Asigur`ri auto
CASCO de la GENERALI
Cu to]ii ne dorim s` fim în siguran]`, mai ales la volan. De aceea, în momentele neprev`zute sau mai pu]in pl`cute,
vei avea tot sprijinul nostru.
Drept urmare, asigurarea CASCO vine în întâmpinarea dorin]elor tale, pentru ca deplas`rile cu ma[ina s` fie
relaxante, iar satisfac]ia maxim`.
Un prieten adev`rat la nevoie se cunoa[te!
Noi, Generali, vom avea grij` ca tu s` beneficiezi rapid [i u[or de avantajele serviciilor noastre.

www.generali.ro

CASCO COMPLETO
Alege s` fii \n siguran]`!

Ce acoper`?
Se spune c` dac` nu ri[ti, nu câ[tigi! Ei bine, cu noi nu ri[ti, în
schimb câ[tigi! Deoarece noi î]i acoperim riscurile, ca TU s`
po]i avea o protec]ie complet` în cazul:
—

accidentelor rutiere

—

furtului [i a tentativelor de furt

—

vandalismului

—

accidentelor cu autor necunoscut

—

calamit`]ilor naturale, incendiillor, tr`snetelor,
exploziilor sau lovirilor care pot cauza nepl`ceri majore

—

pierderea sau furtul cheilor.

Stai lini[tit, acoperim chiar [i extinderea teritorial` \n afara ]`rii
[i asisten]a rutier` de baz`, \n cazul ma[inilor p<n` la 2,5 tone.

Ce beneficii ai?
— C<nd spunem CASCO Completo, vorbim

de un produs complex la un pre] avantajos.

— Nu ]i se aplic` majorarea primei de asigurare \n
anul urm`tor pentru daune mai mici de 200 de euro.
— Noi \]i vom trimite banii direct \n contul t`u, \n cazul
spargerii lunetei [i/sau a geamurilor laterale, cu
excep]ia accidentului rutier. Tot ceea ce trebuie s` faci
este s` ne trimi]i pe e-mail fotografiile daunelor [i a
facturii \n original (clauza de autoconstatare).
Suntem flexibili [i \]i propunem, op]ional, acoperiri
suplimentare \n func]ie de ce ]i se potrive[te cel mai bine,
[i de ceea ce-]i dore[ti:
— Asisten]` rutier` extins`
— Autoturism la schimb
— Conducerea de c`tre al]i [oferi
— Accidente persoane
— Acoperirea daunelor produse jantelor sau
anvelopelor
— Acoperirea daunelor produse de ap` la motor.

CASCO PERFECTO
Creat special pentru tine!
Mai relaxat, mai mult timp pentru tine.

Ce este CASCO Perfecto?
Criza de timp a devenit o problem` pentru toat` lumea.
Acum, prin CASCO Perfecto, po]i salva o mare parte din
timpul t`u, deoarece noi ne vom ocupa de problemele tale.
Pe l<ng` beneficiile asigur`rii CASCO Completo, CASCO
Perfecto \]i ofer` avantajul unic de a nu te mai ocupa personal
de rezolvarea tuturor problemelor care rezult` \n urma unui
accident.

Ce beneficii ai?
— Ne po]i suna la un num`r de telefon dedicat,
disponibil non-stop, \n cazul \n care ai un
accident. Un operator te va ajuta cu orice
informa]ie, pentru ca problemele tale s` le putem
rezolva repede [i eficient.
— |]i oferim un autoturism la schimb pe durata
repara]iei (\n limita a 10 zile), dac` ma[ina ta este
nedeplasabil`.
— Pentru evenimente petrecute pe teritoriul Rom<niei,
constatarea daunei se face \n maxim 24 de ore
de la anun]area daunei, dac` accidentul este
sesizat \n cursul zilelor lucr`toare. Inspectorul va
veni la locul stabilit \mpreun` cu tine, \n func]ie de
programul t`u.
— |n caz de daun`, nu a[tep]i acceptul de plat`,
iar ma[ina ta va fi reparat` \n cel mai scurt timp.
— Decontarea cheltuielilor se va face direct cu
service-ul auto; astfel \]i vei putea prelua ma[ina
\n cel mai scurt timp.
— Te vom informa periodic despre stadiul dosarului,
prin SMS [i telefon, p<n` la rezolvarea daunei.

Opt<nd pentru CASCO Perfecto, vei c<[tiga mai mult timp
pe care il po]i folosi cum dore[ti.

Pune-]i centura de siguran]` [i porneste la drum f`r`
nicio grij`!
|ncredere, protec]ie [i flexibilitate… este ceea ce noi,
Generali, \]i oferim.

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

Pentru \ncrederea pe care ne-o acorzi, opt<nd
pentru asigurarea CASCO de la Generali, \]i oferim
ROVINIETA CADOU pe 12 luni dac` vei alege o
asigurare CASCO nou`, cu fran[iza [i plata
integral`.
Dac` optezi pentru plata semestrial`, prime[ti
rovinieta pe 3 luni.

