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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? 

Se asigură utilajele nesupuse înmatriculării aparținând persoanelor fizice și juridice române, pentru 

pagubele suferite de acestea ca urmare a producerii oricăruia din riscurile asigurate, atunci când se află 

staționate în spații special amenajate sau în timpul exploatării conform destinației lor. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Sunt acoperite evenimentele asigurate 

indiferent dacă obiectele asigurate sunt în 

funcțiune sau în repaus, și atunci când sunt 

demontate în scopul curățării sau reviziei 

generale, sau chiar în cursul acestor 

operațiuni, sau în cursul reasamblării 

ulterioare, dar în orice situație numai cu 

condiția ca acestea să fi fost puse inițial în 

funcțiune cu succes. 

Riscurile ce se pot asigura prin această Poliță, 

la alegerea Asiguratului, sunt:  

 încendiu, trăsnet, explozie; 
 ciocniri, loviri sau izbiri cu corpuri 

exterioare bunului asigurat, căderi, 

răsturnări; 

 furt; 

 catastrofe naturale: cutremur, viitură, 

alunecări de teren; 
 altele: tranzit terestru, lucrări în subteran 

etc. 

Asiguratorul plătește despăgubiri numai dacă 
producerea unuia din aceste riscuri produce 

avarii echipamentelor asigurate în timp ce 

acestea se găseau în zona declarată de 

Asigurat ca perimetru al șantierului. 

  cheltuielile făcute pentru transformarea sau 

îmbunătățirea utilajului în comparație cu 

starea lui dinaintea producerii evenimentului 
asigurat, înlocuirea pieselor avariate sau 

distruse cu altele de calitate superioară: 

adăugarea de accesorii suplimentare, oglinzi, 

etc., cele pentru repararea unor avarii 

produse de cauze necuprinse în asigurare și 
nici cele pentru reparațiile nereușite; 

 pagubele produse ca urmare a efectuării de 
lucrări neautorizate; 

 pagubele provocate sau agravate de utilizarea 

ehcipamentului sau utilajului precum și 
daune consecință a utilizării acestuia după 

producerea unui risc asigurat dar înainte de 

efectuarea reparațiilor. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! avarierea sau distrugerea datorată avariilor 

accidentale de natură electrică sau mecanică, 

funcționarea defectuoasă, dereglare, 

înghețarea lichidului de răcire sau a  altui 

lichid, lubrifierea defectuoasă sau lipsa 

uleiului sau a lichidului de răcire; 

! avarierea sau distrugerea ca o consecință 

directă a funcționării obiectelor asigurate 
(uzură, rupere, corodare, ruginire, deteriorare 

datorată nefolosirii sau condițiilor 
atmosferice normale); 

! avarierea sau distrugerea apărută în 

perioada în care oricare din obiectele 

asigurate se află în testări de orice fel sau 

sunt folosite în alt fel sau scop decât cele 

pentru care au fost proiectate și construite, 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

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

o furnizarea reprezentanților Asiguratorului toate detaliile și informațiile necesare pentru 
evaluarea riscului; 

o înștiințarea imediată a Asiguratorului în scris despre orice schimbare materială legată de 
risc; 

o în cazul producerii unui eveniment asigurat trebuie: 

 să avizez prin telefon, în scris sau fax Asigurătorul, despre producerea evenimentului 

asigurat, dând informații asupra naturii și mărimii pagubei; 

 să pun la dispoziția Asiguratorului toate informațiile și documentele cerute, 

permițându-i. 

 

Atenție: Asigurătorul nu va fi răspunzător și nu va plăti nici un fel de despăgubiri pentru pierderi 

sau avrieri în legătură cu care nu a primit o înștiințare scrisă în termen de 14 zile de la producerea 

evenimentului asigurat. 

 

 

 

 

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. 

 

  

 

 

   


