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Pachet de beneficii UNIQA Asigurari dedicat membrilor 
Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual 

(SNPPC) 
  

 

UNIQA Asigurări SA 
Str. Nicolae Caramfil, nr.25, sector 1, București 
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului  J/40/13092/2004, 
Identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J/40/13092/2004 
Cod unic de înregistrare 1813613,  
Societate administrată în sistem dualist 
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Capital social integral vărsat 323 800 600 RON 

 

Cont IBAN RO 81 RZBR 0000 06000 124 8004 RON - Raiffeisen Bank 
Înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA – 007/10.04.2003 

Nr. înregistrare în Registrul ANSPDCP de evidenţă a operatorilor de date 
cu caracter personal:  9195 

Cod LEI 529900EHBJY3Z379SR41 
Telefon: 0374.400.400, Fax: +40 21 212.08.43 

e-mail: info@uniqa.ro; www.uniqa.ro; /UNIQA.Asigurări 
Acest document este clasificat ca fiind Public 

 
 

Din dorința de a veni în sprijinul membrilor SNPPC cu o varietate cât mai largă de beneficii, vă anunțăm că 
în cadrul parteneriatului cu UNIQA Asigurări, atât membrii SNPPC cât și familiile acestora beneficiază de:  

▪ reduceri comerciale de până la 35% 

▪ servicii gratuite de asistență și consultanță  

 
Reduceri comerciale la achiziționarea următoarelor tipuri de asigurări 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                               
 
 

 
Servicii gratuite de asistență și consultanță permanentă 

 
Prin alocarea unui manager de cont dedicat membrilor SNPPC: 
▪ Manager de cont - Nicolae Suru, tel: 0721.266.892, e-mail: nicolae.suru@uniqa.ro  
▪ Adresă de e-mail dedicată pentru solicitări legate de produsele și oferta UNIQA: snppc@uniqa.ro 
 

UNIQA Asigurări SA este membră a UNIQA Insurance Group, unul dintre cele mai importante și 
dinamice grupuri de asigurări din Europa Centrala și de Est, lider al pieţei austriece şi jucător 
important pe toate pieţele în care este activ. UNIQA Asigurări operează pe în România din 2008 și se 
numără printre liderii pieței de asigurări generale, oferind un portofoliu complet de produse care 
respectă nevoile clienților și tendințele pieței. 

 

Beneficiile pot fi accesate numai prin intermediul persoanelor dedicate, fiind necesară prezentarea legitimației de membru 
SNPPC (se va transmite copia documentului pe e-mail). Oferta completă poate fi consultată pe www.snppc.ro. 
 

-15% 

-10% -35% 

-20% 

▪ 15% pentru asigurările de 

locuință pe durată de 1 an 
 

▪ 20% pentru asigurările de 

locuință între 2 și 5 ani 
 

▪ 35% pentru asigurările de 

accidente 
 

▪ 10% pentru asigurările de 

călătorie și asigurările 
CASCO 

 
▪ Oferte personalizate începând 

de la 100 Lei/luna pentru 

asigurarea mixtă de viață (cu 
componentă de economisire) 

 
▪ Oferte personalizate începând 

de la 50 Lei/luna pentru 

asigurarea de viață la termen  
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