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La data de 25.04.2018 Corpul Național al Polițiștilor a încheiat un Protocol de
colaborare cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Protocolul are ca obiect ofertarea exclusivă pentru membri organizației
profesionale a unor produse de asigurări cu reduceri substanțiale față de tariful
standard.
Principalele caracteristici ale produselor de asigurare sunt:
1. Asigurare locuinte - GARANT SUMMUM – reducere 50%
Este un produs modular, perfect adaptabil nevoilor de protectie a locuintei si
bunurilor. Se poate alege gradul de acoperire dorit, prin intermediul a 3 pachete de
riscuri care se pot combina.
Pachetul STABIL (obligatoriu) include riscurile de baza incendiu, trasnet,
explozie, caderi de corpuri aeriene.
Pachetul DEZASTRE NATURALE (optional) include riscurile catastrofice,
cutremur, inundatie si alunecare teren.
Pachetul FORTE (optional) include riscurile fenomene atmosferice, furtuna,
grindina, ploaie torentiala, greutatea stratului de zapada sau de gheata si
avalansa, prabusire de teren, coliziune cu autovehicule, boom sonic,
prabusirea unor corpuri terestre, greve, revolte, tulburari civile, vandalism.
Acoperirile suplimentare ce pot fi achizitionate in plus la combinatia de pachete de
asigurare sunt:
Apa de conducta si refulare;
Furtul bunurilor- prin efractie si /sau talharie;
Raspunderea civila fata de terti.
Apreciind rolul pe care politistii îl au în societate, contributia pe care si-o aduc
pentru bunul mers al acesteia, pentru siguranta membrilor sai, Omniasig Vienna

Insurance Group acordă cu titlu de exclusivitate membrilor Corpului
Național al Polițiștilor o reducere de 50% din tariful de bază al asigurării
de locuințe - produs GARANT SUMMUM.
2. Asigurarea autovehicule - CASCO – 20% reducere
Prin intermediul poliţei CASCO de la OMNIASIG sunt asigurate autovehiculele
înmatriculate/înregistrate în România, pentru incidente produse în ţara noastră sau pe
teritoriul Europei, Turciei (atât partea europeană, cât şi partea asiatică) şi Israelului.
Aceasta este o poliţă completă, perfect adaptabilă nevoilor. Dintre riscurile şi
costurile acoperite amintim:
 coliziuni, zgârieri cu alte maşini, corpuri mobile sau imobile, cu persoane sau
animale aflate în afara autovehicului;
 corpuri mobile, persoane sau animale aflate în interiorul autovehiculului, ca
urmare a producerii unui accident de autovehicul;



căderea autovehiculului în apă, în prăpastie, căderea pe autovehicul a unor
corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.), căderea unor
corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul;
 derapări şi răsturnări;
 incendiu, trăsnet, explozie;
 ploaie torenţială, grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur de pământ,
prăbuşire sau alunecare de teren,avalanşe de zăpadă;
 acţiunea apei de conductă (scurgere, refulare etc.);
 greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă format pe autovehicul sau pe
construcţia în care se află acesta.
 transportul autovehiculului, de la locul producerii evenimentului la unitatea
reparatoare cea mai apropiată sau la locul de parcare sau garaj;
 limitarea daunelor, in cazul in care aceste costuri/cheltuieli sunt necesare in
urma unor pagube produse de riscuri cuprinse in asigurare.
Acoperiri suplimentare (optionale):
 avarii produse de autori necunoscuţi, vandalism, acţiunea animalelor;
 conducerea maşinii de către alte persoane decât asiguratul;
 daune produse de conducătorul altui autovehicul, asigurat RCA;
 avarii produse numai elementelor vitrate;
 furt, inclusiv înlocuirea setului de chei/dispositive de pornire/telecomenzi şi/sau
a sistemului de închidere, în caz că le-ai pierdut sau ţi-au fost furate;
 avarierea autovehiculului în cazul circulaţiei în afara drumurilor publice;
 aspiraţia apei în motor.
In caz de dauna avizarea se va efectua prin intermediul call center-ului dedicat
021.9669
Pentru informaţii actualizate cu privire la stadiul dosarului tău de daună va puteti
adresa la: 021.224.01.01 - call center dedicat pentru asistenţă daune
Având la bază aceleași considerente de apreciere, Omniasig Vienna Insurance
Group acordă exclusiv membrilor organizatiei profesionale o reducere de
minim 20% din tariful de baza al asigurarii de autovehicule – produs CASCO.
Politele de asigurare se vor incheia prin intermediul angajatilor OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP S.A. exclusiv la locatiile nominalizate si prin intermediul
persoanelor mentionate în tabelul de mai jos:
NUME
ANDREI MARIO NICOLAE
NICA STELIANA
BOGDAN IONUT POPESCU
CORINA BURTEA
RADU CALARASU

OANA SARBU

MIHNEA DUMITRIU

TELEFON
0721.333.969;
0374.662.534
0744.485.203;
021.318.27.03/04/05/06
0723.946.961;
021.318.27.03/04/05/06
0741.259.475;
0722.126.878;
021.231.56.33;
021.231.20.99
0737.872.545;
021.231.56.33;
021.231.20.99
0741.259.474;
021.231.56.33;
021.231.20.99

E-MAIL

LOCATIE - BUCURESTI

mario.andrei@omniasig.ro

STR. GRIGORE MORA, NR 23, SECTOR 1

steliana.nica@omniasig.ro

BD LASCAR CATARGIU, NR 36, SECTOR 1

ionut.popescu@omniasig.ro

BD LASCAR CATARGIU, NR 36, SECTOR 1

corina.burtea@omniasig.ro

BD LASCAR CATARGIU, NR 36, SECTOR 1

radu.calarasu@omniasig,ro

BD AVIATORILOR, NR 28, SECTOR 1

oana.sarbu@omniasig.ro

BD AVIATORILOR, NR 28, SECTOR 1

mihnea.dumitriu@omniasig.ro

BD AVIATORILOR, NR 28, SECTOR 1
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