Asigurari auto

Asigurări auto si Trafic accident

Asigurări auto
Prin serviciul de Asigurări auto Dacia Finance pune la dispoziţia tuturor categoriilor de clienti,
care incheie un contract de leasing financiar sau operational poliţe de asigurare cu avantaje
nete pentru aceştia.

Asigurările CASCO si RCA iţi sunt oferite prin RCI Broker de Asigurare, la alegere, la Allianz,
Omniasig,sau Uniqua pentru contractele de leasing financiar sau operaţional realizate prin
Dacia Finance.

Poliţa CASCO încheiată prin Dacia Finance asigură următoarele riscuri:
- accidente (căderi de corpuri, izbiri, loviri, ciocniri);
- calamităţi naturale;
- furtul parţial sau total al autovehiculului.

Avantaje

Beneficiezi de condiţiile speciale negociate cu asiguratorii:
- condiţii de asigurare avantajoase, negociate cu asigurătorii pentru volumul mare de
contracte ale companiei;
- cotaţii CASCO mici comparativ cu cele ale poliţelor emise individual de către utilizatori;
- data de început a poliţei este aceeaşi cu data livrării autovehiculelor;
- poliţa se încheie de la început pe întreaga perioadă de leasing;
- reparaţiile se efectuează în unităţile service autorizate DACIA;
- riscul de vandalism asigurat fără costuri suplimentare pentru client.
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Clienţi

Asigurările auto prin Dacia Finance sunt destinate tuturor categoriilor de clienţi care încheie
contract de leasing financiar sau operaţional pentru un autovehicul Dacia.

Asigurator

Asigurările CASCO si RCA iţi sunt oferite prin RCI Broker de Asigurare, la alegere, la Allianz,
Omniasig sau Uniqua pentru contractele de leasing financiar sau operaţional realizate prin
Dacia Finance.
Trafic Accident
Trafic Accident asigurată de RCI Broker de Asigurare în parteneriat cu Alico Asigurări România
SA.iţi garantează plata ratelor rămase de achitat până la finalul contractului, în cazul decesului
sau incapacităţii totale de muncă survenite pe parcursul derulării leasingului.

Acoperă riscul de deces, invaliditate totală permanentă sau totală temporară, ca urmare a unui
accident de transport survenit pe parcursul contractului de leasing. Clienţii sunt titularii
contractelor de leasing, în cazul persoanelor fizice şi şoferii autovehiculelor în cazul persoanelor
juridice.
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