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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Asigurarea bunurilor aflate in timpul functionarii/exploatarii sau in repaus, in stare demontata, in scopul intretinerii 

sau efectuarii reviziilor sau reparatiilor capitale ori in cursul mutarii in alt loc in perimetrul locatiei asigurate sau a 
remontarii ulterioare la aceeasi locatie. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Riscuri de Baza:  
 accidente fortuite (deformare, rupere, 
dezmembrare, defectiuni de functionare a 
dispozitivelor de protectie, patrundere de corp  

strain) 
 lipsa accidentala a apei in boilere; 
 explozie fizica (rupere, distrugere, 

dezmembrare prin exercitarea fortei aburilor 
sau vaporilor, fluidului intern sau a presiunii 
aerului); 

 suprapresiune sau implozie; 
 scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, 
arc voltaic, inductie; 
 greseli de proiectare, defecte de fabricatie sau 
executie, defecte de material sau turnare sau 
erori de montare /instalare; 
 operarea gresita a masinilor, lipsa de 
indemanare in operare, neglijenta, reaua-vointa 
a angajatilor  

Riscuri Speciale:  
greva, revolta si tulburari civile – clauza C.01; 
lucrul in afara programului, pe timp de 

noapte, in timpul sarbatorilor legale, trasport 
rapid – clauza C.02 

transport aerian – clauza C.03 
Acoperirea riscurilor naturale, incendiu si furt 

– clauza C.04 
transportul intern – clauza C.05 
explozie chimica interna si/sau incendiu 

intern – clauza C.06 
daune provocate de inundare – clauza C.07 

Bunuri aflate in apropiere si raspundere civila 
fata de terti – clauza C.08 

  fundatiile aferente bunurilor asigurate, 
daca nu s-a convenit altfel in contract; 

 matrite, modele, cilindri gravati, 

componente care prin utilizare sau natura 

lor sunt supuse unei uzuri intense sau 

depreciere necesitand inlocuirea periodica, 

(unelte de sfaramare, componente din 
sticla/portelan/ceramica, benzi/captuseli 

din material textil, plastic sau din cauciuc, 

benzi transportoare, curele, cabluri, funii, 

lanturi, anvelope etc.) si piese consumabile 

(cutite, capete de freza, burghie, piese 
abrazive, panze de fierastrau, ace, platine, 

site, perii etc.); 

 medii de functionare: combustibili, filtre, 

lubrifianti, uleiuri, agenti de racire, 

catalizatori etc.; 

 captuseala din caramida a furnalelor, 
cuptoarelor si altele similare, gratarele de 

ardere, duzele de gaze.      
 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

! Excluderi generale valabile ptr toate tipurile de 
asigurari: razboi, revolutie, insurectie, 
rechizitionare, energia atomica sub toate 
formelei; forta majora;   

! Orice actiune voita, acte ilegale; 
! pierderi indirecte, pierderea folosintei, alte 

daune - consecinta a producerii evenimentului 
asigurat;  

! consecinta directa a exploatarii continue : uzura 
normala, coroziune, eroziune, cavitatie, 
expunere continua la influente chimice sau 

atmosferice, rugina,  alte sedimente ; 

  

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 
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Ce obligații am? 

 sa raspund corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar si sa furnizeze toate 
informatiile si datele referitoare la circumstantele privind riscul/evaluarea acestuia, atat in 

momentul incheierii contractului, cat si in timpul derularii acestuia. 

 sa fac dovada interesului sau asigurabil/limitelor acestuia 

 sa notific Asiguratorul cu privire la instrainarea bunurilor asigurate in termen de 15 zile de la 

data instrainarii 
 sa iau masurile necesare in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate; 

 sa declar existenta altor asigurari pentru acelasi bun si aceleasi riscuri la alte societati de 

asigurare. 

 sa iau, potrivit cu imprejurarile si in cadrul sumei asigurate, masuri pentru limitarea daunelor si 

prevenirea degradarilor ulterioare;  

 sa instiintez imediat (maximum 48 ore, in functie de situatie) organele abilitate cele mai apropiate 
de locul producerii evenimentului, pentru intocmirea actelor cu privire la cauzele, imprejurarile, 

intinderea si persoanele vinovate de producerea acestuia;  

 sa instiintez Asiguratorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 24 

de ore de la producerea sau luarea la cunostinta despre acesta, furnizand toate informatiile 

relevante (natura, intindere, cauze, imprejurari);  

 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 

imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de asigurare) și 
după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in ziua și la ora înscrisă în poliță, 
în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau forță majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 de 
zile. 
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