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Asigurare de răspundere profesională pentru asistente personale, independente

Din acest moment vă puteți bucura de „pachetul  
de asigurare obligatorie“ al UNIQA, cea mai bună 
acoperire prin asigurare în caz de daună. Puteți 
răspunde în caz de daune pentru toate sarcinile ce vă 
revin în timpul activității dumneavoastră comerciale, ca 
de exemplu servicii legate de gospodărie sau sprijinirea 
clienților dumneavoastră în viața de zi cu zi. În anumite 
situații, acest lucru v-ar putea cauza costuri ridicate,  
adesea chiar de mai multe mii de euro.

Pentru a vă proteja în cel mai bun mod posibil, începând 
cu 1 mai 2021 beneficiați de cea mai bună acoperire prin 
asigurare în calitate de membru al grupei profesionale 
de asistență și îngrijire a persoanelor din cadrul Camerei 
de comerț a landului Austria Inferioară, sub forma unei 
asigurări de răspundere profesională.
 
Aceasta vă aduce următoarele avantaje:
n Plata costurilor cu daunele materiale asigurate  
 sau vătămarea persoanei care necesită asistență
n Plata costurilor de apărare împotriva obligațiilor de   
 răspundere nejustificată în caz de vătămare corporală  
 sau daune materiale 

Prima de asigurare este din acest moment o componentă 
fixă a contribuției dumneavoastră de bază de 90 de euro 
pe an. Acoperirea prin asigurare începe odată cu calitatea 
dumneavoastră de membru al grupei profesionale din landul 
Austria Inferioară, adică din momentul în care vă desfășurați 
activitatea în landul Austria Inferioară. Acoperirea prin asi-
gurare începe din data aderării dumneavoastră ca membru, 
de la ora 0:00 și încetează când nu mai aveți calitatea de 
membru în landul Austria Inferioară (de la data anulării 
înregistrării dumneavoastră, începând cu ora 24:00).

Concret pentru dumneavoastră, aceasta înseamnă: Dacă v-ați 
plătit contribuția de bază pentru autorizația dumneavoastră de 
funcționare în landul Austria Inferioară, acoperirea prin asigu-
rare se aplică și dacă lucrați câteva luni într-un alt land federal. 
Este posibilă însă și situația inversă: Dacă vă desfășurați 
activitatea într-un alt land federal, apoi vă mutați în landul 
Austria Inferioară, asigurarea în caz de daune este valabilă 
și în Austria Inferioară, prin plata contribuției de bază. Aveți în 
vedere, că în cazul unei daune, trebuie să raportați acest lucru 
asigurătorului în termen de 6 săptămâni.
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Suma asigurată 4.000.000,00 euro

Contribuție proprie pentru daune materiale 100,00 euro

 


