
Produsul de asigurare auto My Car 

 

Allianz-Tiriac pune la dispozitia proprietarilor de masini o asigurare auto, unica pe piata din Romania, dedicata 

persoanelor fizice - un concept inovator de asigurare auto, sub forma de pachete - CONFORT, PLUS, EXTRA si MAX - 

ce contine atat asigurarea auto obligatorie, cat si acoperiri auto facultative. 

Produsul auto de la Allianz-Tiriac porneste de la asigurarea obligatorie legala RCA si continua cu 4 pachete predefinite, 

complementare RCA, la care se adauga progresiv, in functie de nevoile clientului, acoperiri asociate riscurilor auto 

pentru proprietarul vehiculului, sofer si pasageri, respectiv „accidente persoane”, „protectie juridica”, „asistenta 

rutiera” si acoperiri care, in mod uzual, se regasesc in asigurarea CASCO.   

Produsul de asigurare ofera acoperire atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, in tarile in care este aplicat 

sistemul Carte Verde. 

Astfel, indiferent de situatie, acoperirile incluse in pachete ii ofera clientului sentimentul ca detine un control asupra 

situatiei si are alaturi un partener de incredere pe care il poate contacta la orice ora, in situatii de asistenta rutiera, 

spre exemplu, chiar si pentru intrebari legate de conditiile de drum pe un anumit traseu, cele mai apropiate benzinarii 

sau unitati de service autorizate sau companii de inchirieri auto din zona de interes.   

Pachetul CONFORT ofera, pe langa RCA, o serie de acoperiri suplimentare de baza precum asistenta rutiera si accidente 

persoane, dar si protectie juridica. 

Pachetul PLUS ofera acoperire impotriva efectelor externe, precum: fenomene naturale, incendiu, explozie si daune 

provocate de animale, plus acoperirile din pachetul Confort cu varianta extinsa pentru asistenta rutiera si accidente 

persoane. 

Pachetul EXTRA include acoperirile din pachetul Plus si, suplimentar, acoperiri pentru furt, vandalism, elemente 

vitrate. 

Pachetul MAX este cel mai cuprinzator si ofera protecție impotriva daunelor cauzate de clientul insuși și de alte 

evenimente neprevazute. Acopera, pe langa riscurile din pachetul Extra, si riscuri produse de coliziune, zgariere, 

rasturnare, cadere de corpuri pe vehicul dar si protectia pretului de achizitie pentru vehicule noi. 

 

Produsul de asigurare a locuintei si a bunurilor My Home 

Atunci cand iti asiguri locuinta si bunurile, stii ca poti face fata momentelor neprevazute. Orice s-ar intampla, casa ta 

are protectia potrivita. Iar tu te bucuri si mai mult de linistea si confortul pe care ti le ofera. 

Allianz-Tiriac iti pune la dispozitie 3 pachete de asigurare a locuintei si a bunurilor din care poti alege, in functie de 

nevoile tale si de nivelul de protectie pe care ti-l doresti pentru casa ta. Daca vrei acoperiri standard, pentru riscuri 

pe care nu le poti controla, precum fenomene naturale, incendii sau caderi de corpuri, poti opta pentru pachetul 

CONFORT. Pentru si mai multa siguranta, pachetul EXTRA vine cu extra protectie, cu acoperiri pentru daunele 

produse bunurilor si pentru cele provocate de apa. Iar daca vrei sa fii sigur ca acasa ai protectie maxima, cu pachetul 

MAX beneficiezi de diverse acoperiri de la furt, vandalism, la scurtcircuit, dar si de cele din pachetul Extra. 

 

Asigurarea de sanatate Sana Pro 

Sanatatea este unul dintre cele mai importante lucruri insa, atunci cand vine vorba de timp si de protectie, pe primul 

loc sunt bunurile, hobby-urile, cariera sau prietenii. 

Cand esti sanatos, te concentrezi pe lucrurile importante pentru tine. SanaPro acopera costurile cu serviciile 

medicale in caz de accident si/sau imbolnavire pentru tine si familia ta, atat in regim ambulatoriu cat si spitalizare. 

 



Planurile Ambulatoriu si Spitalizare pot fi achizitionate separat sau impreuna si sunt disponibile in cate 3 variante de 

limite de acoperire. In plus, poti adauga, la oricare dintre planuri, Clauza Suplimentara de Preventie, un pachet 

optional de control si monitorizare a sanatatii. 

In cadrul planului Ambulatoriu, ai acces la serviciul A Doua Opinie Medicală, pentru confirmarea unui diagnostic sau 

a unui tratament complex de catre o echipa de medici internationali. 

In plus, Sana Pro ofera: 

• Plan de sanatate flexibil  

• Costuri achitate direct de Allianz-Tiriac 

• Acces in peste 850 de centre medicale partenere – programarile se pot face atat in reteaua de parteneri 

medicali si in afara ei 

• Aplicatia Allianz-Tiriac - toate informatiile importante intr-un singur loc. 

 

Asigurararile de viata 

Increderea ca vei avea bani pusi deoparte la pensie sau ca, in sfarsit, iti poti deschide afacerea ta de familie, va fi mai 

mare cu o asigurare de viata. La fel se intampla si cu incurajarile pe care le oferi celor dragi. Ele vor fi mai puternice 

alaturi de planuri de economisire sigure. Stii ca orice s-ar intampla, tu si cei dragi veti ramane stapani pe situatie. 

Allianz-Tiriac iti ofera planuri de investitii concrete, protectie financiara pentru tine si familia ta, economisire pentru 

copii sau pentru tine, dar si clauze, si asigurari pentru sanatatea ta.  

Sustine-ti familia, dar si toate planurile tale de viitor, plus unele de rezerva, cu asigurarea de viata potrivita. 

 

Asigurararea de calatorie 

Cand te afli in strainatate, indiferent ca esti turist, student sau ca participi la un eveniment sau la o competitie 
sportiva, ai nevoie sa stii ca esti in siguranta. 

Cu asigurarea de calatorie Voiaj, ramai stapan pe situatie pentru ca stii ca, in cazul unor probleme de sanatate, te 
bazezi pe ajutorul profesionistilor, fara sa te preocupe costurile serviciilor medicale.   

La Allianz-Tiriac poti incheia rapid o asigurare de calatorie, indiferent de cetatenie sau rezidenta, pentru o perioada 
de la 2 pana la 365 de zile. 
In situatia in care calatoresti frecvent in strainatate, Allianz-Tiriac iti pune la dispozitie asigurarea Multitravel. 
 

 

 

http://https/www.allianztiriac.ro/asigurari-persoane-fizice/asigurari-calatorii/asigurarea-anuala-de-calatorie-multitravel/

