Anexa 4 – Caiet sarcini
ni achizitie polita CASCO
RISCURILE DE ASIGURARE MINIME OBLIGATORII:
1. Avarii – Produse de:
• ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri aflate in
n afara ori in interiorul
autovehiculului asigurat;
• rasturnari, derapari, zgarieturi,
rieturi, caderi
c
(in prapastie, in apa cu ocazia transbord
transbordarii, caderi pe
autovehicul a unor corpuri cum ar fi: copaci, blocuri de ghea
gheata sau de zapada etc.);
• incendiu, precum sii pagubele produse din aceast
aceasta cauza,, cum ar fi: afumare,p
afumare,patare,
carbonizare sau alte distrugeri;
• trasnet, explozie sii pagubele produse
produs cand acestea au avut loc la distanta
ta de autovehiculul
respectiv;
• ploaie torentiala, grindina,, inunda
inundatie, apa ramasa pe sol, furtuna,, uragan,cutremur de p
pamant;
• prabusire
ire sau alunecare de teren;
• greutatea stratului de zapada sau ghea
gheata;
• avalanse de zapada, caderea
derea unor corpuri pe constructia
construc in care se afla autovehiculul;
• vandalism, greve, revolte sau tulbur
tulburari civile.
Precizari suplimentare:
- In caz de incendiu se vor acorda despagubiri sii pentru pagubele produse prin afumare,
patare,
tare, carbonizare sau diverse alte distrugeri, precum sii avarieri cauzate de ap
apa, ca
urmare a masurilor
surilor luate in
n timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea
autovehiculului sau constructiei
construc
in care se afla acesta.
- In caz de trasnet
snet sau explozie
explozi se vor acorda despagubiri sii pentru pagubele produse
atunci cand trasnetul
snetul sau explozia s-au
s
produs la distanta de autovehiculul respectiv.
- In caz de inundatie se vor acorda despagubiri:
o Pentru
entru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului unde se afla autovehiculul
asigurat cu un strat de apa
ap provenit din orice cauza;
o Pentru
entru pagubele produse de actiunea
ac
mecanica a apelor curg
curgatoare sau a
obiectelor purtate de ape.
- In cazurile de trasnet,
snet, furtuna,
furtun uragan, cutremur de pamant, prabusire
ire sau alunecare de
teren,
eren, greutatea stratului de zzapada sau de gheata, avalanse
e de zzapada se acorda
despagubiri sii pentru pagubele produse autovehiculului de efectele indirecte ale acestor
fenomene, ce de exemplu: prabusirea
pr
uni copac lovit de trasnet, actiunea
iunea mecanic
mecanica a
obiectelor
ectelor purtate de furtun
furtuna sau uragan, daramarea acoperisurilor
urilor sau construc
constructiilor din
cauza greutatiiii stratului de zapada
z
sau de gheata ori a avalanselor
elor de zzapada, a
cutremurului de pamant,
nt, a pr
prabusirilor sau alunecarilor de teren.
2. Furt – furt partial, furt total, tentativa de furt.
-

furtul autovehiculului sau al unor p
parti componente sii accesorii din dotarea acestuia prin
efractie
ie (prin spargerea u
usilor, ferestrelor, dispozitivelor de inchidere,
nchidere, pere
peretilor, tavanelor,
acoperisului, etc. incaperii
perii incuiate in
n care se afla autovehiculul) sau prin acte de violen
violenta;
pagubele produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt: al
autovehiculului, al unor p
partii componente, accesorii din dotarea acestuia,bunuri din
autovehicul;
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-

pagubele produse incaperii, proprietatea asiguratului, in care se afla autovehiculul ca
urmare a furtului prin efractie sau tentativei de furt prin efractie a autovehiculului, al unor
parti componente sau accesorii din dotarea acestuia ori bunuri din autovehicul.

3.Servicii de asisten a rutiera.
Se acorda despagubiri pentru:
a) cheltuielile de transport al autovehiculului la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul
accidentului care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire al
autovehiculului, daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie (in aceste cazuri, nu se acorda
despagubiri pentru avariile suferite de autovehicul ca urmare a transportului, tractarii, remorcarii);
b) pagubele produse autovehiculului asigurat de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile luate
in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea autovehiculului sau constructiei in
care se afla acesta;
c) cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor, daca sunt necesare in urma unor daune
produse din cauze cuprinse in asigurare;
d) cheltuielile efectuate de asigurat in vederea inlocuirii setului de inchidere a autovehiculului
asigurat (butuci, yale si dupa caz buson rezervor si/sau contact pornire) in cazul in care
asiguratul a avizat asiguratorul despre furtul/pierderea cheilor si/sau telecomenzilor
autovehiculului.
Extinderi speciale:
a) Polita de asigurare acopera si cazurile in care autovehiculul este condus de catre o alta
persoana decat asiguratul, dar cu consimtamantul acestuia;
b) Polita se extinde in afara teritoriului Romaniei in baza unei solicitari din partea Bancii privind
autovehicululele care vor efectua depalsarea;
c) Posibilitatea decontarii directe cu oricare dintre societatile service reparatoare din reteaua
nationala DACIA-RENAULT (societati care se regasesc pe www.dacia.ro );
c) Se vor asigura persoanele din autoturism pentru limita minima a 3.000 lei/ persoana,
Riscuri acoperite: invaliditate permanenta, deces si indemnizatie spitalizare din accident pentru
sofer si pasageri in limita locurilor cu care este dotat autovehiculului, conform carte de identitate
autovehicul.
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