• Asistență rutieră la fața locului.
• Tractarea autovehiculului la atelier.
• Transportul de pasageri și bagaje.
• Cazare peste noapte sau o mașină înlocuitoare pe durata reparației.

Reduceri

Reducere pentru kilometri parcurși
• Conduceți mai puțin de 10.000 km pe an? Avem vești bune pentru dvs., veți primi o reducere

suplimentară la asigurarea vehiculului.

Ani fără accidente din Belgia și România 
• Doar la Polisa.be primiți o reducere pentru anii conduşi fără daune, nu numai din Belgia, ci și din

România. Rezultatul este un preț atractiv pentru asigurări la Polisa.be.



Asigurare pentru locuință și familie
Pentru proprietari
Închiriați o casă sau un apartament și doriți să vă protejați împotriva cheltuielilor neașteptate? Daunele la 
domiciliu se pot întâmpla mai repede decât credeți și va trebui să plătiți proprietarului din propriul buzunar. 
În astfel de momente, este bine să vă bazați pe asigurarea de proprietate Polisa.be, cunoscută și sub numele 
de asigurare împotriva incendiilor.

Asigurare de bază
Răspunderea chiriașului: răspunderea dvs. pentru daunele materiale aduse casei închiriate și răspunderea 
pentru daunele aduse terților în casa închiriată. Aceste daune sunt cauzate de: incendiu, fum și funingine, 
fulgere, scurtcircuit, sticlă spartă, furtună sau grindină, apă, explozie sau scurgeri ale țevilor, dezastre 
naturale, terorism.

Asistență juridică: costurile apărării intereselor dvs., adică costurile unui avocat și cheltuielile de judecată.

Asistență pentru incidente (daune): zi și noapte, de asemenea şi în weekend.

Puteți suplimenta această asigurare de bază cu opțiuni suplimentare.

Opțiuni
Asigurarea locuinţei: acoperă bunurile din casa dvs. (mobilier, televizor etc.) care au fost deteriorate sau 
distruse de incendiu sau infiltrarea apei.

Protecție împotriva furtului: numai dacă alegeți opțiunea de asigurare a proprietății. Asigurarea pentru furt 
acoperă același lucru ca și asigurarea de proprietate, dar include daune sau distrugeri de bunuri cauzate de 
efracție sau tentativă de spargere.

Care sunt cele mai importante excluderi sau limitări ale acestei asigurări?

Câteva exemple:

- Rulotele și bărcile nu sunt incluse în asigurare (ca locuinţă)
- Răspunderea contractuală
- Deteriorarea acoperișului și a conductelor de canalizare în cazul deteriorării și infiltrării apei prin

acoperiș, jgheaburi, conductele de scurgere a apei de ploaie nu sunt asigurate.
- În caz de pagube materiale mai mici de 10.000 EUR, se va aplica o contribuție proprie de 250 EUR,

care va fi dedusă din suma compensației.
- Imobilele în care se desfășoară activitate profesională nu sunt asigurate, cu excepția cazurilor

specificate în termenii și condițiile generale.
- Într-un litigiu în care suferiți o pierdere, dacă dauna este mai mică de 200 EUR, nu sunteți asigurat

în baza asistenței judiciare.



- Protecția împotriva furtului este valabilă numai dacă casa este ocupată în mod regulat (casa nu
trebuie să fie goală mai mult de 60 de nopți înainte de producerea pagubei).

- Protecția împotriva furtului se aplică numai atunci când ușile și ferestrele exterioare sunt închise în
timp ce nimeni nu este prezent. În unele cazuri, este necesară prezența și utilizarea unui sistem de
alarmă.

- Pentru fiecare incident, se pot aplica și limite specifice de rambursare. De exemplu, randamentul
maxim al unei valori mobiliare este de: €1.511.

Asigurarea familiei

Această asigurare (cunoscută și sub denumirea de „asigurare de viață privată”) acoperă daunele pe care dvs., 
cineva din familia dvs. sau animalul dvs. de companie le provocați unor terți (cu excepția cazurilor de intenție 
rău intenționată). Această asigurare acoperă daunele materiale și / sau fizice ale victimelor. Contrar a ceea ce 
sugerează numele, asigurarea familială nu este utilă doar familiilor.

Chiar și ca persoană care trăiește singură, poți dăuna altei persoane din cauza unei greșeli neintenționate.



Asigurare belgiană – ajutor în limba română
www.polisa.be | +32 78484800

Asistenţă rutieră Asigurarea locuinței 
și asigurarea bunurilor imobile

Mașini Mașini 
de companie
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