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(COD528/10.2007)  
I. DEFINIŢII  
 
1. În cuprinsul prezentelor condiţii de asigurare se folosesc următoarele definiţii: 
1.1. Asigurat: persoană fizică şi/sau juridică nominalizată în contractul de asigurare cu sediul sau reşedinţa în România care are 
un contract încheiat cu Asigurătorul; 
1.2. Asigurător: societatea autorizată să exercite activităţi de asigurare. În cuprinsul prezentelor condiţii de asigurare, prin 
Asigurător se înţelege S.C. UNIQA Asigurări S.A.; 
1.3. Beneficiar: persoana îndreptăţită să primească despăgubirea în caz de daună, menţionată în contractul de asigurare şi 
desemnată de Asigurat; 
1.4. Contractant: persoana fizică sau juridică, alta decât Asiguratul, care semnează poliţa de asigurare, obligându-se să plătească 
prima de asigurare şi să respecte obligaţiile care îi revin prin contract; 
1.5. Contract de asigurare: act juridic încheiat între Asigurat şi Asigurător care reglementează relaţiile reciproce. 
Fac parte integrantă din contractul de asigurare condiţiile generale şi/sau speciale de asigurare precum şi toate anexele la 
contract (cererea de asigurare, raportul inspecţiei de risc, specificaţia, suplimentele la contractul de asigurare, actele adiţionale 
şi alte acte sau documente); 
1.6. Eveniment asigurat: eveniment cauzator de daune care intră sub incidenţa asigurării, produs în perioada valabilităţii poliţei 
de asigurare; 
1.7. Risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, care ar putea provoca pierderea, avarierea sau distrugerea 
bunului/bunurilor asigurate pentru care Asigurătorul își asumă răspunderea de a acorda despăgubiri în baza contractului de 
asigurare; 
1.8. Suma asigurată: valoarea – declarată de Asigurat – prevăzută în contractul de asigurare, care reprezintă limita maximă a 
despăgubirii în cazul producerii evenimentului asigurat; 
1.9. Valoarea reală se calculează prin scăderea uzurii din valoarea de înlocuire de nou a bunului. Uzura bunurilor se stabileşte în 
raport cu vechimea, întrebuinţarea şi starea de întreţinere a acestora. Uzura se determină pe baza duratei tehnice de viaţă a 
utilajelor, stabilită de fabricant şi menţionată în documentaţia tehnică a acestora; 
1.10. Prima de asigurare: suma plătită de Asigurat în schimbul obligaţiei pe care şi-o asumă Asigurătorul de a-l despăgubi în 
cazul producerii riscului asigurat; 
1.11. Perioada de asigurare: intervalul de timp în cadrul căruia Asigurătorul, în schimbul încasării primei de asigurare, preia în 
răspundere riscurile asigurate; 
1.12. Dauna: prejudiciul material suferit de Asigurat (avariere, distrugere sau pierdere a bunului asigurat), ca urmare a 
producerii riscurilor asigurate;  
1.13. Despăgubirea (indemnizatia): suma pe care Asigurătorul o datoreaza Asiguratului sau Beneficiarului asigurării, după caz, 
pentru daunele suferite în urma producerii riscurilor asigurate; 
1.14. Franşiza: partea din orice daună, stabilită prin poliţa, care ramâne în sarcina Asiguratului şi care se scade din despăgubirea 
datorată pentru fiecare eveniment asigurat; 
1.15. Grevă: încetarea organizată a activităţii unei părţi importante a angajaţilor unui angajator care foloseşte forţa  
de muncă salarială,  în scopul de a impune revendicări de ordin economic, social sau politic; 
1.15. Eveniment neprevăzut: acel eveniment pe care Asiguratul sau unul din reprezentanţii săi nu au putut să-l prevadă, la timp,  înainte de producerea lui.  

1.17. Reprezentanţi: persoanele alese sau numite în conformitate cu prevederile legale, statutele sau actele 

constitutive şi autorizate să reprezinte Asiguratul; 

1.18. Tulburări civile: demonstraţii violente şi ilegale care nu intră în categoria de revolte dar care se transformă într-o agitaţie ce ia proporţiile unor dezordini 
sociale; 

1.19. Unul şi acelaşi eveniment: suma întâmplărilor, fenomenelor, circumstanţelor produse pe durata unui interval de cel mult 
72 ore şi care, în mod cumulat, determină producerea daunei şi/sau – după caz – agravarea acesteia. 
 
Orice cuvânt sau expresie căruia (căreia) i se atribuie un înţeles special în contractul de asigurare, are acel înţeles ori de câte ori 
este folosit(ă). 
 

 

mailto:info@uniqa.ro;
http://www.uniqa.ro/


 
 
 

Pag 2 din 8 
 

II. OBIECTUL ASIGURĂRII  
 
2. Obiectul asigurării îl constituie bunurile menționate în contractul de asigurare folosite în condițiile unei funcționări normale și 
corecte. Contractul de asigurare se încheie pe baza completării de către Asigurat a Cererii de asigurare şi a Listei utilajelor de 
construcţii şi a altor utilaje şi instalaţii speciale care, împreună cu orice alte declaraţii făcute în scris de Asigurat în legatură cu 
acesta asigurare, fac parte integrantă din contract. 
3. Asigurătorul preia în asigurare bunurile înscrise de Asigurat în Lista utilajelor de construcții, a altor utilaje și instalații speciale  
și menţionate în contract, pe perioada asigurată, la locaţiile (şantiere, zone geografice) menţionate în contract și pentru care 
Asiguratul a plătit prima de asigurare. Bunurile pot fi cuprinse în asigurare numai după ce au fost puse în funcţiune. Bunurile 
asigurate ramân acoperite prin asigurare și pe timpul întreținerii, reviziei generale, reparației. 
4. Bunuri care nu se pot asigura 
4.1. Următoarele bunuri nu fac obiectul prezentelor condiţii de asigurare şi nu se pot asigura: 
-  autovehicule / vehicule înmatriculate, cu excepția cazului în care acestea acţionează doar la locaţiile asigurate, în afara 
drumurilor publice; 
- ambarcaţiuni, nave, sau aeronave; 
4.2. De asemenea, nu se asigură, decat în cazul în care s-a convenit altfel, în mod expres, între Asigurător și Asigurat, prin 
contractul de asigurare (prin clauze speciale): 
- instalaţiile sau utilajele   folosite pentru săparea de tunele şi pentru executarea lucrărilor de exploatare a subsolului; 
- utilajele aflate pe platforme pe malul apei, pe barje sau pe pontoane. 
Cheltuielile de recuperare a instalațiilor și utilajelor îngropate sau scufundate sunt de asemenea excluse din acoperire, în situația 
în care nu s-a convenit altfel între Asigurător și Asigurat. 
4.3. Nu sunt acoperite prin asigurare : 
a) piesele/subansamblele care se înlocuiesc cum ar fi sfredele, burghie, cuţite, lame de fierăstrău; 
b) piese sau subansable care prin folosire sau natura lor suferă un grad ridicat de uzură precum: benzi transportoare sau lifturi, 
frânghii, baterii, pneuri, curele, obiecte din sticlă, matriţe, şabloane, filtre, site, cabluri de conectare, conducte flexibile, lanţuri, 
conectori, materiale de împachetare și ambalare; 
 c) uleiuri, agenți de răcire, combustibili, lubrifianţi, etc. 
 
III. RISCURILE ASIGURATE 
 
5. Sunt asigurate pagubele produse de evenimente bruşte şi neprevăzute utilajelor de construcţii/ altor utilaje /instalaţii speciale 
sau părţi ale acestora, la locaţia sau în zona geografică menţionate în poliță, pe durata contractului de asigurare, produse din 
orice cauză, cu excepţia celor excluse în mod expres. 
În special se acordă despăgubiri în baza prezentelor condiții de asigurare pentru daune cauzate de: 
a) neglijență, manipulare incorectă, erori de operare ale angajaților; 
b) fenomene naturale/ alte calamități cum ar fi: furtuna, grindina, inundaţii, alunecările de teren, cutremurul de pământ, 
erupţiile vulcanice; 
c)  incendiu, trăsnet şi explozii; 
d)  coliziuni, răsturnări, deraieri; 
e)  orice alt accident care nu este exclus în mod expres prin  condiţiile de asigurare. 
5. Bunurile menţionate în contractul de asigurare sunt asigurate atât în activitate, cât şi în repaus, precum şi în perioada unor 
reparaţii sau înlocuiri. 
 
IV. EXCLUDERI 
 
6. Asigurătorul nu va fi răspunzător şi nu va acorda despăgubiri Asiguratului pentru pierderea, avarierea sau răspunderea 
cauzată, produsă, rezultată sau agravată direct sau indirect, de: 
a) franşiza prevăzută în contractul de asigurare, pentru fiecare eveniment, care urmează să fie suportată de Asigurat. Dacă în 
unul și același eveniment sunt distruse sau avariate mai multe bunuri asigurate, Asiguratul nu va trebui, totuși, să  suporte mai 
mult decât cea mai mare franșiză din cele aplicabile bunurilor asigurate distruse sau avariate în acel eveniment ; 
b) daune datorate unor avarii accidentale, pene sau defecţiuni de natură mecanică sau electrică, îngheţării fluidului de răcire 
sau a altor fluide, ungerii defectuase, lipsei uleiului sau a agentului de răcire.  

Cu toate acestea, în cazul în care, ca urmare a unor astfel de avarii sau defecţiuni, se produce un alt accident, aceste daune 
de consecinţă se despăgubesc; 
c) avarii datorate exploziei unui motor cu combustie internă, a unui rezervor sau vas de presiune având drept cauze presiunea 
fluidului intern sau a aburilor; 
d) daune produse în timpul transportului sau deplasării prin forţă proprie a bunului asigurat între două locaţii (puncte de 
lucru), dacă nu este altfel convenit ; 
e) daune care sunt consecinţă directă a exploatării normale a bunurilor asigurate (ex. uzură în funcţionare, coroziune, rugină, 
deteriorări treptate ca urmare a lipsei de folosire şi condiţiilor atmosferice normale ); 
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f) daune produse  în timp ce bunul asigurat este supus unei testări sau verificări de orice natură sau este folosit  în alte moduri 
decât destinația sa  normală ; 
g) război, invazie, acţiune a unui duşman extern, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), război civil, revoltă, 
revoluţie,  insurecţie,  grevă, grevă  patronală, tulburări civile, putere (dictatură)  militară sau uzurpare de putere, grup de 
persoane răuvoitoare sau persoane care acţionează în legătură cu  orice organizaţie politică, terorism, confiscare, conspiraţ ie, 
rechiziţionare, distrugere sau  avariere din  ordinul oricărui guvern de drept sau  de fapt, sau  de orice autoritate politică. 
În orice acţiune, proces sau procedură judiciară în care Asigurătorul pretinde că datorită prevederilor de mai sus o  daună, 
distrugere, deteriorare sau răspundere nu sunt acoperite prin asigurare, este sarcina Asiguratului să dovedească contrariul. 
h) orice consecință, directă sau indirectă, a reacţiilor nucleare, radiaţiilor nucleare sau contaminării radioactive; 
i) daune datorate defectelor sau erorilor sau deficiențelor existente la momentul încheierii asigurării,  cunoscute sau care ar fi 
trebuit sa fie cunoscute de Asigurat  sau reprezentanții acestuia; 
j)  acţiunea intenţionată sau omisiunea sau neglijenţa gravă a Asiguratului (în cazul persoanei fizice) sau a reprezentanţilor săi 
(în cazul persoanelor juridice); 
k) daune de care producătorul, furnizorul sau unitatea de reparaţii sunt raspunzători în baza legii sau printr-un contract; 
l) orice cheltuieli cu reglajele standard, rectificarea defecţiunilor funcţionale şi întreţinerea bunurilor asigurate dacă nu sunt 
direct legate de repararea unui daune acoperite prin asigurare; 
m) pierderea sau dauna ce rezultă din utilizarea bunului asigurat după producerea unei daune dar înainte ca să fie făcută 
repararea sa definitivă şi să fie garantată operarea normală  a bunului respectiv; 
n) daune de consecinţă de orice natură (de ex. pierderi de valoare, pierderi de profit, pagube băneşti produse de 
imposibilitatea executării contractelor, etc); 
o) daune descoperite în timpul efectuării unui inventar sau în timpul unor operaţiuni normale de service; 
p) daune provocate bunurilor asigurate de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau care nu au în atribuţie 
și/sau nu sunt calificate în conducerea sau manipularea bunurilor asigurate. 
r)  furtul simplu, dispariţia inexplicabilă, lipsuri constatate cu ocazia inventarierii. 
7. Prin contractul de asigurare nu se acoperă cheltuielile suplimentare care se pot efectua ca urmare a producerii unui 
eveniment asigurat, precum: lucrul peste program, pe timpul nopţii sau al sărbătorilor legale sau cele determinate de 
transportul expres al bunurilor asigurate, decât dacă acestea au fost agreate în prealabil în scris de Asigurător şi s-a plătit prima 
de asigurare corespunzătoare. 
 
V. PERIOADA ASIGURATĂ 
 
8.   Perioada asigurată este cea menţionată în contractul de asigurare. 
9. Răspunderea Asigurătorului intră în vigoare după 24 de ore de la expirarea zilei în care s-a încasat integral prima de asigurare 
(sau prima rată a acesteia), s-a efectuat inspecţia de risc şi s-a emis contractul de asigurare. În cazul în care inspecţia de risc se 
face după emiterea contractului de asigurare, numărul de zile în care se va efectua inspecţia de risc va fi menționat în mod 
expres, dar nu va depăşi 10 zile calendaristice. Răspunderea Asigurătorului va începe după această perioadă, chiar dacă inspecţia 
de risc nu s-a finalizat. 
10. Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat contractul de asigurare şi 
s-au plătit primele de asigurare. 
11. Perioada asigurată este de 12 luni (un an), dacă nu s-a convenit altfel în mod expres. 
12. Contractul de asigurare încheiat pentru un an poate fi  reînnoit automat pentru anul următor, prin emiterea unui nou 
contract de asigurare si plata primei de asigurare, în cazul în care nu a fost denunţat sau reziliat în scris (prin scrisoare 
recomandată) sau nu s-a comunicat, în scris, intenţia de a nu se reînnoi contractul, cu un preaviz de 20 zile înainte de sfârşitul 
anului de asigurare. 
13. Asigurarea încetează de drept dacă: 
a) producerea evenimentului asigurat nu mai este posibilă (de ex. bunul asigurat a fost casat, a  fost pierdut sau a dispărut);  
b) bunul asigurat a fost înstrăinat prin vânzare, a fost inchiriat, dat in  comodat, etc.; 
c) activitatea Asiguratului a încetat (societatea s-a desfiinţat, este în reorganizare, lichidare sau faliment); 
d) intră în vigoare rezilierea sau denunţarea.  
14. Dacă Asiguratul (persoană fizică) a decedat, drepturile ce decurg din prezentul contract se transferă moştenitorilor legali sau 
testamentari care dobândesc bunul asigurat, cu acordul scris al acestora, comunicat Asigurătorului. 
 
VI. SUMA ASIGURATĂ 
 
15. Prin prezentele Condiţii de asigurare se stabileşte că suma asigurată prevăzută în Contractul de asigurare este cea declarată 
de Asigurat şi trebuie să fie egală cu valoarea de asigurare. 

Valoarea de asigurare reprezintă valoarea de înlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi, de acelaşi tip, calitate, parametri şi 
capacitate, această valoare incluzând taxe de transport, taxe vamale, precum şi costuri de montaj, dacă este cazul. Suma 
asigurată va trebui să conţină şi taxa pe valoarea adăugată (TVA) aferentă bunurilor asigurate. În caz contrar, acest lucru va fi 
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menţionat in mod expres în Lista utilajelor de construcţii şi a altor utilaje şi instalaţii speciale iar despăgubirea nu va include 
această taxă. 

Prin derogare de la prevederea de mai sus, suma asigurată pentru baracamente, tabere, ateliere, schelărie, cofraj şi matriţare va 
fi egală cu valoarea reală ( valoarea de înlocuire mai puțin uzura) a acestora la momentul încheierii poliţei. 

16. Dacă la data producerii evenimentului asigurat se constată că sumele asigurate sunt inferioare valorii de asigurare (valoarea 
de înlocuire la care ar fi trebuit încheiată asigurarea în cazul utilajelor și instalațiilor/valoarea reală în cazul baracamentelor 
taberelor, atelierelor, schelăriei, cofrajelor, matrițelor), despăgubirea cuvenită se reduce corespunzător raportului dintre  suma 
asigurată şi  valoarea de asigurare a bunului în cauză, potrivit principiului proporţiei (subasigurarea). Această condiţie se aplică 
fiecărui bun sau valoare a unui bun, în mod separat. 

 
VII. PRIMA DE ASIGURARE 
 
17. Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral. La cererea Asiguratului, Asigurătorul poate accepta ca plata primei de 
asigurare  să fie efectuată şi în rate. 
18. Plata primei de asigurare (sau a ratelor pentru aceasta) se va face în cuantumul şi la termenele precizate în  contractul de 
asigurare. 
19.  Prima de asigurare se stabileşte în aceeaşi valută în care a fost stabilită şi suma asigurată înscrisă în poliţă. La opţiunea 
Asiguratului, prima de asigurare poate fi plătită în lei sau în valută. Plata in lei a primei de asigurare stabilită în valută se face prin 
raportare la cursul de referință comunicat de BNR valabil la data emiterii poliței de asigurare. 
20. În caz de neplată la scadenţă a unei rate de primă următoare celei dintâi, Asiguratul are dreptul să o plătească în termen de 
15 zile calendaristice  de la scadenţa ratei respective (perioadă de păsuire), situaţia contractului rămânând neschimbată până la 
expirarea acestui termen. Dacă sumele datorate de Asigurat cu titlu de rate de primă nu sunt plătite în termenul de păsuire 
acordat, asigurarea se suspendă automat din a 16-a zi de la scadenţă.  
21. Asigurarea poate fi repusă în vigoare la cererea scrisă a Asiguratului, prin achitarea ratei restante, într-un termen de maxim 
30 de zile de la data scadenţei, fără decalarea datei expirării asigurării. 
22. Condiţiile pentru repunerea în vigoare a asigurării sunt următoarele: 
a) respectarea prevederilor condiţiilor de asigurare privind încheierea unei asigurări noi (termen de intrare în vigoare, efectuarea 
inspecţie de risc, etc.); 
b) neînregistrarea în perioada de suspendare a unor evenimente care ar fi impus Asigurătorului acordarea unor despăgubiri dacă 
asigurarea ar fi fost în vigoare. 
23. Dacă în cursul celor 15 zile de suspendare Asiguratul nu solicită repunerea în vigoare a contractului de asigurare, contractu l 
se consideră reziliat de drept din a 16-a zi de la scadenţă, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate 
prealabilă. Orice plată efectuată de Asigurat după expirarea termenului de păsuire, nu repune asigurarea în vigoare, suma plătită 
urmând a fi restituită. 
24.În cazul producerii unor evenimente asigurate în perioada cât contractul de asigurare a fost suspendat, Asigurătorul nu are 
răspundere şi nu plăteşte despăgubiri. 
 

VIII. STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 
 
25. Asigurătorul va despăgubi pe Asigurat în cazul producerii, în perioada de valabilitate a prezentului contract de asigurare, a 
unei pagube dintr-un risc acoperit prin asigurare, prin plată în numerar (compensare în bani), prin înlocuire sau prin reparare 
(înlocuire în natură), potrivit opţiunii Asigurătorului. Înlocuirea bunului distrus sau dispărut se face cu un bun similar de acelaşi 
tip, capacitate, vechime şi caracteristici tehnice. 
26. Despăgubirea nu poate depăşi, în legătură cu fiecare din bunurile asigurate, suma asigurată menţionată în contractul de 
asigurare, pentru fiecare din acestea iar despăgubirea totală nu poate depăşi suma totală asigurată prevăzută în contract. 
27. Dacă asigurarea s-a încheiat pentru o sumă asigurată mai mare decât valoarea de asigurare (definită conform prevederilor 
Cap. VI, pct. 15 – supra asigurare), se va proceda astfel: 
- în cazul în care Asiguratul sau Contractantul a fost de rea credință în declararea sumei asigurate, contractul de asigurare se 
consideră nul, iar Asigurătorul  nu are obligația restituirii primei de asigurare; 
- în cazul în care Asiguratul sau Contractantul nu a fost de rea  credință în declararea sumei asigurate, în situația producerii unui 
eveniment asigurat, Asigurătorul va recalcula şi va restitui Asiguratului prima de asigurare aferentă excedentului de sumă 
asigurată iar cuantumul despăgubirii se va stabili conform prevederilor de la Cap. IX, pct. 30 de mai jos. 
28. După fiecare pagubă, suma asigurată se micşorează cu începere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul 
perioadei asigurate, cu suma cuvenită drept despăgubire, asigurarea continuând pentru suma rămasă. Prima de asigurare pentru 
această perioadă rămâne neschimbată. La cererea Asiguratului, suma asigurată rămasă poate fi completată printr-un act 
adițional la contractul iniţial, contra plăţii diferenţei de primă corespunzătoare. 



 
 
 

Pag 5 din 8 
 

29. La plata despăgubirii, Asigurătorul are dreptul să ceară în scris, iar Asiguratul este obligat să pună la dispoziţia Asigurătorului 
bunurile, subansamblele sau părţile componente pentru care s-a plătit despăgubirea.  
 
IX. MODUL DE STABILIRE AL CUANTUMULUI  DESPĂGUBIRII  
 
30. În cazul producerii unei daune acoperite prin  prezentul contract de asigurare, stabilirea despăgubirilor se face astfel: 
a) în cazul unei avarii care  poate fi remediată: în limita sumei asigurate, costul reparaţiilor necesare pentru a aduce bunul 
avariat la starea sa de funcționare imediat anterioară producerii evenimentului asigurat, la care se adaugă costurile de 
demontare şi de montare necesare reparaţiei, plus costurile de transport de la / la unitatea de reparaţii, precum şi taxele vamale 
şi TVA, dacă este cazul, cu condiţia ca aceste cheltuieli și taxe să fi fost incluse în suma asigurată a bunului respectiv.  

Dacă valoarea unui bun sau a unei părţi a acestuia creşte în urma reparaţiei, răspunderea Asigurătorilor se va reduce cu 
suma cu care valoarea bunului a crescut.  

În cazul în care reparaţiile se execută de către Asigurat în atelierul propriu, Asigurătorul va despăgubi costurile cu 
materialele şi cu salariile celor implicaţi în reparaţiile respective plus un procent rezonabil pentru acoperirea regiei proprii.  
      Din despăgubirea cuvenită se scade valoarea resturilor ce se mai pot folosi sau valorifica.   
      În cazul în care costul reparaţiilor este egal sau depăşeşte valoarea reală a bunului asigurat imediat anterioară producerii 
pagubei, bunul va fi considerat distrus, iar despăgubirea se va stabili conform prevederilor din punctul b) de mai jos.  
b) în cazul unei daune totale: la valoarea reală a bunului imediat anterioară producerii evenimentului asigurat, incluzând 
cheltuielile pentru transport obişnuit, costul montajului şi al taxelor vamale, dacă este cazul, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fi 
fost incluse în suma asigurată.  
Valoarea reală se va calcula prin scăderea uzurii din valoarea de înlocuire de nou a bunului. Uzura bunurilor avariate sau distruse 
se stabileşte în raport cu vechimea, întrebuinţarea şi starea de întreţinere a acestora la data producerii evenimentului asigurat. 
Uzura se determină pe baza duratei tehnice de viaţă a utilajelor, stabilită de fabricant şi menţionată în documentaţia tehnică a 
acestora. 
Din despăgubirea cuvenită se scade valoarea resturilor ce se pot folosi sau valorifica. 
31. Orice cheltuieli suplimentare efectuate de Asigurat pentru repararea, în urma unei daune, a bunului asigurat, referitoare la 
lucrul peste program, pe timp de noapte, în timpul sărbătorilor, precum şi de transportul expres, vor fi acoperite de această 
asigurare numai dacă s-a convenit în scris,  acest lucru in contractul de asigurare (și a fost plătită prima corespunzătoare). 
32. Prin prezentele condiţii de asigurare nu se despăgubeşte costul modificărilor, adăugirilor şi/sau îmbunătăţirilor. 
33. Despăgubirea acoperă şi costul reparaţiilor provizorii efectuate de asigurat, dacă astfel de reparaţii constituie  parte a 
reparaţiilor definitive şi nu majorează cheltuielile totale de reparaţii. 
34. Asigurătorul plăteşte despăgubiri numai pe baza facturilor, chitanţelor şi altor documente justificative care dovedesc 
efectuarea reparaţiei sau înlocuirii, după caz, şi acestea corespund cu reparaţiile şi/sau înlocuirile pe care dauna/pierderea 
bunului asigurat le-a impus.  
35. Dacă există obligaţia plăţii unei despăgubiri, Asigurătorul poate acorda Asiguratului, în baza unei cereri scrise a acestuia, un 
avans din drepturile cuvenite, pe baza unui deviz antecalcul. Avansul nu poate depăşi un procent de 50% din valoarea pieselor , 
componentelor, ansamblurilor ce urmează a fi înlocuite. 
36.  În cazul în care Asiguratul nu mai doreşte repararea bunului avariat, despăgubirea se poate plăti, în limita valorii reale a 
bunului avariat, în urma evaluării facute de Asigurător, pe baza unui deviz antecalcul, a preţurilor de producător sau de 
reprezentanţă, a cataloagelor de specialitate, etc. 
37. În cazul furtului prin efracție sau prin acte de tâlhărie, se vor aplica și următoarele prevederi: 
a) despăgubirea se acordă numai dacă de la data înştiinţării Asigurătorului au trecut cel puţin 30 de zile, iar organele de poliţie 
confirmă, în scris, furtul prin efracție sau prin acte de tâlhărie precum şi faptul că bunul asigurat, respectiv părţile componente 
sau piesele acestuia nu au fost găsite. 
       Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii dacă la organele de poliție nu s-a înregistrat o reclamaţie în legătură cu 
furtul sau tentativa de furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie. 
b)  dacă înainte de plata despăgubirii bunurile furate au fost găsite, despăgubirea se acordă numai pentru eventualele pagube 
produse ca urmare a furtului prin efracţie sau prin acte de tâlhărie. 

c) dacă bunul asigurat, respectiv părţile componente sau piesele acestuia au fost găsite după plata despăgubirii, Asiguratul poate 
opta în termen de maxim 15 de zile de la data găsirii, pentru: 
-  restituirea către Asigurător a despăgubirii încasate în cazul în care bunurile au fost găsite complete și neavariate sau  
- a diferenţei dintre aceasta şi costul reparaţiilor ori înlocuirii părţilor componente sau a pieselor avariate ori incomplete. 

Restituirile respective se vor face în termen de 30 de  zile calendaristice de la găsirea bunurilor respective. 
 

X. CALCULUL INDEMNIZATIEI DE ASIGURARE (DESPAGUBIRII) 
 
38. Calculul despăgubirii cuvenite se face prin scăderea din despăgubirea stabilită conform Capitolului IX, a franşizei şi a valorii 
recuperate (piesele, subansamblele şi materialele care mai pot fi reutilizate sau valorificate), la data producerii evenimentului 
asigurat.  
39. Dacă în momentul producerii distrugerii sau avariei oricărui bun asigurat prin acest contract, se constată că suma asigurată 
declarată de Asigurat este mai mică decât valoarea de asigurare (subasigurare), Asiguratul va primi o despăgubire care se 
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calculează ţinând cont de raportul între suma asigurată declarată şi valoarea de asigurare, conform principiului proporţiei (Cap 
VI, pct 16). 
40. În cazul existenţei mai multor asigurări încheiate pentru acelaşi bun, şi pentru aceleaşi riscuri, fiecare Asigurător este obligat 
la plată, proporţional cu suma asigurată şi până la concurenţa acesteia, fără ca, însa, Asiguratul să poată încasa o despăgubire 
mai mare decât prejudiciul efectiv suferit, consecinţă directă a producerii evenimentului asigurat. 
41.  În cazul plăţii unei despăgubiri, Asigurătorul are dreptul de a compensa ratele de primă ce i se datorează până la sfârşitul 
perioadei de asigurare prin scăderea acestora din valoarea despăgubirilor cuvenite, cu excepția cazurilor în care s-a convenit 
altfel; 

42. În cazul în care valoarea bunurilor asigurate este exprimată în valută iar primele de asigurare se plătesc în lei, despăgubirea 
se plăteşte în lei la cursul de referinta comunicat de BNR din data producerii evenimentului asigurat. În cazul în care sumele 
asigurate sunt menţionate în valută iar prima de asigurare este plătită în valută, despăgubirile se pot stabili în valută sau în lei, la 
cursul de referinţă comunicat de BNR din data aprobării la plată a despăgubirii respective. 
43. În situaţiile în care drepturile din asigurare sunt cesionate în favoarea unei bănci sau unei terţe părţi, despăgubirea se va plăti 
numai după obţinerea de către Asigurat a acordului de plată a despăgubirii, cu menţionarea clară a beneficiarului despăgubiri i 
(Asigurat, terţa persoană în favoarea căreia au fost cesionate drepturile din asigurare, unitatea reparatoare, etc.). 
 Dacă în contractul de asigurare nu este desemnat un beneficiar, despăgubirea se plăteşte Asiguratului. 
44. Asigurătorul este îndreptăţit: 
a) să amâne acordarea despăgubirii, dacă în legătură cu realitatea producerii daunei a fost pornită o cercetare penală, până la 
finalizarea acesteia; 
b) să nu plătească despăgubirea, în cazul în care cererea de despăgubire a Asiguratului are la bază declaraţii false , 
fara restituirea primei de asigurare incasate. 
c) să reducă despăgubirea cuvenită, după producerea evenimentului asigurat, corespunzător raportului dintre prima de 
asigurare stabilită şi cea care ar fi trebuit stabilită dacă s-ar fi cunoscut exact împrejurările privind riscul preluat sau să refuze 
plata despăgubirii dacă, în raport cu acele împrejurări, asigurarea nu s-ar fi încheiat. 
 

XI. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI 
 
45. Asiguratul este obligat să plătească primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în contractul de asigurare. 
46. Asiguratul este obligat să declare existenţa altor asigurări facultative pentru acelaşi bun la asigurători diferiţi, atât la 
încheierea asigurării, cât şi pe parcursul valabilităţii acesteia. 
47. Asiguratul are obligaţia, înainte de semnarea contractului, să declare,  orice informații sau împrejurări pe care le cunoaște și 
care sunt, în mod obiectiv, esențiale pentru evaluarea riscului. Sunt considerate informații sau împrejurări esențiale pentru 
evaluarea riscului, cele care  ar putea să-l influenţeze pe Asigurător în decizia sa de a accepta riscul sau de a-l accepta pe baza 
unor înţelegeri speciale. 
 În cazul în care există dubii, Asigurătorul are dreptul să solicite informaţii, în scris, cu privire la condiţiile care influenţează riscul. 
48. Dacă împrejurările esențiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului, Asiguratul este obligat să comunice în 
scris Asigurătorului schimbarea.  
49. De asemenea, Asiguratul este obligat: 
a) să ia, pe cheltuiala sa, toate măsurile de precauţie, potrivit cu împrejurările şi în conformitate cu dispoziţiile legale şi 
recomandările producătorului cu privire la întreținerea, protecţia, paza şi exploatarea bunurilor asigurate, acționând ca și când 
ele nu ar fi asigurate. 
Asiguratul va lua toate măsurile rezonabile în vederea menținerii bunurilor asigurate în buna stare de funcționare și se va asigura 
că nci un bun  nu este, de obicei sau intenționat, supraîncărcat/în suprasarcină. 

Asiguratul are obligația să respecte întocmai instrucţiunile producătorului referitor la operarea bunurilor asigurate, 
verificarea, efectuarea reviziilor și reparațiilor capitale precum și reglementările legale în vigoare privind operarea , service –ul şi 
întreţinerea lor. 

b) să respecte recomandările rezonabile ale Asigurătorului pentru a preveni distrugerea sau avarierea bunurilor asigurate; 
În caz de neîndeplinire a  obligaţiilor de la lit .a) si b), Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii. 
c) să înştiinţeze, în scris, Asigurătorul, imediat ce a cunoscut orice modificare intervenită în legătură cu bunurile asigurate, ca de 
exemplu: valoarea bunurilor, folosirea lor, caracteristicile lor, locul de amplasare, schimbarea interesului asigurabil sau alte 
circumstanţe în măsură să modifice sau să agraveze riscul.  
În astfel de cazuri, continuarea asigurării va fi convenită în scris de Asigurator, printr-un act adițional la contract; 
d) să repună în funcţiune bunul asigurat după reparaţii de rutină (neasigurate) sau după reparaţii efectuate ca urmare a unui  
eveniment asigurat; 
e) să permită Asigurătorului accesul la bunurile asigurate în orice moment; 
f) să nu facă şi să nu accepte modificări care ar duce la majorarea riscului, cu excepţia cazului în care continuarea asigurării, cu 
riscul majorat, este confirmată în scris de Asigurător; 
g) să ceară acordul Asigurătorului dacă, după o avarie, reparaţia unor utilaje sau instalaţii ar urma să se facă în altă ţară. 
50. În cazul producerii unui eveniment asigurat, care poate da nastere la pretenții de despăgubire în baza contractului de 
asigurare,  Asiguratul este obligat:  
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a) să ia, sau să participe la luarea, sau să permită sa fie luate, în limita sumei asigurate,potrivit cu împrejurările, măsuri 
rezonabile pentru micşorarea şi limitarea pagubelor precum şi pentru minimizarea costurilor generate de acestea; 
b) să înştiinţeze Asigurătorul, pe propria sa cheltuială, în termen de 24 de ore de la luarea la cunoştinţă despre producerea  
daunei, despre cauza şi mărimea probabilă a acesteia, prin telefon, telegramă, fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire. Dacă dauna a fost raportată telefonic, notificarea scrisă trebuie transmisă în interval de maximum 3 zile; 
c) să înştiinţeze imediat, în caz de incendiu sau explozie, organele de poliţie, unităţile de pompieri ori alte organe de cercetare, 
cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările 
producerii evenimentului asigurat şi la pagubele provocate; 
d) să furnizeze Asigurătorului informaţii complete precum şi toate documentele necesare pentru evaluarea mărimii pagubei sau 
pentru determinarea cheltuielilor efectuate; 
e) să acorde sprijin deplin pentru investigarea atât a cauzelor cât şi a condiţiilor de producere a pagubei, să sprijine toate 
cercetările necesare privind paguba şi să nu facă nici o modificare a bunului avariat, care ar putea îngreuna sau pune în 
imposibilitate investigarea cauzei pagubei; 
f) să păstreze piesele afectate şi să le pună la dispoziţia Asigurătorului sau experţilor acestuia, pentru inspecţie. 
g) În caz de furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie, suplimentar faţă de cele prevăzute mai sus, Asiguratul, este obligat: 
- să se îngrijească ca până la cercetarea cazului să rămână neatinse toate urmele efracţiei în caz de furt prin  
efracţie, precum şi toate dovezile despre împrejurările tâlhăriei, în cazul furtului săvârşit prin acte de tâlhărie; 
- să înştiinţeze imediat, în scris, organele poliţiei cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat; 
- să comunice Asigurătorului găsirea bunurilor furate sau dacă a fost identificat făptaşul şi, dacă este cazul (respectiv bunurile 
furate au fost recuperate), să restituie despăgubirea primită pentru acestea. 
- în cazul în care organele de cercetare i-au comunicat identitatea persoanei care a săvârşit furtul, să comunice acest fapt 
Asigurătorului în termen de 3 zile lucratoare. În situatia  nerespectării acestei obligaţii de către Asigurat şi dacă din acest motiv 
Asigurătorul a fost pus în imposibilitatea de a exercita dreptul de regres împotriva persoanei care a săvârşit furtul, Asiguratul va 
restitui despăgubirea primită în termen de 15 zile de la data solicitării. 
51. Asiguratul poate executa reparaţia sau înlocuirea numai dupa ce Asigurătorul şi-a dat acordul. În cazul în care Asigurătorul nu 
efectuează constatarea în termen de 7 zile lucrătoare de la înştiinţarea daunei, Asiguratul poate executa reparaţiile sau 
înlocuirile.  
52. În cazul nerespectării şi neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acest capitol, Asigurătorul are dreptul să refuze plata 
despăgubirii, dacă din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi nici întinderea pagubei. 
53. Respectarea  riguroasă şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în aceast contract de asigurare, în  măsura în care se referă la 
obligaţiile care-i revin Asiguratului, precum şi presupunerea  că declaraţiile  şi  răspunsurile  Asiguratului la Cererea de asigurare 
sunt adevărate, vor fi  o condiţie ce precede orice răspundere care revine Asigurătorului. 
54. Toate înştiinţările Asigurătorului sau Asiguratului trebuie făcute în scris pentru a le fi opozabile. 
 
XII. DISPOZIŢII FINALE 
 
55. În cursul valabilităţii contractului de asigurare, Asigurătorul are dreptul să efectueze inspecţii de risc, ori de câte ori consideră 
necesar. În cazul în care, cu acest prilej, se constată degradarea condiţiilor de protecţie existente la data încheierii asigurării, prin 
nerespectarea eventualelor recomandări făcute de producător sau prin apariţia unor defecţiuni generatoare de pericole, 
Asigurătorul poate suspenda asigurarea, pe bază de notificare scrisă, aceasta putând fi repusă în vigoare după remedierea 
neajunsurilor constatate. 
56. În cazul în care asigurarea este încheiată cu aplicarea unor clauze speciale, ca urmare a menţionării exprese pe poliţă sau în 
actul adițional încheiat şi încasării de către Asigurător a diferenţelor de primă corespunzătoare, în interpretarea şi aplicarea 
prevederilor contractuale, clauzele speciale au prioritate şi completează sau modifică  condiţiile  de  asigurare.  
57. În cazul în care cererea de asigurare sau declaraţia Asiguratului este neadevărată sau cererea de despăgubire este 
frauduloasă sau în mod evident exagerată, ori are la bază declaraţii false, acest contract de asigurare este nul, iar Asigurătorul nu 
este obligat să facă nici o plată în baza lui si va reține prima de asigurare încasată. 
58. Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii după producerea evenimentului asigurat, în cazul în care Asiguratul  a 
încercat sau încearcă să obţină prin fraudă sau tentativă de fraudă, despăgubiri de la Asigurător. Frauda sau tentativa de fraudă 
trebuie să rezulte din acte emise de organe neutre (organe de poliţie, pompieri, experţi tehnici etc.) şi declaraţii de martori. 
59. Dacă, înainte sau după plata despăgubirii de către Asigurător, va fi necesară sau solicitată luarea unor măsuri ori acţiuni în 
vederea obţinerii de către Asigurător a oricăror drepturi sau compensaţii ori a eliberării Asigurătorului de obligaţia de plată a 
despăgubirii către terţe persoane (altele decât cele asigurate prin prezentul contract de asigurare) atunci, pe cheltuiala 
Asigurătorului şi de maniera necesară sau cerută de acesta, Asiguratul va acţiona, colabora şi permite să se acţioneze şi să se 
întreprindă demersurile respective.  
60. În limita despăgubirilor plătite, cu respectarea prevederilor conditiilor de asigurare, Asigurătorul este subrogat în toate 
drepturile Asiguratului împotriva terților răspunzători de producerea pagubelor. 
Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut la aliniatul 
precedent. 
61. Asiguratul nu va primi şi nu va negocia cu terţii despăgubiri pentru pagubele produse, fără consimţământul scris al 
Asigurătorului. 



 
 
 

Pag 8 din 8 
 

62. Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător cu privire la plata unor despăgubiri se pierde la împlinirea unui termen de 2 
ani de la data producerii evenimentului asigurat. După trecerea acestui interval de timp, Asigurătorul este eliberat de obligaţia 
plăţii despăgubirilor. 
63. Părţile pot aduce modificări la prezentul contract de asigurare oricând în cursul valabilităţii acesteia, modificările respective 
intrând în vigoare de la data ce se va conveni, în scris, de către părţi. 
64. În cazul denunţării sau rezilierii contractului de asigurare, prevederile acestuia se aplică pentru toate cazurile de daună 
survenite înainte de denunţare sau reziliere, până la lichidarea definitivă a acestora. 
65. Contractul de asigurare poate fi reziliat, la cererea Asiguratului, cu un preaviz scris de 20 zile, în care caz Asigurătorul reţine, 
pentru perioada cât contractul de asigurare a fost în vigoare, prima de asigurare corespunzătoare. Această primă se obţine 
înmulţind 1/10 din prima de asigurare anuală cu numărul de luni de asigurare întregi aferente perioadei cât contractul de 
asigurare a fost în vigoare. Orice fracţiune de lună de asigurare acoperită se consideră lună întreagă. În acest caz prima minimă 
de asigurare cuvenită  Asigurătorului este cea aferentă unei perioade de trei luni. În situatia în care au fost plătite sau sunt 
datorate despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării, Asigurătorul nu mai are obligația să 
restituie prima încasată. 
66. Contractul de asigurare poate fi, de asemenea reziliat, la cererea  Asigurătorului, cu un preaviz scris de 20 zile. În acest caz, 
Asigurătorul va fi obligat să restituie, la cerere (în cazul în care nu au fost plătite despăgubiri sau nu sunt datorate despăgubiri 
pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării), o parte din prima încasată, proporţional cu perioada rămasă 
de la data rezilierii până la sfârşitul perioadei iniţiale de asigurare.  
Calculul se va face scăzând din prima de asigurare anuală prima de asigurare corespunzătoare perioadei acoperite, calculată 
conform pct. 65, cu condiţia ca prima de asigurare anuală să fi fost plătită integral. 
67. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract de asigurare de asigurare se soluţionează de către instanţele de 
judecată competente din România. 
 
 


