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Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale produsului 
de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete pre-
contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință de 
cauză. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurare de Protecție a Bunurilor, în cazul unei pierderi totale, asigurarea GAP acoperă diferența pozitivă dintre capitalul 
rămas de plată și valoarea de piață a bunului la data înregistrării pierderii totale, inclusiv a plății în avans neutilizat. 
 

 Ce este asigurat? 
 

√ Vom plăti diferența dintre soldul rămas al 
contractului dumneavoastră de finanțare și valoarea 
despăgubirii primită de la asigurător. 

 
√ Franșiza; în cazul pierderii totale, asigurarea GAP 

acoperă costul cu valoarea franșizei aferente poliței 
CASCO, până la o sumă maximă de 3.000 EUR. 

 
√ Vom plăti partea de avans neutilizată, stabilită ca și 

cotă parte din avansul inițial raportat la durata de 
timp ramasă din contract după înregistrarea pierderii 
totale. 

 
√ Suma totală de despagubire pentru orice vehicul este 

limitată la valoarea iniţială a vehiculului, mai puţin 
valoarea de piaţă a vehiculului din ziua daunei totale, 
astfel incat sa nu se depășeasca 20% din valoarea 
iniţială a bunului sau un maxim de 100.000 EUR. 
 

  Ce nu este asigurat? 
 

x Orice autovehicul care nu este asigurat în mod 
cuprinzător pentru o valoare de piață completă. 

 
x Franșiza de peste 3.000 EUR. 

 
 Există restricții de acoperire? 
 

! Deținătorul de polițe de asigurare trebuie să fie 
proprietarul înregistrat al autovehiculului conform 
programului. 

 
! Autovehiculul trebuie să fie acoperit de o poliță 

valabilă de asigurare CASCO. 
 

! Titularul poliței de asigurare trebuie, de asemenea, 
să fie numit în orice contract de finanțare relevant. 

 
! Perioada minimă de asigurare este de la 12 luni până 

la maximum 84 de luni. 
 

! Dacă o altă poliță de asigurare similară este în 
vigoare în legătură cu același contract, ne rezervăm 
dreptul de a reduce orice beneficiu pe care îl putem 
plăti. 

 
 Unde beneficiez de asigurare? 
 

√ Oriunde permite societatea de asigurare CASCO a autovehiculului. 
 
 

 Ce obligații am? 
 

 Asigurați-vă complet autovehiculul. 
 În cazul în care autovehiculul dumneavoastră este declarat o pierdere totală, trebuie să obțineți autorizația Scania Credit 

Romania înainte de a accepta oferta societății de asigurări. 
 Efectuați la termen plățile aferente contractului de finanțare. 
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 Când și cum plătesc? 
 

Plata se face în conformitate cu contractul de finanțare sau cu o altă tranșă convenită. 
 
 

 Când începe și când incetează acoperirea? 
 
Polița dumneavoastră se desfășoară alături de contractul dumneavoastră de finanțare. Data de începere și de încheiere a 
asigurării dumneavoastră va fi stabilită în scadențarul dumneavoastră. Polița dumneavoastră se va termina automat dacă 
vindeți sau transferați autovehiculul sau dacă contractul dumneavoastră de finanțare se termină din orice motiv. 

 
 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 

Aveți dreptul să anulați polița în termen de 14 zile de la data primirii documentației contractuale, in condițiile în care nu 
s-au produs riscuri asigurate și să primiți o rambursare integrală a primei. 

 
 
 

 
 
 


