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Asigurarea facultativa a ATV-urilor/Motocicletelor - CASCO 
 
 Despre ce tip de asigurare este vorba? 
 Asigurarea CASCO îți protejează ATV-ul/Motocicleta asigurat în Polița de asigurare pentru daune materiale 
produse pe drumurile publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice, în incinte și în orice alte 
locuri, atât în timpul  deplasării cât și în timpul staționării autovehiculului asigurat, cu excepția cazurilor 
excluse prin Contractul de asigurare. 
 
 Ce se asigură? 
✓ Evenimente naturale;  

✓ Incendiu; explozie; lovirea autovehiculului de către obiecte ca urmare a fenomenelor naturale (furtună,  

uragan, greutatea stratului de zăpadă, cutremur, prăbușiri sau alunecări de teren);  

✓ Avarii ca urmare a ciocnirii, lovirii sau izbirii cu alte autovehicule sau orice alte corpuri mobile sau imobile, 

inclusiv animale;  

✓ Zgârieri accidentale, derapări, răsturnări sau căderi (în apă, în prăpastie etc.);  

✓ Vandalism; furt și daune produse ca urmare a tentativei de furt;  

✓ Revolte, greve, tulburări civile, pierderea sau furtul cheilor,  

✓ Avarii ale jantelor, anvelopelor sau capacelor de roți (dacă acestea s-au produs cu ocazia unui eveniment 

asigurat care a afectat și caroseria autovehiculului și/sau alte componente ale autovehiculului). 

 
Ce nu se asigură? 
 Evenimente petrecute în alte circumstanțe decât cele declarate; 

 Daune la jante și anvelope dacă nu au fost avariate dar și alte elemente ale bunului asigurat  

 Fapte comise de asigurat sub influența alcoolului, substațelor toxice, narcoticelor, etc; 

 Prejudicii produse cu intenție, din culpă gravă, etc; 

 
Cum procedez in caz de dauna? 
A. Se va notifica UNIQA in legatura cu producerea riscului asigurat prin urmatoarele canale: 

▪ Asistentul digital ANA (https://daunerapide.uniqa.ro) 

▪ Contact Center-ul UNIQA Asigurari S.A. (tel. 0374.400.400) 

▪ Email: avizaridaune@uniqa.ro   

▪ Web site: www.uniqa.ro 

 

B. Constatarea avariilor se va face de catre personalul UNIQA in una din variantele de mai jos, in functie de  
caz si de complexitatea avariilor: 
▪ La distanta (prin corespondenta electronica) - Fotografiile avariilor si documentele necesare constituirii 

dosarului vor fi transmise de catre asigurat folosind mijloace de comunicare electronice. Instructiuni cu 
privire la efectuarea fotografiilor si documentele necesare vor fi trimise de catre inspectorul constatator 
care va elibera si nota de constatare ulterior; 

▪ La sediul UNIQA – constatarea va fi efectuata de catre inspectorul constatator; 
▪ Pe teren sau la sediul asiguratului, in cazul in care vehiculul este nedeplasabil din cauza avariilor produse 

din riscuri asigurate; 
Nota: Informarea cu privire la modul de efectuate al constatarii va fi facuta de catre inspectorul constatator care preia 
cazul dupa avizarea evenimentul. 
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C. Documentele necesare la constatare sunt urmatoarele: 
▪ Cartea de identitate/ buletin de identitate a/ al asiguratului sau a/ al delegatului;  
▪ Permisul de conducere al persoanei care conducea autovehicului in timpul producerii evenimentului (in 

functie de caz); 
▪ Certificat de inmatriculare/ inregistrare al autovehiculului avariat; 
▪ Proces verbal, Anexa 2 sau orice alt act emis de politie din care sa reiasa cum si cand s-a intamplat 

evenimentul si - daca este cazul - cine este vinovat de producerea daunei (aceste acte trebuie prezentate 
in original); 

▪ Imputernicire pentru persona care se prezinta la constatare; 

Note: Actele mentionate reprezinta minimum necesar pentru deschiderea dosarului de dauna. Inspectorii de dauna UNIQA 

pot solicita dupa caz acte suplimentare pentru clarificarea cazului expus, dupa efectuarea constatarii.  

Aceasta lista nu are caracter definitiv. Daca in urma analizei documentelor ce urmeaza a fi depuse se constata ca avem 

nevoie de informatii suplimentare, ne rezervam dreptul sa le solicitam. 
 
 

D. Lichidarea daunelor se va face in baza informatiilor si documentelor complete puse la dispozitie de catre 
client. 
▪ Asiguratul va pune la dispozitie deviz estimativ de reparatie inainte de inceperea reparatiei iar UNIQA va 

elibera acordul de intrare in reparatie; 
▪ Pe parcursul reparatiei se pot efectua reconstatari daca este cazul; 
▪ La finalul reparatiei se va transmite acceptul de plata pe suma ce urmeaza a fi facturata. 
▪ Factura de reparatie se trimite la UNIQA si va fi achitata in cel mai scurt timp. 

 
Nota: In cazul producerii unui eveniment asigurat la un vehicul asigurat pe baza Politei de Asigurare incheiata cu UNIQA, 
care cuprinde o clauza de cesionare a despagubirii cuvenite în favoarea SC CMC MOTO CLASS COMPANY SRL, 
despagubirea cuvenita va fi achitata direct catre  SC CMC MOTO CLASS COMPANY SRL 
Lista completă a acperirilor, excluderilor si procedura in caz de dauna se regăsesc în Termenii și Condițiile de Asigurare. 
 
 

Unitati reparatoare partenere (decontare directa): 
 

Nr. Firma Localitate 

1 SC TECHNIK LEB SRL Timisoara 

2 Avram Motors Alesd 

3 SC AutoMoto House SRL Mures 

4 Morarserv SRL Brasov 

5 SCM Automecanica Bucuresti 

6 CMC Moto Class Company SRL Pitesti 

7 Offroadtech Odorheiu Secuiesc 

8 Authentic Spirit Cluj Napoca 

9 Moto24 Brasov 

10 Achimoto Deva 
 
 
 
 


