1

TERMENI ŞI CONDIŢII
1. INFORMAŢII GENERALE
(1) Prezentele termene şi condiţii reprezintă clauze contractuale acceptate de către părţi,
de către Furnizor prin postarea acestora pe site-ul www.intaro.ro şi de către Utilizator/Consumator
prin: acceptarea lor la momentul achiziţiei serviciilor prestate de către Furnizor sau prin continuarea
folosirii website-ului ori în altă modalitate care conduce la concluzia neechivocă a acceptării lor.
(2) Datele de identificare ale lui INTARO INSURANCE SERVICES SA sunt:
 Sediul Social: Târgu Mureş, Strada Insulei, Nr. 1, Etaj I, Judeţ Mureş, 540337
 Telefon: 021.9110
 Ţel. fix/Fax: 0374.016.016
 Call Center: 021.9110 program Luni-Vineri ● 900-1800
 www.INTARO.ro
 Email: office@intaro.ro
 Certificat Registrul Comerţului: J26/113/2017;
 Cod Unic de Înregistrare 36983327.

(3) În completarea acestor dispoziţii contractuale se vor aplica dispoziţiile legale în materie,
cu excepţia situaţiei în care părţile au derogat de la acestea prin prezentele termene şi condiţii sau
prin documente ulterior încheiate de acestea.
(4) INTARO INSURANCE SERVICES SA are dreptul să modifice unilateral prevederile din
“Termeni şi condiţii” în acord cu prevederile legale. Modificările intră în vigoare din momentul
punerii la dispoziţie a textului “Termenilor şi condiţiilor” pe pagina de internet împreună cu
marcarea numerică a versiunii. Folosirea de către dvs, în calitate de Utilizator a paginii de internet
după realizarea acestor schimbări presupune că aţi luat la cunoştinţă despre acestea, le înţelegeţi
conţinutul şi v-aţi exprimat acceptul referitor la aplicarea acestora în raport de persoana
dumneavoastră.
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2. DEFINIŢII
(1) În sensul prezentelor condiţii, termenii de mai jos au următorul înţeles şi utilizând
serviciile şi produsele oferite de site-ul www.intaro.ro înseamnă că sunteţi cu acord cu conţinutul
acestora. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie, iar în cazul în care nu înţelegeţi Termenii sau nu acceptaţi
o parte a acestora, nu trebuie să utilizaţi serviciile şi produsele oferite de site.
1.1. Furnizorul de Servicii - INTARO INSURANCE SERVICES SA, persoana juridică din
România, cu sediul social în Târgu Mureş, Strada Insulei, Nr. 1, Etaj I, Judeţ Mureş, 540337,
înregistrată potrivit legii române sub număr J26/113/2017, având Cod Unic de Înregistrare
36983327 şi care realizează « activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor « conform
cod CAEN 6621.
1.2. Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii,
care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie,
artizanale ori liberale (de ex. Persoana care depune declaraţia de voinţa prin intermediul paginii sau
cea care încheie un contract de prestări servicii cu Furnizorul).
1.3. Utilizator – persoana fizică care foloseşte pagina de internet.

3. SCOP, DREPTURI DE AUTOR ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ.
3.1. Scopul permis pentru utilizarea www.intaro.ro este obţinerea de informaţii. Orice utilizare în
alte scopuri decât aceasta nu este permisă.
3.2. Conţinutul acestui site, atât în ceea ce priveşte textele, grafica, fotografiile, logo-urile dar şi alte
materiale prezente pe site sunt protejate prin legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi
proprietatea intelectuală şi aparţin societăţii INTARO INSURANCE SERVICES ŞA sau a partenerilor
săi.
4. PROCEDURI DE UTILIZARE
4.1. Utilizatorul prin accesarea site-ului www.intaro.ro acceptă în mod neechivoc că nu îi este
permisă copierea, distribuirea, arhivarea informaţiilor sau a materialelor publicate pe acest site. De
asemenea, acceptă în mod neechivoc ca orice încercare de a interveni în funcţionarea serverelor de
hosting sau în reţeaua www.intaro.ro poate duce la tragerea sa la răspundere pentru recuperarea
prejudiciului cauzat Furnizorului.
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5. SERVICII OFERITE
5.1. Lista detaliată a serviciilor oferite de către INTARO INSURANCE SERVICES SA sunt:
A) managementul produselor de asigurare şi al canalelor de vânzare;
B) managementul daunelor;
C) servicii juridice, specializate în procese de asigurări;
D) combaterea fraudei;
E) customer care.
6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
6.1. Furnizorul nu răspunde pentru realitatea şi corectitudinea datelor şi/sau informaţiilor furnizate de Utilizator.
6.2. Furnizorul nu răspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a lipsei de calitate sau
a discontinuităţii conexiunii la internet sau a atacurilor informatice asupra site-ului.
6.3. Furnizorul nu răspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a dezvăluirii de către
Utilizator către terţe părţi a datelor personale, a parolelor de acces şi de autentificare sau în cazul în care viruşi sau alte
programe informatice compromit integralitatea şi confidenţialitatea accesului Utilizatorului la site-ul www.intaro.ro

7. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA ŞI FRECVENŢA DE ACTUALIZARE A DATELOR PUBLICATE PRIN
MIJLOACE ELECTRONICE DE COMERCIALIZARE A SERVICIILOR
7.1. INTARO poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de
structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord
prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.
7.2. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi acceptarea în întregime
la Termenii şi condiţiile INTARO prezentate mai sus. Utilizarea presupune acceptarea
regulilor www.intaro.ro.
Site-ul www.intaro.ro, este proprietatea INTARO INSURANCE SERVICES SA.

