
SECŢIUNEA C – ASIGURAREA

ASIGURAREA BUNURILOR ACHIZIŢIONATE 
PRIN INTERMEDIUL CARDURILOR DE DEBIT ATAŞATE CONTULUI BANCAR CURENT 

INCLUS ÎN PACHETUL DE SERVICII BANCARE PENTRU PLĂŢI

Subsecţiunea C1 – Fişa produsului de asigurare
Informaţii minime ce trebuie transmise clienţilor conform Ordinului CSA nr. 23/2009

I. a) Informaţii despre Asigurător

• Denumire/forma juridică OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 
Societate administrată în sistem dualist 
Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

• Numărul de ordine din Registrul
Asigurătorilor  RA-047/10.04.2003

• Adresa - sediul social  Telefon/Fax Bucureşti, Str. Grigore Mora, nr. 23, sector 1 - 011886
Tel: (+40) 21 405 7420; Fax: (+40) 21 311 4490

b) Informaţii despre intermediarul în asigurări

• Denumire/sediul social/forma

• Numărul de înregistrare din
Registrul agenţilor de asigurare
subordonaţi şi Codul unic de agent
alocat de CSA

2865/15.02.2006
RAJ-48072

II. Informaţii despre contractul de asigurare

Eveniment asigurat

Obiectul asigurării Conform art. 4.1. din condiţiile de asigurare ataşate

Riscuri asigurate Conform art. 4.2 şi 4.3. din condiţiile de asigurare ataşate

Indemnizaţia de asigurare/
Despăgubire Conform art. 2.11. şi Capitolului 10 din condiţiile de asigurare ataşate 

Excluderi Conform art. 5.1. şi 5.2. din condiţiile de asigurare ataşate 

Momentul începerii şi cel al încetării 
contractului de asigurare Conform art. 8.1. şi 8.2. din condiţiile de asigurare ataşate 

Modalităţi de executare, suspendare 
sau încetare a contractului de 
asigurare

• Modalităţi de executare a contractului de asigurare: prin plata primei
de asigurare de către Contractant/Asigurat şi prin plata despăgubirii de către
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

• Modalităţi de suspendare a contractului de asigurare: conform art. 8.3. din
condiţiile de asigurare ataşate

• Modalităţi de încetare a contractului de asigurare: conform art. 11.1, 11.2. şi
11.3. din condiţiile de asigurare ataşate

Informaţii privind dreptul părţilor de 
a rezilia/denunţa unilateral contractul 
înainte de termen, inclusiv orice 
penalităţi impuse de contract în astfel 
de cazuri

• Reziliere - în cazul neîndeplinirii de către Asigurat/Contractant a obligaţiilor
menţionate în condiţiile de asigurare şi conform art. 11.2. din condiţiile de
asigurare ataşate.

• Denunţare unilaterală – conform art. 11.3. din condiţiile de asigurare ataşate

Modalitatea prin care se plătesc 
primele de asigurare şi termenele de 
plată a acestora

Achitarea obligaţiilor de plată se face în conformitate cu prevederile Convenţiei 
dintre Asigurător şi Contractant

Modalităţi şi termene de plată 
a indemnizaţiilor de asigurare/
despăgubirilor

Conform art. 10.12., 10.13. şi 10.17. din condiţiile de asigurare ataşate

juridică/Telefon
Banca Comercială Română S.A. (BCR S.A.)Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 15, sector 3



Proceduri de soluţionare a litigiilor. 
Informaţii privind modalităţile 
de rezolvare pe cale amiabilă a 
reclamaţiilor formulate de Asigurat/
Beneficiari

• Soluţionare litigii – conform art. 13.1. din condiţiile de asigurare ataşate
• Referitor la reclamaţii (obiecţiuni, plângeri sau contestaţii) referitoare la

asigurări, daune sau marketing:
a) Modalităţi de depunere a reclamaţiilor: la sediul Societăţii, prin e-mail,
prin poştă, prin fax, prin intermediul site-ului Societăţii - www.omniasig.ro,
prin intermediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
b) Termenul de soluţionare a unei reclamaţii este de 30 zile calendaristice de la
data înregistrării acesteia sau termenul precizat explicit de autoritatea prin care
s-a depus reclamaţia;
c) Acestea nu constituie o restrângere a dreptului asiguraţilor de a recurge la
procedurile judiciare legale.

Informaţii generale privind 
deducerile prevăzute în legislaţia 
fiscală aplicabilă contractelor de 
asigurare

Impozit pe profit – sunt deductibile:
- primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;
- primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând 

echivalentul în lei a 250 Euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;
- primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care sunt incluse 

în veniturile salariale ale angajatului;
- primele de asigurare care privesc activele contribuabilului, precum şi cele 

care sunt aferente obiectului de activitate, inclusiv cele care privesc bunurile 
reprezentând garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii 
pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de 
închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale.

Impozit pe venituri din activităti independente – pentru a fi deductibile, cheltuielile 
cu primele de asigurare trebuie să fie efectuate pentru:
- active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
- active ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea 

activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;
- prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
- prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului 

în lei a 250 Euro anual pentru o persoană.
Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor – sunt deductibile, în cota 
forfetară de 25% aplicată la venitul brut, primele de asigurare plătite pentru bunul 
cedat spre folosinţă.

Legea aplicabilă contractului de 
asigurare Contractul este guvernat de legea română

Fondul de garantare

În vederea protejării asiguraţilor, beneficiarilor asigurării şi terţelor persoane 
păgubite, prin contribuţia Asigurătorilor există fondul de garantare administrat de 
către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, destinat plăţilor de indemnizaţii 
rezultate din contractele de asigurare, încheiate în condiţiile legii, în cazul constatării 
insolvabilităţii Asigurătorului

Condiţiile de asigurare menţionate în cadrul Fişei de produs sunt Condiţiile de asigurare privind asigurarea bunurilor achiziţionate 
prin intermediul cardurilor de debit ataşate contului bancar curent inclus în pachetul de servicii bancare pentru plăţi, care se regăsesc 
în Secţiunea C, Subsecţiunea C2, din Partea a II-a a contractului de servicii bancare pentru plăţi şi fac parte integrantă din prezenta 
Fişă de produs.

Subsecţiunea C2 - Condiţii de asigurare

1.  CLAUZĂ OPERATIVĂ
1.1.  OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. se obligă ca, în urma producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat 

în baza Poliţei, sub rezerva respectării întocmai a condiţiilor, excluderilor şi clauzelor stabilite de comun acord în Poliţă şi în
baza plăţii primei de asigurare în cuantumul şi la scadenţele prevăzute în Poliţă/Convenţie, să achite Asiguratului sau, după
caz, Beneficiarului, despăgubirea cuvenită în condiţiile şi în cuantumul prevăzut în Poliţă.

2. DEFINIŢII ŞI INTERPRETĂRI
În tot cuprinsul Poliţei termenii de mai jos au numai înţelesul atribuit prin următoarele definiţii:

2.1. Asigurat: titularul interesului asigurat, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial în situaţia în care bunul 
asigurat, achiziţionat prin intermediul Cardului de debit ataşat Contului Curent inclus în Pachetul de servicii bancare pentru
plăţi (“Pachetul”), suferă o daună (Titularul – Deţinător de Card/Utilizatorul Cardurilor de debit ataşate Contului Curent
inclus în Pachet).



2.2. Beneficiar: persoana îndreptăţită să primească despăgubirea în caz de daună; Beneficiarul, în contextul prezentelor condiţii 
este acelaşi cu Asiguratul sau moştenitorii legali ai acestuia.

2.3. Certificat de asigurare: document emis de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, care confirmă încheierea Poliţei.
2.4. Contractant: persoana care încheie Poliţa cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. pentru şi în numele altei 

persoane şi se obligă faţă de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. să plătească prima de asigurare precum şi 
să respecte obligaţiile care îi revin (Banca Comercială Română S.A.).

2.5. Convenţie: contractul încheiat între OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. şi Contractant care reglementează 
emiterea şi derularea Poliţelor. 

2.6. Data aniversară: ziua în care Contul Bancar Curent inclus în Pachet împlineşte un număr de zile egal cu un multiplu de 30 
zile de la deschidere.

2.7. Daună: prejudiciu material (avarie, distrugere, pierdere sau depreciere) suferit de bunul asigurat provocat de un eveniment 
asigurat acoperit prin Poliţă.

2.8. Daună parţială: daună a bunului asigurat, astfel încât prin refacerea acestuia prin reparare, recondiţionare sau restaurare ori 
înlocuirea unor părţi componente, poate fi adus în starea în care se afla înaintea producerii sau apariţiei oricărui eveniment 
asigurat, costul aferent acestor operaţii fiind mai mic decât valoarea de asigurare.

2.9. Daună totală: daună a bunului asigurat într-un asemenea grad încât refacerea prin repararea, înlocuirea, recondiţionarea sau 
restaurarea părţilor sau pieselor componente nu mai este posibilă ori costul acestora ar fi egal cu sau mai mare decât valoarea 
de asigurare.

2.10. Despăgubire: suma pe care o plăteşte OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP Beneficiarului ca urmare a producerii 
unor daune.

2.11. Eveniment asigurat: risc asigurat care s-a produs sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare, cauzator de 
daune şi în urma căruia se naşte dreptul la despăgubire.
 Se consideră unul şi acelaşi eveniment asigurat:
(i) seria de riscuri asigurate de acelaşi tip, rezultând din şi produse în mod direct, imprevizibil şi accidental dintr-unul şi 
acelaşi risc asigurat prin Poliţă, care apar sau încep să se manifeste în timpul perioadei de asigurare. Pentru riscurile de 
cutremur, furtună, grindină, inundaţie, viitură, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşă de zăpadă, uragan, tornadă, 
se consideră unul şi acelaşi eveniment asigurat seria de astfel de riscuri asigurate de acelaşi tip care apar sau încep să se 
manifeste într-un interval de 72 de ore, care începe în timpul perioadei de asigurare; niciun risc asigurat individual de acelaşi 
tip, produs în afara acestui interval nu va face parte din acelaşi eveniment asigurat;
(ii) mai multe riscuri asigurate de tipuri diferite precizate în şi acoperite prin Poliţă, care concură la producerea uneia şi 
aceleiaşi daune.

2.12. Franşiză: partea din prejudiciu suportată de Asigurat, stabilită fie ca valoare fixă, fie ca procent din suma asigurată ori din 
limita/sublimita de răspundere, fie ca procent din daună.

2.13. Perioada de asigurare: intervalul de timp în care pot apărea evenimente asigurate pentru care OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A. datorează despăgubiri în baza Poliţei.

2.14. Poliţă: contract de asigurare cuprinzând certificatul de asigurare, condiţiile de asigurare, eventualele acte adiţionale şi orice 
alt document anexat.

2.15. Prima de asigurare: suma datorată de Contractant pentru preluarea în asigurare de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP S.A. a riscurilor asigurate.

2.16. Risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, acoperit de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., a cărui 
producere ar putea cauza daune.

2.17. Sublimită de despăgubire: sumă stabilită în cadrul sumei asigurate pentru un eveniment/categorie de bunuri menţionate 
în certificatul de asigurare care reprezintă maximul răspunderii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în cazul 
producerii sau apariţiei unui eveniment asigurat sau în cazul producerii daunelor la categoria respectivă de bunuri; sublimita 
nu operează în nicio situaţie în sensul majorării sumei asigurate asumate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
S.A..

2.18. Suma asigurată: valoarea menţionată în certificatul de asigurare pentru care s-a încheiat asigurarea, aferentă tipului de 
Pachet pentru care Titularul – Deţinător de Card de debit a optat; reprezintă maximul răspunderii OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A. în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate. Dacă nu se convine 
altfel, suma asigurată conţine TVA.

2.19. Valoarea de asigurare: valoarea corectă, intrinsecă, a unui bun la un moment dat, în funcţie de semnificaţia sa. Semnificaţia 
valorii de asigurare este valoarea de înlocuire, reprezentând costul construirii, producerii sau achiziţionării bunului respectiv 
sau al unui bun similar din punct de vedere al parametrilor funcţionali şi constructivi, la preţurile uzuale de piaţă în care sunt 
incluse costurile de transport, de instalare, de punere în funcţiune, precum şi taxe şi comisioane vamale. 

3. INTERESUL ASIGURAT
3.1. Asiguratul trebuie să aibă un interes cu privire la bunul asigurat.
3.2. Interesul asigurat este dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, chiar dacă asigurarea a fost încheiată de un Contractant 

sau dacă despăgubirea, în caz de daună, este cesionată în favoarea unei terţe persoane, alta decât Asiguratul, pe baza 
manifestării de voinţă a acestuia din urmă.

3.3. Dacă interesul, aşa cum este expus mai sus, nu există, contractul de asigurare eventual încheiat este nul de drept, iar 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. are dreptul de a reţine primele încasate în cazul în care Asiguratul/
Contractantul este de rea credinţă.



4. OBIECTUL ASIGURĂRII/RISCURILE ACOPERITE
4.1. Obiectul asigurării îl constituie bunurile achiziţionate în perioada de asigurare a Poliţei, pentru uz personal, al caror preţ este 

integral achitat utilizând Cardul de debit ataşat Contului Bancar Curent inclus în Pachet.
4.2. Riscurile acoperite:

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. acordă despăgubiri pentru daunele produse, pe teritoriul României,
bunurilor asigurate prin prezenta Poliţă, de către toate riscurile, cu excepţia celor excluse în mod explicit prin Poliţă.

4.3. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. acordă despăgubiri şi pentru daunele produse de măsurile/acţiunile pentru 
salvarea bunurilor asigurate, intervenite ca urmare a producerii unei daune acoperite prin Poliţă.

5. EXCLUDERI
5.1. Bunuri excluse:

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu acordă despăgubiri pentru:
(i) bunuri a căror valoare este mai mică de 50 Euro;
(ii) bunuri pentru care, la data producerii daunei, s-a depăşit termenul de 100 de zile de la data achiziţionării;
(iii) bunuri second-hand;
(iv) mijloace de transport terestru, maritim, lacustru sau fluvial, aerian, feroviar, precum şi echipamente/părţi componente
accesorii acestora;
(v) clădiri, terenuri, materiale de construcţie;
(vi) vouchere/bilete de călătorie, acţiuni, obligaţiuni, bonuri de trezorerie, titluri de stat, certificate de depozit, bonuri valorice,
monede, metale preţioase/lingouri;
(vii) animale, plante;
(viii) bunuri perisabile/consumabile (produse alimentare, băuturi);
(ix) medicamente, produse clasificate ca vitamine/minerale, suplimente nutriţionale/dietetice;
(x) articole de contrabandă, bunuri achiziţionate prin fraudă/mijloace ilegale;
(xi) produse software/licenţe.

5.2. Riscuri/evenimente excluse:
5.2.1. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu răspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau 

indirect de sau ca o consecinţă a:
(i) războiului, invaziei, acţiunii unui duşman extern, ostilităţilor (indiferent dacă a fost declarată stare de război sau nu), 
războiului civil, rebeliunii, revoluţiei, conspiraţiei, insurecţiei, răscoalei, răzvrătirii militare cu sau fără uzurparea puterii, legii 
marţiale, actelor persoanelor răuvoitoare care acţionează în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică, confiscării, 
naţionalizării, exproprierii, sechestrării, rechiziţionării, distrugerii sau avarierii din ordinul oricărui guvern de drept sau de 
fapt sau oricărei autorităţi publice;
(ii) grevei, grevei patronale, revoltei, tulburărilor civile, sabotajului, actelor de vandalism;
(iii) terorismului; această asigurare nu acoperă daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură cauzate direct sau 
indirect, rezultând din, întâmplate prin, derivate din sau în conexiune cu orice act de terorism, indiferent de orice altă cauză 
care contribuie direct sau indirect la respectiva daună, pierdere, cost sau cheltuială; în contextul acestei excluderi, terorismul 
se defineşte ca un act incluzând dar nelimitându-se la folosirea forţei sau violenţei şi/sau ameninţarea cu acestea săvârşit de 
o persoană sau de un grup ori grupuri de persoane, acţionând independent, în numele sau în legătură cu orice organizaţie sau
guvern, având scopuri politice, religioase, ideologice sau altele similare, incluzând intenţia de a influenţa orice guvern şi/sau 
de a provoca frica în rândul populaţiei sau a unei părţi a populaţiei; în orice proces, acţiune legală sau orice altă procedură 
în care Asigurătorul pretinde că, din cauza acestei definiţii, o daună, pierdere, cost sau cheltuială nu este acoperită de această 
asigurare, dovada că o astfel de daună, pierdere, cost sau cheltuială este acoperită, cade în sarcina Asiguratului; în cazul în 
care se constată că o parte a acestei clauze nu este valabilă sau nu poate fi aplicată sau implementată, restul clauzei va rămâne 
în vigoare şi aplicată efectiv;
(iv) reacţiei nucleare, radiaţiei nucleare sau contaminării radioactive;
(v) azbestului/materialelor din azbest în orice structuri, clădiri, aparate, instalaţii;
(vi) abraziunii, fermentaţiei, oxidării, corodării, erodării, infiltraţiilor ori capilarităţii, tasării terenului, trepidaţiilor, 
fenomenelor cu evoluţie lentă în timp, căldurii, pârlirii provenită dintr-o sursă normală de căldură, îngheţului, ploilor acide, 
poluării sau contaminării, chiar dacă au fost provocate direct sau indirect de riscuri asigurate, erupţiilor vulcanice, tsunami;
(vii) uzurii, deprecierii graduale, insectelor, paraziţilor, rozătoarelor, ruginii, mucegaiului, defectelor de fabricaţie;
(viii) dispariţiei misterioase/pierderilor inexplicabile şi furtului, altul decât cel săvârşit prin efracţie/acte de tâlhărie;
(ix) operaţiunilor de curăţare-spălare/reparare, indiferent dacă acestea se realizează de persoane specializate;
(x) nerespectării instrucţiunilor producătorilor/furnizorilor;
(xi) acţiunea animalelor.

5.2.2. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu răspunde pentru:
(i) daunele produse în perioada de suspendare a Poliţei;
(ii) daunele acoperite în baza unor garanţii ale producătorilor/furnizorilor;
(iii) daunele produse cu intenţie de către Asigurat/Beneficiar/persoanele fizice majore care locuiesc cu Asiguratul sau orice 
altă persoană care este în posesia bunului având consimţământul Asiguratului;
(iv) daune produse în timpul comiterii de către Asigurat/Beneficiar a unor fapte incriminate de dispoziţiile legale ca infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, ori în timpul când acesta, autor al unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, încearcă să se sustragă de la 
urmărire, fapte care trebuie să rezulte din actele încheiate de organele în drept;
(v) daunele produse echipamentelor sportive (inclusiv arme) în timpul utilizării acestora;



(vi) daunele produse bunurilor care sunt achiziţionate în scopul comercializării/revânzării;
(vii) daunele produse bunurilor aflate în grija, custodia operatorilor de transport/agenţilor acestora;
(viii) daunele produse în timpul călătoriilor, bunurilor achiziţionate depozitate în bagajele ce nu se afla în mâna/sub controlul 
Asiguratului/Beneficiarului/persoanei care este în posesia bunului având consimţământul Asiguratului;
(ix) partea din dauna care s-a mărit ca urmare a neluării măsurilor pentru limitarea acesteia;
(x) orice alte daune de consecinţă indiferent de cauza care le-a generat (ex. reducerea valorii bunurilor după reparaţie, 
pierderi de profit etc);
(xi) cheltuielile legate de ameliorarea, îmbunătăţirea, sporirea valorii bunurilor în comparaţie cu starea acestora dinaintea 
producerii evenimentului asigurat;
(xii) deteriorări estetice (ex.: zgârieri pe suprafeţe vopsite, lustruite sau emailate).

6. SUMA ASIGURATĂ
6.1. Sumele asigurate/sublimitele de despăgubire au următoarele valori: 

Tip pachet de servicii bancare
pentru plăţi

Suma asigurată 
agregat/card/an de 

asigurare
(Euro)

Sublimită/bun 
achiziţionat

(Euro)

Sublimită/eveniment
(Euro)

ExtraCont BCR 3.000 1.500 2.500

TotalCont BCR 5.000 2.000 3.000

7. PRIMA DE ASIGURARE
7.1. Achitarea obligaţiilor de plată se face în conformitate cu prevederile Convenţiei.
7.2. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. nu are obligaţia de a aminti Contractantului scadenţa obligaţiilor de plată.

8. ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL ASIGURĂRII; RĂSPUNDEREA OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
8.1. Perioada de asigurare coincide cu perioada de valabilitate a Cardului de debit ataşat Contului Bancar Curent inclus în Pachet.
8.2. Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.:
− începe la ora 0:00 a zilei următoare celei în care expiră termenul de 30 zile de la data încheierii Contractului de servicii 

bancare pentru plăţi şi emiterii unui Card de debit ataşat Contului Bancar Curent inclus în Pachet, condiţionat de achitarea de 
către Asigurat a comisionului lunar de administrare aferent acestuia;

− încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de valabilitate a Cardului de debit ataşat Contului Curent inclus în Pachet sau 
anterior acestui moment, în cazurile menţionate în Condiţiile de asigurare/Contractul de servicii bancare pentru plăţi;

− validează pentru fiecare bun asigurat pentru o perioadă de 100 de zile calculată de la data achiziţionării bunului respectiv.
8.3. În caz de neplată, la termenele scadente şi în cuantumul prevăzut în Contractul de servicii bancare pentru plăţi, a comisionului 

lunar de administrare a Pachetului, Poliţa îşi suspendă automat efectele juridice, iar răspunderea OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A. încetează, fără a fi necesară nicio notificare (în scris) sau altă formalitate prealabilă din partea 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. sau a Contractantului. 
Poliţa reintră în vigoare de la ora 0:00 a primei date aniversare care intervine după data la care Asiguratul achită integral 
comisioanele restante de administrare a Pachetului.

9. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
9.1. Asiguratul are următoarele obligaţii:

(i) să întreţină bunurile asigurate în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului,
în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
(ii) să înştiinţeze în scris OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. despre producerea sau apariţia evenimentului
asigurat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore de la momentul când a cunoscut sau trebuia să cunoască
producerea sau apariţia acestuia;
(iii) să permită OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. să facă investigaţii cu privire la circumstanţele producerii
evenimentului asigurat, să înlesnească obţinerea tuturor informaţiilor necesare soluţionării cererii de despăgubire;
(iv) să înştiinţeze deîndată, potrivit evenimentului asigurat, unităţile de pompieri, poliţia sau alte organe abilitate prin lege,
cele mai apropiate de locul producerii sau apariţiei evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi
împrejurările producerii sau apariţiei evenimentului, la daunele provocate, precum şi la precizarea eventualilor vinovaţi;
(v) să ia, potrivit cu împrejurările, toate măsurile necesare pentru limitarea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea,
păstrarea şi paza bunurilor asigurate rămase ca urmare a producerii sau apariţiei evenimentului asigurat, precum şi pentru
prevenirea degradărilor ulterioare ale acestora;
(vi) să păstreze starea de fapt în urma producerii sau apariţiei evenimentului asigurat până la obţinerea acordului OMNIASIG
VIENNA INSURANCE GROUP S.A. pentru începerea activităţilor de îndepărtare a urmărilor daunei, cu excepţia măsurilor
care se impun pentru limitarea daunelor şi să furnizeze către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. toate
informaţiile şi probele solicitate, permiţând acesteia să facă investigaţii referitoare la cauza şi mărimea daunei, precum şi la
mărimea despăgubirii cuvenite;
(vii) să trimită în scris la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. pretenţiile de despăgubire în termen de 10 zile
de la momentul când a cunoscut sau trebuia să cunoască producerea sau apariţia evenimentului asigurat, dând informaţii



despre natura daunei, felul bunurilor avariate sau distruse, locul, data, ora, cauzele şi împrejurările producerii sau apariţiei 
evenimentului asigurat, mărimea probabilă a daunei;
(viii) să ia toate măsurile şi să îndeplinească toate formalităţile pentru conservarea dreptului la regres al OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A. faţă de terţii vinovaţi de producerea daunei;
(ix) să pună deîndată la dispoziţia OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. toate actele încheiate de organele 
abilitate, documentele şi evidenţele necesare pentru verificarea existenţei şi valorii bunurilor asigurate, precum şi orice alte 
detalii şi dovezi referitoare la cauza şi cuantumul daunelor suferite care au relevanţă pentru stabilirea dreptului la despăgubire 
şi a despăgubirii cuvenite;
(x) să facă dovada interesului său cu privire la bunurile asigurate, precum şi a achiziţionării bunului dăunat prin plata integrală 
cu card bancar de debit emis de BCR S.A., cât şi a datei achiziţionării bunului respectiv (facturi, chitanţe, bonuri etc.);  aceste 
documente justificative vor fi însoţite întotdeauna şi de un extras de cont curent emis, semnat şi ştampilat de BCR S.A., care 
să confirme atât plata integrală a bunului dăunat prin intermediul cardului bancar de debit emis de BCR S.A., cât şi data plăţii 
bunului respectiv;
(xi) în caz de daună totală, la cererea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. şi în baza plăţii despăgubirii 
cuvenite conform Poliţei, să transfere către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. dreptul de proprietate asupra 
bunului asigurat în starea în care acesta se găseşte după producerea sau apariţia oricărui eveniment asigurat.

9.2. În cazul în care Poliţa este semnată de un Contractant, acesta va trebui să respecte toate obligaţiile care derivă din Poliţă, în 
afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decât de Asigurat.

9.3. Asiguratului/Beneficiarului îi este opozabilă neîndeplinirea de către Contractant a obligaţiilor de plată a primei de asigurare 
asumate prin Convenţie.

9.4. Respectarea şi îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în Poliţă şi a recomandărilor OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A. preced orice răspundere a OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. în legătură cu 
plata despăgubirii.

10. CONSTATAREA ŞI EVALUAREA DAUNELOR; STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR
10.1. Constatarea daunelor se face de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., direct sau prin împuterniciţi, 

împreună cu Asiguratul sau împuterniciţii săi.
10.2. În cazul în care, cu ocazia reparaţiei sau restaurării bunurilor avariate rezultă şi alte avarii apărute ca urmare a producerii 

sau apariţiei oricărui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate iniţial, Asiguratul trebuie să înştiinţeze OMNIASIG
VIENNA INSURANCE GROUP S.A., în vederea efectuării unei constatări suplimentare.

10.3. Evaluarea daunelor se face de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., inclusiv prin experţi, în baza 
documentelor şi informaţiilor furnizate de Asigurat.
Evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor se face în funcţie de starea bunului din momentul producerii sau apariţiei
evenimentului asigurat, pe baza documentelor referitoare la cauzele, împrejurările şi consecinţele producerii sau apariţiei
evenimentului asigurat şi, dacă este cazul, a oricăror alte documente solicitate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE
GROUP S.A., pe care Asiguratul are obligaţia legală de a le deţine, precum şi mărimea daunei.

10.4. La producerea sau apariţia unei daune pentru care s-a formulat o cerere de despăgubire, OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP S.A. sau orice altă persoană autorizată de acesta, fără a-şi afecta drepturile decurgând din Poliţă sau a-şi mări
responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acesteia, poate:
(i) prelua şi menţine controlul asupra bunurilor asigurate;
(ii) administra în mod rezonabil conservarea acestor bunuri.
Bunurile preluate, aflate sub controlul sau în administrarea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. în condiţiile
prevăzute de paragrafele de mai sus, nu pot fi abandonate de Asigurat, în favoarea OMNIASIG VIENNA INSURANCE
GROUP S.A..

10.5. Despăgubirea cuvenită nu poate depăşi nici cuantumul daunei, nici suma asigurată, sublimita pe eveniment şi sublimita pe 
bun achiziţionat, nici valoarea de asigurare a bunurilor la data producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat.

10.6. Despăgubirea cuvenită se determină fără aplicarea principiului proporţionalităţii.
10.7. Prin cuantumul daunei se înţelege:

(i) în caz de daună totală: valoarea de asigurare la data producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat, a bunurilor 
distruse sau furate, din care se scade valoarea la aceeaşi dată a eventualelor resturi ce se mai pot întrebuinţa şi valorifica;
(ii) în caz de daună parţială: costul reparaţiei părţilor componente sau pieselor avariate ori costul de înlocuire, recondiţionare 
sau restaurare, considerând valoarea de asigurare a bunului asigurat, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot 
întrebuinţa şi valorifica.
  La stabilirea cuantumului daunei se consideră preţurile uzuale de piaţă. 

10.8. În cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia în considerare numai înlocuirea 
părţilor componente care au fost avariate, chiar dacă în cadrul reparaţiei se înlocuieşte întregul ansamblu sau subansamblu. 
În situaţia avarierii unei părţi componente sau piese din cadrul unui ansamblu sau subansamblu care nu poate fi înlocuită 
individual se ia în considerare înlocuirea întregului ansamblu, respectiv subansamblu.
Părţile componente sau piesele avariate se pot înlocui numai dacă valoarea reparaţiilor egalează sau depăşeşte valoarea de 
asigurare a acestora, ori dacă procesele tehnologice existente nu permit reparaţia.

10.9. În cazul bunurilor care fac parte dintr-o pereche, cuantumul daunei se determină pentru bunul avariat/distrus/pierdut şi, în 
cazul în care bunul nu poate fi utilizat/înlocuit individual, pentru perechea respectivă. Totuşi, pentru bijuterii şi obiecte de 
artă, cuantumul daunei se determină numai pentru aceste bunuri, neluând în calcul valoarea excedentară indusă de faptul că 
reprezintă componentă particulară a unei perechi/colecţii.



10.10. La producerea sau apariţia fiecărui eveniment asigurat, despăgubirea cuvenită se calculează prin deducerea din cuantumul 
daunei a franşizei prevăzută în Poliţă.

10.11. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. este îndreptăţit:
(i) să dobândească dreptul de proprietate asupra bunului asigurat în starea în care acesta se găseşte după producerea sau 
apariţia oricărui eveniment asigurat, prin plata despăgubirii în caz de daună totală; acest drept încetează, dacă nu a fost 
exercitat, după scurgerea a 60 de zile de la achitarea despăgubirii; 
(ii) să iniţieze, după plata despăgubirii şi în limita acesteia, acţiune de regres împotriva persoanelor vinovate de producerea 
sau mărirea daunei, pentru partea de daună care s-a mărit.

10.12. Dacă legea nu prevede altfel, despăgubirea va fi plătită în termen de maxim 15 zile de la data încheierii instrumentării 
dosarului de daună. 

10.13. Despăgubirea cuvenită se achită în România în Lei. În situaţia în care documentele de plată sunt în valută despăgubirea 
cuvenită se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinţă BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
La cererea justificată a Asiguratului, despăgubirea cuvenită se poate plăti şi în străinătate, cu suportarea de către Asigurat a 
cheltuielilor aferente (inclusiv comisioanele de schimb valutar).

10.14. Repararea/refacerea/recondiţionarea bunului/bunurilor asigurat(e) ca urmare a producerii unei daune se efectuează pe 
teritoriul României în/de către unităţi autorizate corespunzătoare. Reparaţia unui bun în străinătate ori în regie proprie se 
poate efectua numai cu acordul prealabil al OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A..

10.15. Dreptul la despăgubire în caz de daună, în condiţiile prevăzute în Poliţă, aparţine Asiguratului, iar Contractantul nu poate 
exercita acest drept, chiar dacă este în posesia Poliţei, cu excepţia cazului în care este împuternicit în acest sens de către 
Asigurat.

10.16. Prin plata despăgubirii se sting orice pretenţii ale Asiguratului sau, după caz, Beneficiarului, faţă de OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A., în legătură cu dauna respectivă. 

10.17. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. are dreptul să amâne acordarea despăgubirii dacă, în legătură cu 
evenimentul asigurat, a fost declanşată împotriva Asiguratului o anchetă din partea autorităţilor publice sau o procedură 
penală, până la finalizarea acesteia.

11. ÎNCETARE/REZILIERE/DENUNŢARE; NOTIFICĂRI/COMUNICĂRI
11.1. Acoperirea pentru un bun asigurat încetează de plin drept, fără a mai fi necesară nicio formalitate prealabilă, din momentul 

în care bunul asigurat a fost înstrăinat.
11.2. În cazul în care Asiguratul este de rea credinţă înainte de sau după producerea sau apariţia vreunui eveniment asigurat, 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. reziliază Poliţa, rezilierea devenind efectivă de la data comunicării 
acesteia prin notificare Asiguratului.

11.3. Orice parte poate denunţa Poliţa cu condiţia unei notificări prealabile, Poliţa urmând să-şi înceteze efectele în termen de 20 
zile de la data comunicării acesteia celeilalte părţi. În această situaţie prima de asigurare cuvenită este cea aferentă perioadei 
anterioare denunţării, la care se adaugă, în cazul în care denunţarea este făcută de Asigurat, cheltuielile necesare şi utile 
efectuate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. în vederea corectei administrări a Poliţei, inclusiv cele 
legate de reasigurare. Astfel, se restituie, la cerere, Asiguratului sau Contractantului, după caz, diferenţa dintre prima de 
asigurare încasată şi cea cuvenită conform menţiunii de mai sus, exceptând situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau 
sunt avizate daune în baza Poliţei.

11.4. Orice notificare, comunicare, avizare sau înştiinţare în legătură cu prezenta Poliţă se consideră efectuată dacă va fi transmisă 
în scris, prin unul din următoarele mijloace:
(i) scrisoare cu confirmare de primire trimisă la adresa Asiguratului/Contractantului menţionată în Poliţă sau, în cazul în 
care aceasta a fost schimbată, la ultima adresă comunicată de către Asigurat/Contractant, iar în cazul OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A., la adresa unităţii OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. cu care Asiguratul/
Contractantul a încheiat Poliţa, respectiv, după caz, adresa Sucursalei/Agenţiei sau a Centralei;
(ii) prin înmânare directă, astfel:
- depunere la registratura OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A./Contractantului;
- prin semnătură de primire, în cazul Asiguratului, persoană fizică.

11.5. În cazul încetării, denunţării sau rezilierii Poliţei, prevederile acesteia se aplică pentru toate cazurile de daună survenite 
înainte de încetare, denunţare sau reziliere, până la lichidarea definitivă a acestora.

12. LEGISLAŢIE
12.1. Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri din asigurare sau cei care înlesnesc 

asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întruneşte elementele unei infracţiuni.
12.2. Asigurarea încheiată potrivit prezentelor Condiţii de asigurare este supusă legilor din România, iar prezentele condiţii se 

completează cu prevederile legale în vigoare privitoare la asigurări.
12.3. În vederea protejării asiguraţilor/beneficiarilor asigurării, prin contribuţia asiguratorilor există Fondul de garantare administrat 

de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare,
încheiate în condiţiile legii, în cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului.

13. LITIGII
13.1. Orice litigiu în legătură cu aplicarea Poliţei se rezolvă prin conciliere directă între părţi sau, în cazul în care acest lucru nu 

este posibil, de către instanţele judecătoreşti competente din România.



Subsecţiunea C3 - Certificat de asigurare

ASIGURAT Persoana menţionată şi identificată în Contractul de servicii bancare pentru plăţi, respectiv, Titularul – 
Deţinător de Card/Utilizatorul Cardurilor de debit ataşate Contului Bancar Curent inclus în Pachet.

CONTRACTANT
Banca Comercială Română S.A.

OBIECTUL 
ASIGURĂRII

Bunurile achiziţionate (altele decât cele excluse în mod explicit prin Condiţiile de asigurare) în perioada 
de asigurare a Poliţei, pentru uz personal, al căror preţ este integral achitat utilizând Cardul de debit emis 
de Contractant ataşat Contului Bancar Curent inclus în Pachet. 

RISCURI 
ACOPERITE

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. acordă despăgubiri pentru daunele produse, pe 
teritoriul României, bunurilor asigurate prin Poliţă, de către toate riscurile, cu excepţia celor excluse în 
mod explicit prin condiţiile de asigurare.

PERIOADA DE 
ASIGURARE

Coincide cu perioada de valabilitate a Cardului de debit ataşat Contului Bancar Curent inclus în Pachet.

Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.:
−	 începe la ora 0:00 a zilei următoare celei în care expiră termenul de 30 zile de la data încheierii 

Contractului de servicii bancare pentru plăţi şi emiterii unui Card de debit ataşat Contului Bancar 
Curent inclus în Pachet, condiţionat de achitarea de către Asigurat a comisionului lunar de 
administrare aferent Pachetului;

−	 încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de valabilitate a Cardului de debit ataşat Contului 
Bancar Curent inclus în Pachet sau anterior acestui moment, în cazurile menţionate în Condiţiile de 
asigurare/Contractul de servicii bancare pentru plăţi;

−	 validează pentru fiecare bun asigurat pentru o perioadă de 100 de zile calculată de la data achiziţionării 
bunului respectiv.

În caz de neplată, la termenele scadente şi în cuantumul prevăzut în Contractul de servicii bancare pentru 
plăţi, a comisionului lunar de administrare a Pachetului, Poliţa îşi suspendă automat efectele juridice, 
iar răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. încetează, fără a fi necesară nicio 
notificare (în scris) sau altă formalitate prealabilă din partea OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP S.A. sau Contractantului. 
Poliţa reintră în vigoare de la ora 0:00 a primei date aniversare care intervine după data la care Asiguratul 
achită integral comisioanele restante de administrare a Pachetului.

SUMA 
ASIGURATĂ/
SUBLIMITA DE 
DESPĂGUBIRE

Tip pachet de servicii bancare 
pentru plăţi

Suma asigurată 
agregat/card/an de 

asigurare
(Euro)

Sublimită/bun 
achiziţionat

(Euro)

Sublimită/eveniment
(Euro)

ExtraCont BCR 3.000 1.500 2.500

TotalCont BCR 5.000 2.000 3.000

PRIMA DE 
ASIGURARE

Achitarea obligaţiilor de plată se face de către Contractant în conformitate cu prevederile Convenţiei 
încheiate între acesta şi OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.. 

Prezentul certificat de asigurare se completează şi este valabil împreună cu condiţiile de asigurare privind asigurarea bunurilor 
achiziţionate prin intermediul Cardurilor de debit ataşate Contului Curent inclus în Pachetul de servicii bancare pentru plăţi, puse 
la dispoziţia Asiguratului mai sus, în Subsecţiunea C2.
Celelalte elemente ale Poliţei, precum şi detalierea celor menţionate mai sus sunt prevăzute în condiţiile de asigurare. 

ASIGURATOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.       

Mandatar: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
– Agent subordonat

Cod unic alocat de CSA: RAJ 48072

Nume:

Funcţie:

Semnătură:

Societate administrată în sistem dualist; Str. Grigore Mora, nr. 23, sector 1, Bucuresti - 011886; Tel: (+40) 21 
405 7420; Fax: (+40) 21 311 4490; www.omniasig.ro; J40/10454/2001; C.U.I. 14360018; Autorizată de Comisia 
de Supraveghere a Asigurărilor - R.A. - 047/10.04.2003; Capital social: 439.645.433,5 lei; Înscrisă în Registrul 

de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al A.N.S.P.D.C.P. sub nr.1641



Subsecţiunea C3 - Certificat de asigurare

ASIGURAT Persoana menţionată şi identificată în Contractul de servicii bancare pentru plăţi, respectiv, Titularul – 
Deţinător de Card/Utilizatorul Cardurilor de debit ataşate Contului Bancar Curent inclus în Pachet.

CONTRACTANT
Banca Comercială Română S.A.

OBIECTUL 
ASIGURĂRII

Bunurile achiziţionate (altele decât cele excluse în mod explicit prin Condiţiile de asigurare) în perioada 
de asigurare a Poliţei, pentru uz personal, al căror preţ este integral achitat utilizând Cardul de debit emis 
de Contractant ataşat Contului Bancar Curent inclus în Pachet. 

RISCURI 
ACOPERITE

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. acordă despăgubiri pentru daunele produse, pe 
teritoriul României, bunurilor asigurate prin Poliţă, de către toate riscurile, cu excepţia celor excluse în 
mod explicit prin condiţiile de asigurare.

PERIOADA DE 
ASIGURARE

Coincide cu perioada de valabilitate a Cardului de debit ataşat Contului Bancar Curent inclus în Pachet.

Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.:
−	 începe la ora 0:00 a zilei următoare celei în care expiră termenul de 30 zile de la data încheierii 

Contractului de servicii bancare pentru plăţi şi emiterii unui Card de debit ataşat Contului Bancar 
Curent inclus în Pachet, condiţionat de achitarea de către Asigurat a comisionului lunar de 
administrare aferent Pachetului;

−	 încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de valabilitate a Cardului de debit ataşat Contului 
Bancar Curent inclus în Pachet sau anterior acestui moment, în cazurile menţionate în Condiţiile de 
asigurare/Contractul de servicii bancare pentru plăţi;

−	 validează pentru fiecare bun asigurat pentru o perioadă de 100 de zile calculată de la data achiziţionării 
bunului respectiv.

În caz de neplată, la termenele scadente şi în cuantumul prevăzut în Contractul de servicii bancare pentru 
plăţi, a comisionului lunar de administrare a Pachetului, Poliţa îşi suspendă automat efectele juridice, 
iar răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. încetează, fără a fi necesară nicio 
notificare (în scris) sau altă formalitate prealabilă din partea OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP S.A. sau Contractantului. 
Poliţa reintră în vigoare de la ora 0:00 a primei date aniversare care intervine după data la care Asiguratul 
achită integral comisioanele restante de administrare a Pachetului.

SUMA 
ASIGURATĂ/
SUBLIMITA DE 
DESPĂGUBIRE

Tip pachet de servicii bancare 
pentru plăţi

Suma asigurată 
agregat/card/an de 

asigurare
(Euro)

Sublimită/bun 
achiziţionat

(Euro)

Sublimită/eveniment
(Euro)

ExtraCont BCR 3.000 1.500 2.500

TotalCont BCR 5.000 2.000 3.000

PRIMA DE 
ASIGURARE

Achitarea obligaţiilor de plată se face de către Contractant în conformitate cu prevederile Convenţiei 
încheiate între acesta şi OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.. 

Prezentul certificat de asigurare se completează şi este valabil împreună cu condiţiile de asigurare privind asigurarea bunurilor 
achiziţionate prin intermediul Cardurilor de debit ataşate Contului Curent inclus în Pachetul de servicii bancare pentru plăţi, puse 
la dispoziţia Asiguratului mai sus, în Subsecţiunea C2.
Celelalte elemente ale Poliţei, precum şi detalierea celor menţionate mai sus sunt prevăzute în condiţiile de asigurare. 

ASIGURATOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.       

Mandatar: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
– Agent subordonat

Cod unic alocat de CSA: RAJ 48072

Nume:

Funcţie:

Semnătură:

Societate administrată în sistem dualist; Str. Grigore Mora, nr. 23, sector 1, Bucuresti - 011886; Tel: (+40) 21 
405 7420; Fax: (+40) 21 311 4490; www.omniasig.ro; J40/10454/2001; C.U.I. 14360018; Autorizată de Comisia 
de Supraveghere a Asigurărilor - R.A. - 047/10.04.2003; Capital social: 439.645.433,5 lei; Înscrisă în Registrul 

de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al A.N.S.P.D.C.P. sub nr.1641






