Asigur`ri pentru locuin]e
EUROCASA
Pentru fiecare dintre noi acas` înseamn` locul în care suntem noi în[ine, unde ne relax`m [i petrecem momente pl`cute al`turi de
familie [i cei dragi.
Noi, Generali, î]i oferim tot confortul [i siguran]a de care ai nevoie, pentru ca familia ta s` fie fericit` [i la ad`post de posibile
evenimente nepl`cute care pot ap`rea oricând.
De aceea, avem pentru tine o asigurare flexibil` [i avantajoas`, care acoper` riscurile specifice pentru casa ta. În plus, doar la noi
ai acoperiri special gândite pentru apartamente sau vile, în func]ie de tipul locuin]ei tale.
Alege una dintre cele 3 variante disponibile [i locuin]a ta va fi protejat`!

www.generali.ro

Asigurarea de locuin]` obligatorie (PAD)
+ asigurarea facultativ` Clasic

Asigurarea de locuin]` obligatorie (PAD)
+ asigurarea facultativ` Completa

Pre] avantajos [i protec]ie mai bun`.

Pre] avantajos [i protec]ie complet`.

Calamit`]ile naturale (cutremur, inunda]ii [i alunec`ri de teren)
sunt singurele riscuri acoperite de asigurarea obligatorie a
locuin]ei, iar suma maxim` asigurat` este de 20.000 euro.
Oare locuin]a ta nu valoreaz` mai mult?
Cu pachetul asigurarea obligatorie de locuin]` + asigurarea
facultativ` Clasic, locuin]a ta este protejat` atât împotriva
calamit`]ilor naturale, cât [i împotriva altor riscuri care o pot
pune în pericol: fenomene atmosferice, incendiu etc.
Asigurarea facultativ` Clasic vine \n \nt<mpinarea ta [i cu
acoperiri suplimentare pe care le po]i alege op]ional, \n func]ie
de nevoile tale:

Cu pachetul asigurarea obligatorie de locuin]` +
asigurarea facultativ` Completa (pe l<nga riscurile acoperite
de asigurarea obligatorie [i de asigurarea facultativ` Clasic) \]i
oferim \n plus alte acoperiri importante pentru locuin]a ta, \n
caz de: furt prin efrac]ie sau t<lh`rie; avarii la instala]iile de ap`;
acte de vandalism.

Op]ional, vei putea beneficia [i de acoperire
pentru riscuri ca:
—

Avarii la centrale termice, sisteme de aer condi]ionat
sau sisteme alternative de \nc`lzire

—

Furt prin efrac]ie sau t<lh`rie

—

Obiecte de valoare

—

Avarii la instala]iile de ap`

—

Asigurarea pentru anularea plec`rii \n c`l`torie

—

R`spunderea civil` a familiei

Noi \]i garant`m urm`toarele avantaje la
Pachetul PAD + Clasic
—

Tu decizi c<t valoreaz` casa [i bunurile tale.

—

Beneficiezi de un pre] deosebit de avantajos.

—

Ai calitatea serviciilor [i plata rapid` a daunelor.

—

At<t locuin]a ta, c<t [i bunurile aflate \n ea sunt \n
siguran]`.

—

Pl`tim direct, doar pe baza pozelor trimise de tine
(autoconstatare), pentru daune mai mici de 500 lei.

Dac` achizi]ionezi pachetul PAD + Completa
\]i garant`m:
—

Protec]ia \mpotriva celor mai frecvente riscuri:
furtul, t<lh`ria, avariile la instala]iile de ap`, actele
de vandalism.

—

Asigurarea \ntregii valori a locuin]ei [i a obiectelor
de valoare din ea.

—

Calitatea serviciilor [i plata rapid` a daunelor.

—

|]i pl`tim direct, doar pe baza pozelor trimise de tine
(autoconstatare) pentru daune mai mici de 500 lei.

—

Tu alegi riscurile \mpotriva c`rora vrei s` fii asigurat.

Asigurarea de locuin]` obligatorie (PAD)
+ asigurarea facultativ` Completa Plus
Rentabil [i ai protec]ie total`.
Pachetul asigurarea obligatorie de locuin]` + asigurarea
facultativ` Completa Plus te pune la ad`post atât împotriva
riscurilor catastrofale, dar [i a unor pericole care pot ap`rea
frecvent în via]a de zi cu zi: furt sau tâlh`rie; avarii la instala]iile
de ap`; vandalism; r`spunderea civil` din proprietatea cl`dirii
sau a familiei; r`spunderea civil` a animalelor de companie.

|n plus, vei putea opta [i pentru alte acoperiri
suplimentare:
—

Avarii la centrale termice, sisteme de aer condi]ionat
sau sisteme alternative de \nc`lzire

—

Obiecte de valoare

—

Geamuri termopan

—

Garaj, piscin`

—

R`spundere civil` a familiei extins` \n Rom<nia

|]i dore[ti pachetul PAD + Completa Plus?
|l po]i achizi]iona acum [i vei fi bucuros s` afli c`:
—

Beneficiezi de calitatea serviciilor [i plata rapid` a
daunelor.

—

|]i pl`tim direct, doar pe baza pozelor trimise de tine
(autoconstatare) pentru daune mai mici de 500 lei.

Pentru o protec]ie total` a locuin]ei [i bunurilor tale, alege
pachetul asigurarea obligatorie [i asigurarea facultativ` Completa
Plus, de la Generali!
Dac` ai o asigurare facultativ` de locuin]` la noi, po]i s`-]i
deschizi online dosarul, în caz de daun`, pe site-ul nostru:
www.generali.ro.
În acest caz, dup` notificarea online a daunei, un inspector
constatator te va contacta în cazul în care are nevoie de mai
multe informa]ii.
Dac` dauna are o valoare mic`, estimat` pân` la 500 lei, tu î]i
prime[ti banii direct în cont, doar pe baza pozelor trimise [i a
notific`rii online a daunei, f`r` s` mai fie nevoie de inspec]ia
constatatorului nostru sau drumuri la centrele de constatare
daune.

Solu]iile noastre de asigurare pentru locuin]` sunt
flexibile pentru ca tu s` alegi ceea ce ]i se
potrive[te cel mai bine.
Astfel te vei sim]i în siguran]` al`turi de familie [i
locuin]a ta va fi protejat`.

Acum po]i pl`ti
ONLINE pe
www.generali.ro

