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DESPRE NOI
• Suntem o companie înființată în 2003, autorizată de către Comisia de 
Supraveghere a Asigurarilor prin decizia 3832/16.04.2003, înregistrată cu 

numărul 157/2003 în Registrul Brokerilor
• Facem parte dintr-un grup de firme cu notorietate în România: 

✓Trust Motors – Importatorul mărcilor Peugeot, Citroen, DS și Opel

✓Trust Leasing – companie de leasing financiar

✓Eurial Invest – cel mai important dealer Peugeot, Citroen si DS și
companie de leasing operațional

✓Dolo Trans Olimp – unul dintre cei mai mari transportatori
din România



• Începând cu anul 2019 suntem membru al 
Patronatului Român al Brokerilor de 

Asigurare-Reasigurare (PRBAR)

• În cei peste 17 ani de experiență, am dezvoltat o echipa solidă care îi sprijină pe clienții 
noștri să își atingă obiectivele prin intermediul serviciilor pe care le oferim –
consultanță de risc, identificarea celor mai bune soluții de asigurare, vânzare,

protecția datelor și asistență la daune.

• Toate acestea aduc clienților noștri încrederea că ceea ce contează cel mai mult pentru 
ei va fi în siguranță, datorită soluțiilor de asigurare personalizate pe care le oferim.

• Colaboram cu cele mai bune companii de asigurari de pe piata, pentru ca tu sa ai acces 
la o oferta larga de polite si sa decizi care raspunde cel mai bine cerintelor tale.

DESPRE NOI



▪ Îți punem la dispoziție pe loc 

oferte de la cel puțin 3 

asiguratori cu informații 

detaliate despre riscurile 

acoperite, excluderile, 

acoperirea teritorială, fransize

▪ Riscuri acoperite: 

ciocniri/loviri; zgârieri; căderi; 

răsturnări; incendii; calamități 

naturale; furt; autori 

necunoscuți; avarii anvelope 

s.a.m.d

▪ Îți oferim variante rapide de 

la mai mulți asiguratori

▪ Primești despăgubire

pentru situații speciale: 

sporturi extreme, pierderea

bagajelor și documentelor, 

răspundere juridică față de 

terți și asistență juridică în 

străinătate.

▪ Beneficiezi de serviciul unic

de asistență telefonică non-

stop.

▪ Cheltuieli medicale până la 

50.000 euro

▪ Îți punem la dispoziție
pe loc oferte de la cel
puțin 3 asiguratori cu 
următoarele avantaje:

▪ Autoconstatare
pentru daune până la 
2,000 lei 

▪ Despăgubire în max. 3 

zile de la aprobarea 

sumei despăgubite

▪ Toate ofertele îți oferă

informații detaliate

despre riscurile

acoperite, excluderile, 

fransizele

▪ GAMĂ VARIATĂ DE 

ASIGURĂRI RCA

▪ Îți punem la dispoziție

oferte de la toți asiguratorii

români care emit polite RCA 

și  TE ASIGURĂM CĂ

PRIMEȘTI CEL MAI MIC 

PREÎ DIN PIAȚĂ

▪ Beneficiezi de tot istoricul

tău la RCA: te ajutam să-ți 

transferi clasa de bonus pe 

noua mașină

▪ Calculator on-line

▪ Multiple posibilități de plată

▪ Livrare imediată

Si alte tipuri de asigurări: răspunderi civile profesionale, asigurări
de viață, asigurări de sănătate, asigurări de asistență rutieră

Oferta noastră



ASIGURAREA RCA

▪ Îți punem la dispoziție ofertele tuturor asiguratorilor care emit polite RCA și  

TE ASIGURAM CĂ PRIMEȘTI CEL MAI MIC PREȚ DIN PIAȚĂ

▪ Beneficiezi de tot istoricul tău la RCA: te ajutam să-ți transferi clasa de 
bonus pe noua mașină

▪ Calculator on-line

▪ Multiple posibilități de plată

▪ Livrare imediată

Acte necesare:
✓ Talon auto 

✓ Carte Identitate

✓ Permis

✓ Date contact

✓ Factura auto in cazul in care auto este nou



Asigurarea facultativă

CASCO
▪ Îți punem la dispoziție în cel mai scurt timp oferte de la cel puțin 3 asiguratori cu 

informații detaliate despre riscurile acoperite, excluderile, acoperirea teritorială, 
fransize

▪ Riscuri acoperite: ciocniri/loviri; zgârieri; căderi; răsturnări; incendii; calamități 
naturale; furt; autori necunoscuți; avarii anvelope și elemente vitrate s.a.m.d

▪ Reduceri de până la 30%

Acte necesare:
✓ Talon auto 

✓ Carte Identitate

✓ Permis

✓ Date contact

✓ Factura auto în cazul în care auto este nou



Asigurarea obligatorie
și facultativă a locuințelor

▪ Îți punem la dispozitie pe loc oferte de la cel puțin 3 asiguratori cu următoarele avantaje:

▪ Autoconstatare pentru daune până la 2,000 lei 

▪ Despăgubire în max. 3 zile de la aprobarea sumei despăgubite

▪ Toate ofertele îți oferă informații detaliate despre riscurile acoperite, excluderile, fransizele

▪ Riscuri incluse: Clădire: Incendiu, trăsnet, explozie; căderea aparatelor de zbor (aeronave şi vehicule spaţiale); furtună, 
uragan, vijelie, tornadă, ploaie torenţială, grindină, greutatea zăpezii şi/sau gheţii, avalanşă de zăpadă; Izbirea din 
exterior de autovehicule, cădere accidentală de corpuri pe bunurile asigurate; greve, tulburări civile şi acţiuni ale unor 
grupuri răuvoitoare; riscuri catastrofice: cutremur de pământ, inundaţii şi aluviuni provenind din revărsarea apelor de 
suprafaţă precum şi din precipitaţii atmosferice temporare, inclusiv topirea zăpezii, prăbuşire și/sau alunecare de 
teren. Franșiza obligatorie (PAD) se aplică la clădire și este în valoare de 10.000 de euro sau 20.000 de euro, în funcție 
de materialul de construcție al clădirii; Furtul prin efracţie şi/sau acte de tâlhărie, vandalism.

▪ Reduceri de până la 30%

Acte necesare:

✓ Carte Identitate

✓ Date identificare imobil

✓ Date contact



Asigurarea pentru
călătorii TRAVEL

▪ Îți oferim variante rapide de la mai mulți asiguratori

▪ Primești despăgubire pentru situații speciale: sporturi extreme, pierderea bagajelor și 

documentelor, răspundere juridică față de terți și asistență juridică în străinătate.

▪ Beneficiezi de serviciul unic de asistență telefonică non-stop.

▪ Cheltuieli medicale până la 50.000 euro, indiferent de zona în care călătorești

▪ Ai acoperire pentru evenimentele cauzate de COVID-19 cu asigurarea pentru călătorii în 

străinătate.

▪ NOU: asigurări inclusiv pentru călătoriile în România

Acte necesare:

✓ Carte Identitate

✓ Date contact



CE OFERIM

Furnizăm următoarele servicii:

Consultanță prin identificarea tuturor riscurilor specifice și a 
produsului de asigurare potrivit

Administrare a contractelor de asigurare prin
managementul polițelor de asigurări pe durata derularii
contractelor de asigurare

Negociere, selecție și ofertare prin negocierea
condițiilor contractuale și obținerea produsului
potrivit, la cel mai bun preț

Asistența în caz de daune prin asistență și 
reprezentarea clienților noștri în fața 
asiguratorilor parteneri. 



fsesh@eurialbroker.ro

0741.07.00.40

www.eurialbroker.ro

Blvd. Iuliu Maniu 572-574, Sector 6,061129 Bucuresti, 

http://www.eurialbroker.ro/

