
În cadrul campaniei “DCA asigură SITT” veţi beneficia de reduceri:

� 5 % pentru asigurarea CASCO;
� 7 % pentru asigurarea facultativă a locuinţei;
� 10 % pentru asigurarea medicală de călătorie;
� 5 % pentru asigurare privată de sănătate;
� 5 % pentru asigurare de viaţă;
� 5 % pentru alte tipuri de asigurări facultative non-life.
Condiţii campanie:Reducerile nu se aplică pentru asigurarea obligatorie auto (RCA) şi pentru 

asigurarea obligatorie a locuinţei (PAD).
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� Asigurări auto (RCA, Casco, asistență rutieră)
� Asigurări de locuință și bunuri

� Asigurări de viață,sănătate și accidente

� Asigurări de călătorii (inclusiv multitravel sau de grup)
� Asigurări de business

� Răspunderi profesionale
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Protecție pură – O plasă de siguranță convenabilă pentru a fi siguri că cei apropiați nu vor fi împovărați
financiar în nicio circumstanță nefavorabilă dvs.
Economisire cu protecție – Este un bun și sănătos exercițiu financiar, cu protecție inclusă. Produsele pot fi
orientate spre investiție sau spre economisire.
Economii pentru viitorul copiilor – Conferă un start bun în viața de adult a celor mici. Sumele acumulate
pot fi folosite pentru plata studiilor sau pot să fie pur și simplu un capital de pornire.
Plan de pensie – Pentru că merităm un trai confortabil și după pensionare. E vital să puneți bani deoparte
pentru a beneficia de un venit garantat și fix pe viață.
Asigurări private de sănătate (atât individuale cât și de grup) – În funcție de buget se pot achiziționa
asigurări complementare celor de stat care să acopere analize, ambulatoriu, spitalizarea,
recuperarea, nașterea, bolile grave. Clinicile pot fi în țară sau chiar în străinătate.
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� Obțineți cele mai bune oferte pentru asigurări, în funcție de nevoile
dumneavoastră punctuale (atât pentru persoane fizice cât și pentru cele
juridice).
� Oferim soluții individuale adaptate special nevoilor dumneavoastră
� Economisiți timp prin colaborarea cu profesioniști în domeniul asigurărilor.
Noi ne ocupăm de derularea contractelor de asigurare pe care le aveți.
� Dispare riscul de omisiune a reînnoirilor (funcționăm ca un reminder pentru
dvs.)
� Aveți o reprezentare solidă în fața companiilor de asigurări
� Asistență în caz de daună printr-o persoană dedicată.
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CONTACT: Corina POPA

TELEFON: 0753 308 801

EMAIL: corina.pirvan@dcainsurance.ro
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