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PROTECȚIE ÎMPOTRIVA GHINIONULUI ÎNTÂMPLĂTOR

ASIGURAREA
CONFORT MOBILE PLUS

Nu trăim într-o lume ideală, nu putem decât să ne asigurăm că ne-am luat toate măsurile de siguranță. Confort 
Mobile Plus este o asigurare facultativă atașată cardurilor de debit BRD, care te despăgubește în situații de 
pierdere sau furt ale cardului, furt a numerarului cu agresiune după retragerea de la bancomat, de furt 
echipament electronic mobil și de pierdere sau furt a documentelor personale și a cheilor. 
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Ce riscuri acoperă asigurarea?

Protecția echipamentului electronic mobil 
Laptop, mobil sau tabletă, poți să stai liniștit în cazul furtului acestora, cu efracție sau agresiune, nu trebuie

să introduci extra cheltuieli în buget să ți le înlocuiești – se ocupă asigurarea.

Securitatea financiară
Adică atunci când te trezești că ți-a folosit cineva cardul să-și cumpere diverse lucruri fără acordul tău.

Furtul de numerar cu agresiune
Ți se poate întâmpla pe stradă sau când ți-ai scos banii de la bancomat. Nu-i nimic, te despăgubim îndată.

Asigurarea documentelor de identitate
Le pierzi sau ți se fură. Nu documentele în sine sunt valoroase, cât timpul și costurile înlocuirii lor.
Poți să stai liniștit și la capitolul acesta.

Asigurarea cheilor
De la apartament, mașină sau seif. Poți să rămâi fără ele, fie că le pierzi sau ți se fură. 
Noi despăgubim cheltuielile de deschidere și de înlocuire a sistemelor de închidere.

Limitele acestor asigurări
Desigur, în unele situații nu putem să acoperim absolut toate 
ghinioanele. Nu putem să-ți rambursăm pierderile în caz de:

Război, alte conflicte armate sau revolte naționale, intervențiile 
armatei, poliției sau măsurilor oficiale întreprinse în legatură cu 
acestea;
Răzmerițe, revolte sau greve; 
Ca o consecință a actelor de terorism sau alte acte soldate cu 
violență motivate de factori politici, sociali, ideologici sau religioși; 
Dezintegrarea nucleului atomic sau radiații ionice.
Daunele sau pagubele produse în primele 10 zile
de la data intrării în vigoare a asigurării. 

Unde sunt valabile asigurările?
Asigurările Confort Mobile și Confort Mobile Plus sunt valabile în 
întreaga lume.

Situațiile în care nu vei fi despăgubit
În plus în cazul echipamentului electronic mobil, asiguratorul nu oferă despăgubiri în următoarele cazuri:

Dispariție fără niciun fel de urmă de furt sau tâlhărie; 
Furtul sau agresiunea efectuată de o persoană apropiată Asiguratului;
Alte costuri adiționale;
Furtul Echipamentului Electronic Mobil atunci când a fost lasat în mod neglijent sau deliberat într-un loc public, furtul simplu;
Furtul Echipamentului Electronic Mobil atunci când a fost înmânat unei terțe persoane, alta decât persoana apropiată;
Pierdere, avarie sau alt cost suplimentar reclamat în caz de utilizare abuzivă a serviciilor de comunicații electronice;
Pierderea datelor, imaginilor, logo-urilor, wallpaper-elor, filmărilor sau datele descărcate ca urmare a furtului prin efracție (furtul 
din mașină sau locuință) sau furtului cu agresiune a echipamentului electronic mobil;
Orice pierdere (profesională sau personală) rezultată din dauna provocată de furtul prin efracție (furtul din mașină sau locuință) 
sau agresiune a Echipamentului Electronic mobil.

Cât costă asigurarea
Confort Mobile Plus?
Costul primei de asigurare este de 10 Euro / an, echivalent 
în lei în momentul achiziției. La achiziționarea împreună cu 
un pachet de produse și servicii beneficiați de o reducere de 
20% față de prețul standard.

Aceeași asigurare, în varianta 
redusă, Asigurarea Confort Mobile
Asigurarea Confort Mobile e făcută pentru cazul în care nu 
dorești să asiguri decât echipamentul electronic mobil, la un 
preț de 7 Euro / an.

La achiziționarea împreună cu un pachet de cont curent, 
beneficiezi de o reducere de 1 euro față de prețul standard 
(costă 6 euro).


