
S-a cerut autentificarea prezentului înscris: 

 

ACT ADIŢIONAL 

la 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

“PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative de locuinta” 

 

 

 Organizatorul,   

       Societatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA („AZT”), persoană juridică română, cu sediul social în 

Mun.Bucureşti, Sectorul 1, Strada Buzeşti, Nr. 82-94, Etajele 3, 4, 12 si spatiul magazinului concept de la parterul 

cladirii, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/15882/1994, 

având Cod unic de înregistrare (CUI)  RO 6120740, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-017/2003, 

autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cont bancar IBAN nr. RO69 BACX 0000 0000 3006 3255, 

deschis la UNICREDIT Bank SA, Sucursala Grigore Mora, denumita in continuare "Allianz-Țiriac" sau 

"Organizatorul",  

 

Modifică Regulamentul  “PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative de locuinta”,  dupa cum 

urmeaza:  

Art. 1. Se modifica art. 4, punctul 6,  care va avea urmatoarea redactare: 

„in cazul achizitiei online sau prin intermediul unor intermediari bancari sau brokeri mandatati de banci, 

achita prima rata a asigurarii facultative, sau, dupa caz, prima integrala, conform conditiilor de asigurare, precum 

si prima de asigurare integrala, aferenta asigurarii obligatorii.” 

Art. 2. Se modifica art. 6, care va avea urmatoarea redactare: 

„Persoanele fizice participante care achitioneaza una din asigurarile facultative descrise la Art.3 din 

prezentul Regulament, cu drept de participare conform Art. 4, pot beneficia de PAD gratuit la incheierea unei 

asigurari facultative de locuinta.  

Oferta campaniei se activeaza la solicitarea participantului de incheiere a politei facultative.” 

 Art. 3. Se modifica art. 8  care va avea urmatoarea redactare: 

“Participantii la campania promotionala  nu pot opta pentru primirea contravalorii beneficiilor campaniei in 

bani sau in alte obiecte. 

In cazul achizitiei online a politelor de asigurare, direct de catre Participant, gratuitatea este realizata prin 

restituirea primei de asigurare aferenta asigurarii obligatorii catre Participant intr-un termen ce poate varia intre 1 

si 10 de zile lucratoare. 

In cazul achizitiei prin anumiti intermediari bancari sau brokeri mandatati de banci, gratuitatea este 



realizata prin restituirea primei de asigurare aferenta asigurarii obligatorii catre Contractant intr-un termen ce 

poate varia intre 30 si 90 de zile lucratoare.” 

              Celalalte articole ale Regulamentului raman neschimbate.  

               

           

ORGANIZATOR, 
 

Societatea ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A. 
 

 

          

 

 


