UNIQA Asigurări
Pachetul de Beneficii
dedicat Membrilor FSANP*

Federația Sindicatelor din Administrația
Națională a Penitenciarelor

UNIQA în România
▪

UNIQA Insurance Group operează pe piața românească
din 2008, oferind toate formele de asigurări de bunuri, de
răspundere, de persoane și de viață, prin companiile
UNIQA Asigurări și, începând cu 2010, UNIQA Asigurări
de viață.

▪

UNIQA Asigurări, membră a UNIQA Insurance Group,
este unul dintre liderii pieței de asigurări generale din
România
▪ cotă de piață 5%
▪ aproximativ 900 de angajați
▪ oferă servicii pentru aproximativ 300.000 de clienți
▪ se preocupă permanent de dezvoltarea produselor și a
soluțiilor de asigurări integrate, simple și adaptate
nevoilor clienților
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Valorile UNIQA Group
Cine suntem noi, cum acționăm și ce susținem?
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Oferta UNIQA Asigurări pentru
membrii FSANP
Un pachet de beneficii special creat pentru tine, în calitate de membru FSANP,
și pentru familia ta.

✓ reduceri comerciale

Asigurarea
completă a
LOCUINȚEI

Asigurarea
de
ACCIDENTE

Asigurarea
de
VIAȚĂ

Asigurarea
de
CĂLĂTORIE

Asigurarea
mașinii
CASCO

✓ servicii gratuite de asistență și consultanță
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Oferta UNIQA Asigurări
Locuință
Asigurarea completă a locuinței oferă protecție pentru
casa sau apartamentul tău, protejându-te de orice
prejudiciu, chiar și cel provocat de un terț.
✓ Reduceri comerciale
- 40% pentru contracte pe 1 an
- 50% pentru contracte între 2 și 5 ani

✓ Suma asigurată maximă
▪ Clădiri – 500.000 Euro
▪ Bunuri – 250.000 Euro

✓ Informații suplimentare
▪
▪
▪
▪
▪

Ofertă pentru membrii FSANP/rude grad I*
Prima de asigurare va fi de min. 20 Euro (sau echivalent în Lei)
Prezentarea/ încheierea unei polițe PAD este obligatorie
An construcție după 1951, max. 50% lemn material de construcție
Nu sunt asigurate clădirile aflate pe listele autorităților referitoare
la imobilele cu grad de risc seismic sau pentru care nu se pot
emite polițe PAD

* fără istoric negativ (daune în ultimii 3 ani la UNIQA pentru acest tip de asigurare)
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Oferta UNIQA Asigurări
Accidente
Asigurarea de accidente de persoane are drept scop
protecția persoanelor împotriva unor riscuri care pot
afecta integritatea corporală sau chiar și viața.
Sunt asigurate evenimentele menționate mai jos în cazul
în care acestea se produc în urma unui accident.
RISCURI ASIGURATE
Deces
Invaliditate
Spitalizare
Convalescență
Imobilizare în aparat gipsat
Intervenții chirurgicale
Cheltuieli suplimentare

SUMA ASIGURATĂ
(RON/EUR)

Varianta 1
PLUS

Varianta 2
AVANTAJ

15.000
30.000
90/zi
45/zi
45/zi
4.500
4.500

DA
DA
DA
DA
DA
-

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

160

240

PRIMA DE ASIGURARE ANUALĂ* (RON/EUR)

✓ Detalii suplimentare:
▪ Reducere 35% pentru rudele de grad I
▪ Reducere 35% în cazul în care membrii FSANP optează pentru alte riscuri asigurate
*valori valabile pentru plata integrală
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Oferta UNIQA Asigurări
de Viață de Grup
Este important să înțelegem că inevitabilul se poate produce, iar când se
întâmplă asta, vei fi liniștit știind că membrii FSANP și familiile acestora
sunt protejați și pot depăși mai ușor momentul din punct de vedere
financiar. Sunt asigurate evenimentele menționate mai jos în cazul în
care acestea se produc în urma unui accident sau îmbolnăvire.
RISCURI ASIGURATE
Deces
Invaliditate permanentă
Spitalizare
Intervenții chirurgicale
Incapacitate temporară de muncă
Imobilizare în aparat gipsat din
accident
Fracturi din accident

Prima de asigurare persoană/lună*

Varianta 1 (Ron)
Suma asigurată

Varianta 2 (Ron)
Suma asigurată

5.000
10.000
50/zi
3.000
25/zi

10.000
10.000
62/zi
2.250
32/zi

50/zi

50/zi

-

2.000

13 Ron

15 Ron

✓ Detalii suplimentare:
▪ Perioada de asigurare este de 1 an cu posibilitate de reînnoire;
▪ Soțul/soția și copii pot fi incluși în asiguare cu condiția ca toți membrii familiei asiguratului, membru
FSANP, să fie asigurați;
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Oferta UNIQA Asigurări pentru
Călătorii în străinătate
Asigurarea de călătorie te protejează de neprevăzut
și îți acoperă costurile medicale, oriunde în lume.

-10%

-15%

• Călătorii
individuale
• Călătorii în
familie
• Călătorii în
grupuri de
max. 15
persoane

• Călătorii în
grupuri de
16-30
persoane

-20%
• Călătorii în
grupuri de
peste 30 de
persoane
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Oferta UNIQA Asigurări pentru
Autovehicule - CASCO
Asigurarea CASCO de la UNIQA îți protejează mașina
în orice situație.
✓ Reducere comercială
- 10% pentru contracte pe 1 an

✓ Suma asigurată
▪ Autoturisme – 40.000 Euro
▪ Autoutilitare – 80.000 Euro

✓ Informații suplimentare
▪ Ofertă pentru membrii FSANP/rude grad I*
▪ Franșize (aplicabile polițelor noi și reînnoite)
✓ Daune parțiale: 100 Euro/eveniment.
Pentru primul eveniment, UNIQA suportă costul franșizei și acordă un bonus în valoare de 100
Euro.
✓ Pentru daune totale: 10% din suma asigurată

▪ Vechime max. autovehicule:10 ani
▪ Inspecția de risc este obligatorie
* fără istoric negativ (daune în ultimii 3 ani la UNIQA pentru acest tip de asigurare)
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Servicii complete
▪ Asistență și consultanță permanentă
prin intermediul manager-ului de cont:
Dl. Nicolae Suru, tel. 0721.266.892, e-mail
nicolae.suru@uniqa.ro;
Coordonator proiect: Dl. Ionut Codrea, tel.
0756.552.552, e-mail
ionut.codrea@uniqa.ro
▪ Suport operațional pentru solutionarea
daunelor prin intermediul managerului de
cont si al unitatilor teritoriale locale
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