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Asigurarea de viata – protectie financiara 
 
 Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea oferă protecție financiară pentru clientii SC CMC MOTO CLASS COMPANY SRL în cazul apariției unui 
eveniment neprevăzut acoperit prin polița de asigurare.  
  
Ce se asigură? 
 Deces din orice cauza 
 Invaliditate permanentă totala sau parțiala din accident sau din orice cauza 
 
Ce nu se asigură? 
 consecințele infectării cu HIV; 
 Evenimente ce au legătură directă sau indirectă cu zone de război, conflict, invazie, ocupație militară etc;            

Consecințele  consumului  de  alcool,  droguri  sau  alte narcotice; 
 Sinuciderea  
 
Cum procedez in caz de dauna? 
A. Se va notifica UNIQA in legatura cu producerea riscului asigurat prin urmatoarele canale: 

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

 Email: avizaridaune@uniqa.ro   

 Web site: www.uniqa.ro 

 

B. Documentele necesare pentru instrumentarea dosarului de dauna: 
 Cartea de identitate/buletin de identitate a/al asiguratului  
 Declaratie de eveniment 
 Contract cu SC CMC MOTO CLASS COMPANY SRL (inclusiv acceptul de cesionare a despagubirii) 
 Documente medicale relevante (certificat deces, certificat invaliditate, etc) 

 
Nota:  

In cazul producerii unui eveniment asigurat conform Politei de Asigurare incheiata cu UNIQA, indemnizaţiile datorate de 
către Asigurător în baza politei se achită Beneficiarului, adica SC CMC MOTO CLASS COMPANY SRL 

Lista completă a acoperirilor, excluderilor si procedura in caz de dauna se regăsesc în Termenii și Condițiile de Asigurare. 
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