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Stimate partener,

Valorile și misiunea companiei noastre ne motivează zilnic să căutam cele mai bune servicii personalizate pentru clienții nostri și 
să oferim servicii croite astfel încât să depășim așteptarile dumneavoastră.

Avem deosebita plăcere de a vă prezenta beneficiile obținute în negocieri cu asiguratorii referitoare la polițe de asigurare, 
precum și serviciile noastre acordate angajaților companiei dumneavoastră, în baza parteneriatului cu noi, astfel:

1. Negocierea / emiterea / administrarea polițelor de asigurare 
a. Adaptarea acoperirii funcție de particularitățile bunurilor asigurate (detalii locuințe / auto)
b. Negocierea unor clauze speciale necesare (propuse de noi / solicitate de Dvs.) 
c. Negocierea unor prime de asigurare competitive cu parteneri care iși onorează plata daunelor
d. Avizarea ratelor de primă la scadențe
e. Pregătirea din timp a reînnoirii polițelor 

2. Asistență gratuită în caz de daună – telefonic sau la sediul CMC GRUP Broker
Colegii de la departamentul de daune vă stau la dispoziție (online/telefonic) în cazul în care intervine un eveniment asigurat 
la bunurile Dvs, oferindu-vă asistență și informații pentru avizarea și instrumentarea dosarului de daună, în scopul lichidării 
acestora corect și la timp.

3. Notificarea expirării actelor personale – TERMENatorul - serviciu email – GRATUIT 
a. Permis conducere 
b. Carte identitate
c. RCA – ului autovehiculului asigurat  
d. ITP – ului autovehiculului asigurat 
e. ROVIGNETEI autovehiculului asigurat 

4. Reprezentarea /asistență la daunele auto 
Reprezentarea efectivă în deschiderea, urmărirea și lichidarea dosarelor de daună auto la companiile de asigurări, prin 
desemnarea unei persoane specializate care, pe baza împuternicirii date de către client, va întocmi documentele și va face 
demersurile necesare în vederea constatarii si lichidării daunelor.

BONUS: Programarea și prezentarea mașinii gratuit la Stația ITP pentru efectuarea verificărilor tehnice obligatorii de către 

Contravaloarea verificării ITP-ului perceput de unitatea ITP, la tarife speciale negociate de noi, va fi suportat de client 
Detalii la daune@cmcmasigurari.ro sau telefon 0752 276 537.

5. TELIOS – sistem de telemedicină
Puteți accesa unele servicii medicale prin telefon / on line, Dvs. si familia Dvs. (soț, soție, copii până în 18 ani) atunci când vă 
aflati în România și / sau în străinătate.
Preț anual – 400 RON / familie (achitabil integral)

Pentru orice detalii și solicitări de ofertă vă stăm la dispoziție.
Echipa CMC GRUP Broker de Asigurare SRL

Beneficii

Contact
0749 BROKER (0749 276 537) 
broker@cmcasigurari.ro
www.cmcasigurari.ro

reprezentantul nostru.

Cum? - pe baza unui abonament anual in valoare de 50 EUR / an / autovehicul. Unde se aplică? Cluj Napoca și zona metropolitană




