
ASIGURARI AUTO SI POLITE PENTRU CASA SI FAMILIE 

 

Din 1946 pana in prezent Agentia Baroni din Genova a integrat in mare masura 

serviciile sale legate de asigurari care ofera un serviciu de polite de asigurare pentru 

automobile, casa, persoane. 

Apeland la serviciile noastre puteti beneficia de servicii complete si integrate pentru 

a va proteja viata si persoana. 

Pachetele noastre de asigurare privesc: 

 RCA (vehicule, furt, incendiu, kasko) 

 Polite de accidente, boala, diferite riscuri 

 Polite vectoriale de transporturi 

 Polite personalizate de transport 

 Asigurare de viata 

 Pensii suplimentere 

 Economii 

 Polite pentru activitati si bunuri personale 

 

BIROCRATIE PENTRU AUTOMOBILE 

 

Biroul nostru se afla intr-una dintre zonele centrale optim deservite de Genova, in 

via Cecchi, in prestigioasa zona a cartierului Foce. 

Zona este deservita de transportul public si dispune de suficiente locuri de parcare 

astfel incat suntem usor accesibili si cu masini personale. 

Costul primei ore de parcare este rambursat clientului la presentarea biletului de 

parcare. 

Activitatea biroului nostru este condusa in familie din anul 1946 pe teritoriul 

genovez si se ocupa de practici auto, asigurari RCA, inregistrari, transferuri de 

proprietate autoturisme. 



Cu anii, ca urmare a modificarilor legislative si al pietei de desfacere a produselor si 

serviciilor am adugat alte servicii directe si in colaborare cu scoli auto autorizate cum 

ar fi cursurile pentru recuperarea punctelor pierdute ale permisului de conducere 

italian  si reinnoirea CQC. 

REINNOIREA LICENTEI 

REINNOIREA LICENTEI CU VIZITA MEDICALA LA FATA LOCULUI 

La biroul nostru va puteti renova permisul de conducere indiferent de clasa 

permisului detinut. 

Puteti efectua examenul medical direct in biroul nostru. 

Amintim documentele cu care trebuie sa va prezentati : 

 Document de identitate (buletin) 

 Permis de conducere 

 Codice fiscal 

 2 fotografii tip pasaport 

Ne ocupam de asemenea de reinnoirea documentului CQC (cartea de codificare a 

conducatorului), duplicat licenta pentru reclasificare, pierdut sau furat, cursuri de 

recuperare ale punctelor permisului de conducere italian. 

 


