42-43.qxd

7/10/2010

5:56 PM

Page 3

ASIGURÃRI
asiguratului spitalizat de cãtre o rudã de
gradul I, cheltuielile de repatriere a asiguratului în cazul decesului unei rude de
gradul I, cheltuielile de repatriere a copiilor sub 18 ani în cazul în care asiguratul
este spitalizat pe o perioadã mai mare de
10 zile, transmiterea de mesaje.
Prin reprezentanþii noºtri din fiecare þarã
rezolvãm ca turistul sã nu-ºi umbreascã
plãcerea vacanþei în situaþia în care i se
întâmplã un eveniment nedorit. Asiguratul
nu trebuie decât sã sune la reprezentantul
ASIROM din þara respectivã, care-l va
ajuta sã nu piardã timp ºi bani, sfãtuindu-l,
programându-l imediat la medic ºi decontând direct prestaþiile necesare. Pot sã spun
cã am primit multe scrisori de mulþumire
de la clienþii noºtri, chiar ºi de la cei aflaþi
mai departe, de exemplu, în Statele Unite,
care au beneficiat, în situaþii dificile, de
sprijinul atât de necesar. Preþul asigurãrii
este la îndemâna oricui. Pentru o vacanþã
de douã sãptãmâni, porneºte de la 20 de lei
pentru o persoanã. E pãcat ca românii care
merg în strãinãtate sã nu foloseascã aceastã
asigurare atât de avantajoasã, o asigurare
de asistenþã realã a turistului aflat în
strãinãtate, sunt convins cã se aºteaptã la
preþuri mult mai mari, trebuie sã ºtie cã
preþul asigurãrii începe, cum spuneam, de
la 20 lei! Apoi, cei care pleacã în vacanþã
au, desigur, ºi grija propriei case care ar
putea
fi obiectul unor împrejurãri
nefericite: spartã de hoþi, victimã a unor
inundaþii, a unor scurt circuite etc. De
aceea, ca sã te fereºti de astfel de surprize
neprevãzute, este corect sã fie ºi casa asiguratã. La ASIROM, o astfel de poliþã acoperã riscurile pentru locuinþã ºi bunuri, ba
mai mult, pentru perioada în care eºti plecat în vacanþã, îþi sunt acoperite ºi bunurile
de la locaþia unde te afli în concediu.

- Daþi-m
mi un exemplu pentru astfel de
poliþã ºi cât costã ea.
- Sã zicem cã o persoanã îºi asigurã casa
care are valoarea de 100.000 de Euro,
împreunã cu bunurile, evaluate ºi ele la
50.000 de Euro. Deci, 150.000 Euro în
total. Poliþa de asigurare va fi în jurul
echivalentului a 150 de Euro pe an. Existã
ºi posibilitatea negocierii în discuþia cu
agentul ASIROM, pentru a se gãsi soluþia
optimã, funcþie de acoperire, franºize, etc..
Tarifele noastre permit clientului sã-ºi
dimensioneze cum doreºte ºi cum considerã necesarã acoperirea, ºi ca riscuri ºi ca
preþ. La acest pachet de riscuri casnicegospodãreºti recomandãm adãugarea asigurãrii de rãspundere civilã legalã. ªi ea
este foarte importantã: copilul poate produce, de exemplu, daune într-un magazin,
animalul de companie (câinele) care ne
însoþeºte în vacanþã, poate muºca pe cineva, toate astfel de evenimente nedorite, dar
posibile, sunt acoperite prin asigurarea de
rãspundere civilã.
- Aþi pomenit de animãluþele de com panie. Existã ºi pentru ele, separat, un tip
de asigurare? Cât costã o astfel de poliþã
pentru un pisoi ?
- Pentru animalele de companie se încheie
o asigurare separatã pentru riscul fie de
dispariþie, fie pentru îmbolnãvire, respectiv accidentare. Sigur, avem astfel de
poliþe încheiate cu diverºi clienþi. De
exemplu, unitãþi de frontierã care au câinii
asiguraþi la noi lor, câini de mare valoare.
Stãpânul va plãti în funcþie de suma pentru
care îºi asigurã patrupedul ºi de nivelul de
acoperire pentru care se opteazã ; pentru
un pisoi, de exemplu, suma minimã de
asigurare în caz de dispariþie este de 25 de
euro, iar cota de primã ar fi de 6% , ceea
ce înseamnã cã persoana respectivã va

plãti modica sumã de un euro ºi jumãtate
pe an ! Pentru asigurarea ºi de sãnãtate se
mai adaugã o sumã separatã, de exemplu,
pentru intervenþii chirurgicale, limita acesteia este de 150 euro, cu cotã de primã
10%. Oricum, vedeþi ºi dvs. cã e vorba de
bani puþini, poliþele de acest tip fiind la
îndemâna oricui.
- Are ASIROM cazuri de actori celebri,
de muzicieni care ºi-aau asigurat vocea
sau mâna, în cazul unui pianist, sau de
balerini care au încheiat poliþe mai spec taculoase pentru picioarele lor ?
- Asigurarea de accidente acoperã orice
organ al corpului. Dacã asiguratul îºi
pierde, spre exemplu, o mânã, i se plãteºte
potrivit gradului de invaliditate determinat
de medicul legist pentru întreg corpul, procentul aplicându-se la suma asiguratã stabilitã. În situaþia unor clienþi mai speciali,
de exemplu un actor, un sportiv de performanþã, un cântãreþ etc., deci de cineva care
îºi foloseºte în activitatea sa profesionalã
cu precãdere anumite pãrþi ale corpului,
putem accepta majorarea sumei asigurate
pentru voce, picioare, mânã, etc. de pânã
la de zece ori suma asiguratã de bazã.
Dacã, sã zicem, un violonist ºi-a fãcut
asigurare de accidente de 100.000 de euro,
poate sã urce suma de asigurare pentru
mâini la un milion de euro. ASIROM are
astfel de clienþi, dar, fireºte, nu le pot
divulga numele ºi nu este vorba de cifrele
pe care le-am dat ca exemplu.
ASIROM dispune, de altfel, de o gamã
largã de asigurãri, 84 de tipuri bazã de
poliþe de asigurare, pentru riscuri din toate
domeniile, deci practic putem afirma cã
oferim orice asigurare de care românul
poate avea nevoie !
Lucia Ivãnescu
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