
PACHET
ASIGURĂRI
CELE MAI BUNE ASIGURĂRI ÎNTR-UN SINGUR LOC

POLISA.NL

Polisa B.V. este creată de oameni cu mulți
ani de experiență în industria asigurărilor 
și a energiei.

SUNTEM SINGURA COMPANIE
OLANDEZĂ DE ASIGURĂRI CU
OBŢIUNE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Numărul de asigurări pe care îl alegeți
afectează valoarea primei dvs.
La Polisa.nl, cu pachetul de asigurări puteţi
primi până la 10% reducere.
În caz de accident, avarie sau anchetă, sunați
întotdeauna la același număr de telefon.
În caz de avarie, personalul nostru este
disponibil 24 de ore pe zi.
Organizăm transferul anilor de conducere fără
accidente din alte țări.

Lucrăm cu piața olandeză şi oferim servicii
complete adaptate nevoilor dumneavoastră.
Polisa.nl are o gamă largă de asigurări, așa că veți
găsi tot ce aveți nevoie într-un singur loc.



Bucurați-vă de reduceri cu pachetul de
asigurări. Până la 10% mai ieftin!

 
Disponibil 24/7, oferim asistență

imediată în caz de avarie. 
 

Ajutor în limba română. Tel: 088 1021
544. E-mail: info@polisa.nl

 
 

DE CE 
POLISA.NL?

La Polisa.nl, am creat soluții moderne pentru dvs., legate de optimizarea costurilor energiei și gazelor.
Datorită experienței angajaților noștri, am reușit să combinăm un nivel ridicat de servicii cu un preț
competitiv.

Aveți asigurare în altă parte sau un contract cu un alt furnizor de energie?

Vedeţi oferta noastră! Vă vom ajuta gratuit să vă schimbați complet asigurarea, în acest fel veți
economisi mult cu costul poliţei! Oferim ajutor și sfaturi profesionale în toate domeniile. Oferiți dvs. și
familiei dvs. asigurări și securitate de neegalat.

Asigurarea vehiculului

Asistență rutieră

Asigurarea locuinței

Asigurarea bunurilor imobile

Energie şi gaz

Asigurare de răspundere civilă

Asigurarea pentru accidente

Asigurarea de asistență juridică

Asigurare de călătorie și anulare a călătoriei
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ASIGURARE DE
RĂSPUNDERE CIVILĂ
WA

Asigurarea de răspundere civilă acoperă doar
costurile daunelor pe care le-ați cauzat altcuiva.
Dacă mașina are mai mult de 10 ani, și-a pierdut
din valoare. În mod normal, despăgubirile plătite
de către asigurători unor daune cauzate unei
astfel de mașini nu sunt proporționale cu suma
poliţelor pentru asigurarea extinsă a mașinii.

ASIGURAREA
VEHICULULUI

În calitate de consilier în industria asigurărilor
auto, Polisa.nl vă oferă o asigurare excelentă
pentru autoturisme private, microbuze,
autobuze, motociclete și scutere la un preț
extrem de atractiv.

Prin achiziționarea de asigurări prin Polisa.nl,
veți primi o reducere pentru anii de conducere
fără accidente din România sau din Europa.
Vom contacta ultima companie de asigurări
pentru acest lucru complet gratuit. De
asemenea, vă ajutăm să anulați asigurarea
curentă pe care o aveţi în Olanda.

NUMAI LA POLISA.NL:

Ajutor în propria limbă

Preț de asigurare atractiv

Reducere la prima de asigurare pentru
anii de conducere fără accidente din
România sau alte țări

Anulare gratuită a vechii asigurări
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TOATE ASIGURĂRILE
TALE ÎNTR-UN SINGUR

LOC!
 

ASIGURARE DE
RĂSPUNDERE CIVILĂ
+ ASIGURARE
LIMITATĂ CASCO 
WA + BEPERKT
CASCO 
Asigurarea de răspundere civilă + asigurarea de
răspundere civilă casco limitat este o variantă
extinsă a asigurării de răspundere civilă. În
afară de daunele pe care le-ați cauzat mașinii
altcuiva, aceasta acoperă și unele daune
propriei mașini, cum ar fi geamurile sparte sau
daunele cauzate de incendiu, furt, uragan,
grindină și coliziuni cu animale. Vă sfătuim să
încheiați acest tip de asigurare pentru mașini
între 6 și 10 ani vechime.

ASIGURARE DE
RĂSPUNDERE CIVILĂ
+ CASCO COMPLET
WA + VOLLEDIG
CASCO
Asigurarea de răspundere civilă a terților +
asigurarea completă casco, cunoscută și sub
numele de asigurare „toate riscurile”, este cea
mai extinsă formă de asigurare auto. 
Asigurarea WA+ CASCO complet acoperă, în
afară de daunele pe care le-ați cauzat altor
persoane cu mașina dvs., și daunele cauzate
mașinii dvs., chiar dacă au fost cauzate din vina
dumneavoastră. În plus, sunteți asigurat
împotriva efectelor vandalismului și furtului. 
Vă sfătuim ca mașinile mai noi de 6 ani să fie
întotdeauna asigurate cu asigurare de
răspundere civilă + asigurare completă casco.

 

4



ASISTENŢĂ RUTIERĂ
PENTRU MAȘINI ȘI
MOTOCICLETE
Pe drum, se poate întâmpla întotdeauna ceva
neașteptat. Nu este nimic plăcut, mai ales dacă
conduceți o mașină sau o motocicletă.

Imaginați-vă că aveți o defecțiune și că stați pe
marginea drumului. Ce faceţi? Pe cine sunaţi?

Polisa.nl cooperează cu Allianz Global
Assistance, cel mai mare asigurător de
asistență rutieră și de călătorie din lume.
Întotdeauna disponibil, zi și noapte. 
Veți primi ajutor imediat, vă puteți simți
confortabil şi în siguranță.

Suport 24/7 apelând: 
+31 (0) 20 851 22 94

Peste 50 de ani de experiență în asistență
rutieră

Rezolvarea rapidă și fiabilă a daunelor

Ajutor pentru găsirea unui mecanic, unui
service sau remorcarea în România și în
străinătate

Preț atractiv

Rețea globală pentru ajutor rapid oricând,
oriunde
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Rambursarea transportului pentru pasageri/
șofer/bagaje
Reparații la fața locului, dacă este posibil
TAXI de până la 100 de euro dacă vehiculul
nu poate fi reparat imediat

În funcție de tipul defecţiunii, oferim, atât în   
Olanda, cât și în Europa:

ÎN OLANDA:

Transportul unei mașini sau motociclete la cel
mai apropiat atelier în termen de 25 km sau la
adresa indicată în Olanda. Un vehicul de schimb
pentru maximum 2 zile, vă vom duce mașina la
cel mai apropiat garaj pe o rază de 25 km.

ÎN EUROPA:

Vehicul de înlocuire pentru maximum 30 de zile
în cazul în care mașina sau motocicleta nu
poate fi reparată în 48 de ore. Dacă vehiculul
poate fi reparat în 48 de ore, dar trebuie să
rămâneți peste noapte, vom rambursa costul
cazării la hotel.

La Polisa.nl îți poți asigura casa sau
apartamentul pentru a putea locui fără
probleme. O astfel de asigurare protejează
clădirea și ceea ce face parte din ea, cum ar fi
acoperișul sau ușile și ferestrele. 
Pagubele pot fi cauzate de incendiu, uragan sau
fulgere. Într-o astfel de situație, merită să aveți
o asigurare decentă care vă va proteja împotriva
consecințelor financiare.

ASIGURAREA
LOCUINŢEI

CARE ESTE EXACT
SCOPUL ASIGURĂRII
DE ASISTENŢĂ
RUTIERĂ?
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ASIGURAREA
BUNURILOR IMOBILE
Vă oferim asigurarea cu cea mai mare
acoperire, și anume All-Risk. Această asigurare
acoperă daunele la toate bunurile portabile din
casa și grădina dvs. cauzate de incendiu,
furtună sau furt. Desigur, acest lucru nu se
aplică daunelor care sunt cauzate în mod
deliberat.

Polisa.nl îți amintește: Vrei să fiţi sigur
în orice moment? Amintiți-vă despre
documentație!

Asigurările acoperă, printre altele daune
rezultate din:

Asigurările acoperă, printre altele daune
rezultate din:
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Foc sau fulger 

Scurgerea apei  ș i  deter iorăr i  cauzate
de aceasta

Explozi i

Un incendiu sau stingere a incendiului

Explozii

Fulgere

Furtună

Spargeri și furt



Preț fix al energiei pentru 1 an
După încheierea contractului, prețul
electricității și gazului poate crește

Flexibilitate și securitate

Misiunea Polisa B.V. este extinderea constantă
a ofertei cu soluții moderne, optimizarea
costurilor energiei și gazelor și o combinație a
unui nivel ridicat de servicii furnizate cu un preț
competitiv.

Vă prezentăm cea mai bună ofertă adaptată
nevoilor dumneavoastră individuale, toate în
limba română.

Abonamente disponibile la energie și gaz:

FLEX 

STANDARD

Energie Polisa.nl este singurul furnizor olandez
de energie și gaze cu personal vorbitor de limbă
română. Cumpărarea unei asigurări pentru
locuinţă, precum și furnizarea de energie
electrică și gaze pentru casa dvs. este acum
posibilă într-un singur loc.

 

Daune provocate de copiii dvs., de exemplu,
copilul dvs. a zgâriat masa din casa unui
prieten.
Daune cauzate de animalele de companie, 

Dacă dumneavoastră sau unul dintre membrii
familiei dvs. Produceţi daune accidental
proprietății altcuiva sau dacă cineva este rănit
din vina dvs., puteți fi chemat la răspundere
civilă. Daunele cauzate de dvs. vor fi acoperite
de asigurarea de răspundere civilă.

Asigurați întreaga familie în baza unei singure
polițe - partenerul, copiii și chiar animalele de
companie vor fi asigurați până la 2.500.000 €.

Asigurările acoperă, printre altele daune
rezultate din:

      de exemplu câinele dvs. a mușcat un vecin.

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ENERGIE ŞI GAZ
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Viață: dispute pentru închirierea sau
cumpărarea unei case / apartament,
construirea sau remodelarea casei dvs. sau
zgomotul de la vecini.
Trafic: litigii referitoare, de exemplu, la
cumpărarea sau vânzarea unui autovehicul,
compensarea în caz de accident rutier sau
confiscarea unui vehicul sau a permisului de
conducere.
Muncă și serviciu: litigii referitoare, de
exemplu, la contractul dvs. de muncă,
prestații sau pensii. Un exemplu de astfel de
situație este atunci când angajatorul tău îți
reduce salariul în mod neașteptat sau te
concediază brusc de la muncă fără să ofere
un motiv specific.

Un conflict se poate întâmpla oricui. De
exemplu, poţi fi brusc concediat de la locul de
muncă sau te poți certa cu vecinul pentru gard.
Datorită asigurării pentru costuri juridice, știi
întotdeauna unde te afli și vei primi întotdeauna
asistența juridică de care ai nevoie.

Taxa anuală pentru prima de asigurare este mai
mică decât tariful orar al avocatului.Asigurarea
standard acoperă următoarele aspecte:

ASIGURAREA
ACCIDENTELOR

În caz de deces
În caz de invaliditate permanentă

Nu este greu să fii implicat într-un accident.
Consecințele sale pot fi grave, nu numai din
punct de vedere al sănătății fizice și mentale, 
ci și financiare. Cu asigurarea împotriva
accidentelor, veți primi despăgubiri
suplimentare.

Această asigurare nu este doar o asigurare
pentru dvs., puteți încheia împreună o asigurare
pentru întreaga familie.

Înainte de a comanda asigurarea, nu este
nevoie să faceți un control medical. Este o
asigurare pe viață care acoperă beneficiile tale
chiar și în străinătate, ceea ce înseamnă că ești
asigurat în toată lumea.

Tipuri de asigurare:

ASISTENŢĂ
JURIDICĂ
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Sărbătorile sunt pentru ca oamenii să se
odihnească și să se relaxeze. Cu toate acestea,
există întotdeauna riscul ca ceva neplăcut să se
întâmple. De aceea merită să aveți o asigurare de
călătorie.

Mergi în vacanță de mai multe ori pe an? Dacă da,
atunci încheiați o asigurare de călătorie pe viață,
datorită căreia veți fi bine asigurat pe tot
parcursul anului pentru fiecare călătorie pe care
o faceți. Această asigurare este adesea mai
avantajoasă din punct de vedere financiar decât
cumpărarea de fiecare dată a unei asigurări de
călătorie separate.

Ce este acoperit de asigurare?

ASIGURARE DE
CĂLĂTORIE

AVEŢI O INTREBARE? SUNAŢI SAU SCRIEŢI!
CONSULTANŢII NOȘTRI VĂ VOR AJUTA LA 

POLISA.NL
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Furt de bagaje

Boală

Cheltuieli medicale în străinătate

Asistență juridică

O ședere mai lungă în străinătate



Dintr-o dată se dovedește că trebuie să anulați
o vacanță programată sau să întrerupeți
vacanța. Cu asigurarea de anulare, sunteți
asigurat împotriva costurilor de anulare a
călătoriei pe tot parcursul anului, inclusiv a
costurilor de anulare, suspendare sau
întrerupere a călătoriei în următoarele cazuri:

În caz de deces, boală gravă sau accident
pentru dvs., un membru al familiei, co-rezident,
partener de afaceri sau prieten apropiat.

Dacă apar complicații în timpul sarcinii dvs. sau
a partenerului dvs. sau dacă există motive
medicale pentru anularea călătoriei.

Dacă, din motive medicale, nu puteți primi
vaccinările necesare la destinație.

Dacă proprietatea dvs. din Țările de Jos sau
locuința dvs. de vacanță sunt grav deteriorate.

Devii neașteptat șomer.

ASIGURAREA DE
ANULARE A
CĂLĂTORIEI

COMPANIA DE ASIGURĂRI ȘI  ASUMAREA RISCURILOR

POLISA.NL ESTE O COMPANIE INDEPENDENTĂ DE CONSULTANȚĂ ȘI  ASIGURĂRI CU SEDIUL ÎN 'S-HERTOGENBOSCH. POLISA.NL OPEREAZĂ ÎN
TOATĂ ȚARA. POLISA.NL FACE PARTE DIN POLISA B.V.  ȘI  ESTE UN FURNIZOR DE SERVICII  FINANCIARE APROBAT DE AUTORITATEA OLANDEZĂ
PENTRU PIEȚELE FINANCIARE (AFM).  NUMĂR DE LICENȚĂ: 12042369.  PUTEREA NOASTRĂ CONSTĂ ÎNTR-O STRATEGIE DE CUMPĂRARE
SOFISTICATĂ PENTRU GRUPUL NOSTRU ȚINTĂ,  O ABORDARE INDIVIDUALĂ A CLIENȚILOR NOȘTRI ȘI  UN NIVEL RIDICAT DE CALITATE A
SFATURILOR NOASTRE. POLISA.NL EXTERNALIZEAZĂ ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI CĂTRE NEDERLANDSE ASSURADEUREN B.V . .  NEDERLANDE
ASSURADEUREN B.V.  ESTE AGENT AUTORIZAT AL ALLIANZ BENELUX N.V. ,  CARE FUNCȚIONEAZĂ CA ALLIANZ NEDERLAND
LEVENSVERZEKERING. ADRESA NOASTRĂ ESTE BURGEMEESTER GODSCHALXSTRAAT 59,  5235 AB 'S-HERTOGENBOSCH.

SITE-UL NOSTRU ESTE:  WWW.NEDERLANDSEASSURADEUREN.NL.  SUNTEM ÎNREGISTRAȚI LA CAMERA DE COMERȚ CU NUMĂRUL 66214637.
SUNTEM ÎNREGISTRAȚI LA AUTORITATEA PIEȚELOR FINANCIARE CU NUMĂRUL 12042369.  COMPANIA DE ASIGURĂRI ȘI  OPERATORUL DE RISC
ESTE ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKEREING,  PARTE A ALLIANZ BENELUX NV,  ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA DE COMERȚ CU NUMĂRUL
59395435 ÎN REGISTRUL AUTORITĂȚII  OLANDEZE PENTRU PIEȚELE FINANCIARE ÎNREGISTRAT SUB NUMĂRUL 12042158.
ALLIANZ NEDERLAND LEVENSVERZEKERING ESTE LISTAT CA ASIGURĂTOR ÎNREGISTRAT LA AUTORITATEA OLANDEZĂ A PIEȚELOR
FINANCIARE (AFM) ȘI  ESTE LICENȚIAT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V . .

ASIGURARE OLANDEZĂ - AJUTOR ÎN LIMBA ROMÎNĂ
WWW.POLISA.NL | 088 1021 544
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http://www.nederlandseassuradeuren.nl/

