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Notificari prin email!
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Noi servicii puse la dispoziţia clienţilor ! 

Stimate client,

să vă anunțăm că implementăm noi servicii, în completarea serviciilor cu care am obișnuit clienții.

Începand cu 01 Iulie 2020, CMC GRUP Broker de Asigurare lansează TERMENatorul
documentelor personale și / sau ale mașinilor aflate în proprietatea dumneavoastră, asigurate prin noi. Suplimentar, vă oferim
serviciul de reprezentare / asistență la daunele auto.

TERMENatorul vă livrează notificări automate prin email, cu 30 zile înainte de expirare a: 
- Contractelor de Asigurare – implementat deja – GRATUIT
- Documentelor personale – Carte / Buletin de identitate, permisul de conducere – GRATUIT
- Documentelor mașinii – ITP, Rovigneta – GRATUIT

Reprezentare în caz de daună - Reprezentarea efectivă în deschiderea, urmărirea și lichidarea dosarelor de daune 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 constatării și lichidării daunelor - pe baza unui abonament anual in 
valoare de 50 EUR / an / autovehicul. Consultanța telefonică sau la sediu pentru orice tip de daună este gratuită.

BONUS: Pentru clienții noștri care au abonamentul de Reprezentare în caz de daună oferim gratuit: Programarea și 
prezentarea mașinii de către reprezentantul nostru la Staţia ITP, pentru efectuarea verificărilor tehnice obligatorii.

Noi am negociat tarife preferențiale cu partenerii noștri 
- 130 RON – autoturism
- 160 RON – microbuz / autoturism 4x4
Serviciul este disponibil in Cluj Napoca și zona metropolitană. Detalii la daune@cmcasigurari.ro sau telefon 0752 276 537.

ale verificărilor tehnice ale mașinii:

documentelor folosite la încheierea asigurărilor, conform chestionarului atașat sau completând datele solicitate în următorul 
. Aceste alerte vor fi transmise pe emailul dumneavoastră personal / de serviciu.link

Pentru detalii suplimentare, nu ezitați să vă adresați reprezentanților CMC GRUP Broker de Asigurare cu care colaborați în mod 

sprijinul de încredere al clienților noștri și comunității din care facem parte.
uzual. Cooperarea, integritatea și înțelepciunea sunt valorile noastre care ne definesc și ne ajută să dovedim mereu că suntem

Vă mulţumim!
Echipa CMC GRUP Broker de Asigurare

Newsletter

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

Opțiunea de a beneficia de aceste servicii vă apartine, iar dacă le veți alege, vom implementa alerte în sistemele noastre pe baza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_3j-k_2GTWwljQDyMybnWv1RgjO3TCt-cq61IusRFHRYPNw/viewform
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