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ANEXA 1 

CERERE DE ASIGURARE PENTRU AUTOVEHICULE  
 

 

I. Asigurarea facultativa 

      Stare auto: 
       
           Nou                          Second Hand *                               Nr. Km rulati:  _____________ 

Asigurător polita Casco: 
 

Allianz Tiriac 
 

Generali 
 

Groupama 
 

Gothaer 
 

Omniasig 

 
 

Uniqa  

Prima se va achita:  Lunar  Trimestrial  Semestrial  Anual 

NOTĂ: 

* După efectuarea inspectiei de risc, in cazul autovehiculelor Second Hand, Utilizatorul are obligatia de a instiinta Unicredit Insurance 
Broker despre locatia unde s-a realizat, prin transmiterea documentului care atesta efectuarea inspectiei de risc, la numarul de fax: 021/200.77.78 
sau email: office@unicreditbroker.ro. Netransmiterea documentului mentionat, atrage dupa sine suportarea de către Utilizator a oricaror daune 
apărute. 
 

Politele de asigurare se vor emite conform ofertei prezentate. 
 

 

II. Asigurarea RCA (asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin 

accidente de autovehicule) 

Asigurator Tari excluse din polita standard Carte Verde     Optez 
pentru: 

Allianz a) Autoutilitare, autocamioane, autotractoare” cu masa cuprinsa intre 18 t si 20,5 t, “Vehicule speciale”  cu masa cuprinsa intre 18 t si 20,5 t si 
“Autovehicule pentru transport de persoane” : Albania (AL), Andorra (AND), Azerbaijan (AZ), Bosnia-Herzegovina (BIH), Belarus (BY), Israel (IL), Iran 
(IR), Maroc (MA), Moldova (MD), F.Y.R.O.M. Macedonia (MK), Muntenegru (MNE), Rusia (RUS), Serbia (SRB), Tunisia (TN), Turcia (TR), Ucraina (UA); 
b) pentru celelalte categorii decat cele specificate mai sus: nu exista tari excluse. 

 
 

Generali a) pentru autoturisme si autoutilitare cu masa max.7.5 tone, cu exceptia celor care desfasoara desfasoara activitati de taximetrie, inchiriere auto, drive 
test (inclusiv auto la schimb), paza si protectie: (RUS) Rusia; 
b) pentru celelalte tipuri de bunuri decat cele de mai sus mai sus: Rusia (RUS), Albania (AL), Azerbaijan (AZ), Bosnia-Herzegovina (BIH), Belarus (BY), 
Israel (IL), Iran (IR), Maroc (MA), Moldova (MD), F.Y.R.O.M. Macedonia (MK), Muntenegru (MNE), Tunisia (TN), Turcia (TR), Ucraina (UA) si Serbia 
(SRB) 

 

Groupama a) pentru categoriile auto transport marfă ≥ 16 tone și transport persoane:  Albania (AL), Andorra (AND), Azerbaijan (AZ), Bosnia-Herzegovina (BIH), 
Belarus (BY), Israel (IL), Iran (IR), Maroc (MA), Moldova (MD), F.Y.R.O.M. Macedonia (MK), Muntenegru (MNE), Rusia (RUS), Serbia (SRB), Tunisia 
(TN), Turcia (TR), Ucraina (UA); 
b) pentru celelalte categorii decat cele mentionate mai sus, inclusiv remorci si semiremorci: Rusia (RUS), Belarus (BY) 

 

Omniasig a) pentru categoriile: Autoutilitare si autotractoare cu masa ≥16tone, Autobuze/ autocare (cu exceptia troleibuzelor/ tramvaielor), Remorci si semiremorci: 
Rusia (RUS), Albania (AL), Azerbaijan (AZ), Bosnia-Herzegovina (BIH), Belarus (BY), Israel (IL), Iran (IR), Maroc (MA), Moldova (MD), F.Y.R.O.M. 
Macedonia (MK), Muntenegru (MNE), Tunisia (TN), Turcia (TR), Ucraina (UA) si Serbia (SRB) 
b) pentru restul categoriilor:(RUS) Rusia 

 

 
 

 

Detalii privind conducatorii autovehiculului: 
 

Nume prenume CNP Serie si nr buletin/CI 

      

      

      

      
 

 
 

       Utilizator:  

Obiect leasing/contract leasing:  

mailto:office@unicreditbroker.ro
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Conform Ordonantei de Urgenta 54/2016 clientii pot opta pentru includerea clauzelor suplimentare mentionate mai jos, dupa ce acestea vor fi 
implementate de catre asiguratori si vor fi luate in calcul la stabilirea primelor de asigurare: 
 

 clauza de recuperare prejudiciu (dreptul asiguratorului RCA de a solicita recuperarea sumelor platite drept despagubire de la persoana 
raspunzatoare de producerea prejudiciului); 
 

  clauza de compensare directa intre asiguratorii RCA (doar pentru evenimentele ce au loc pe teritoriul Romaniei reparatia autovehicului 
pagubit se poate efectua la asiguratorul RCA la care acesta are emisa polita RCA si nu la asiguratorul RCA la care vinovatul are emis contractul 
de asigurare). 
 

 
UniCredit Insurance Broker S.R.L.  este operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, pentru prelucrarea notificată înregistrată 

la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 33410. 
Prin semnarea prezentei cereri, Solicitantul confirmă următoarele: 

(i) consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal furnizate către UniCredit Insurance Broker S.R.L.  
în scopul intermedierii serviciilor de asigurare solicitate; 

(ii) a luat la cunoştinţă faptul că datele sale cu caracter personal pot fi transmise către destinatari precum: 
societăţi de arhivare–stocare documente fizice, societăţi de asigurare pentru întocmirea poliţelor de 
asigurare, societăţi de prelucrare electronică de date pentru trimitere înştiinţări de plată în format electronic, 
cabinete de avocatură, societăţi care se ocupă de tipărirea deconturilor şi firme de curierat; 

(iii) a luat la cunoştinţă despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date privind dreptul de acces, dreptul 
de intervenţie, dreptul de opoziţie precum şi despre faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă 
adresată UniCredit Insurance Broker S.R.L. , întocmită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 şi 

(iv) Prin prezenta mandatăm Unicredit Insurance Broker să ne reprezinte în toate aspectele legate de 
încheierea si derularea asigurării obiectului de leasing sus-menţionat. Am luat la cunostinţă că prezenta 
declaraţie are o importantă considerabilă în soluţionarea pozitivă a solicitării de leasing şi declarăm că 
informaţiile comunicate sunt conforme cu realitatea. 

 
 
 
 
Data:   _____________________ 
Semnătura şi Ştampila Solicitantului:     

                                                                                                                            
Am acceptat oferta de asigurare prezentata de catre Broker conform optiune mentionata mai sus. 

 


