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CONDIŢII SPECIFICE- ASIGURAREA RISCULUI DE FURT

OBIECTUL ASIGURĂRII
1. Prezentele Condiţii Specifice acoperă furtul utilajelor nesupuse înmatriculării în România inclusiv părţi componente
şi accesorii din dotarea acestora, nominalizate în poliţele de asigurare încheiate în baza Condiţiilor Generale.
RISCURILE ACOPERITE
2. Asigurarea pentru riscul de furt acoperă:
a) însuşirea arbitrară a utilajului de către terţe persoane;
b) furtul utilajului sau al unor păţti componente şi accesorii din dotarea acestuia;
c) pagubele produse utilajului ca urmare a furtului sau tentativei de furt,
numai în condiţiile în care paza utilajelor este organizată de către Asigurat, atât la sediul fermelor cât şi la punctele
de lucru din câmp.
TERITORIALITATEA
3. Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României.
EXCLUDERI
4. În baza prezentelor Condiţii Specifice, nu se acordă despăgubiri:
a) dacă organele poliţiei nu confirmă furtul sau tentativa de furt, ori dacă la acestea nu s-a înregistrat o reclamaţie
în legatură cu furtul sau tentativa de furt;
b) dacă, după comiterea furtului sau a tentativei de furt, paguba s-a mărit prin neluarea intenţionată de către
Asigurat a măsurilor pentru limitarea ei, pentru partea de pagubă care s-a mărit;
c) dacă la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia Asiguratului sau din serviciul
acestuia;
d) dacă în timpul cât utilajul nu era folosit, iar conducătorul l-a părăsit:
- nu a scos cheia din contact, nu a încuiat uşile, cu exceptia cazurilor când utilajul se afa într-o încăpere încuiată;
- în interiorul utilajului se aflau una sau mai multe chei ale acestuia;
e) dacă în momentul furtului sau tentativei de furt utilajul era desfăcut în părţile sale componente, cu excepţia
cazurilor când furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efracţie din încăperea în care se afla utilajul desfăcut în
părţile sale componente în vederea reparaţiei;
f) pentru bunurile din utilaj, altele decât cele din dotarea acestuia, dacă nu au fost cuprinse în asigurare, în
mod expres prin acordul părţilor.
SUMELE ASIGURATE
5. Utilajele asigurate conform prezentelor Condiţii Specifice se asigură la sumele prevăzute în poliţele de asigurare
încheiate în baza Condiţiilor Generale.
PLATA DESPĂGUBIRILOR
6. În caz de furt al utilajului, solicitarea despăgubirii se poate face după trecerea unei perioade de 60 de zile
calendaristice de la data înştiinţării Groupama Asigurări S.A, respectiv 30 de zile calendaristice în caz de furt al
părţilor componente sau accesorii din dotarea utilajului, cu condiţia ca până atunci Asiguratorul să intre în
posesia raportului oficial al poliţiei privind stadiul investigaţiilor.
În cazul în care utilajul, respectiv partile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost găsite şi sunt
neavariate şi complete, Asiguratul este obligat să înapoieze despăgubirea primită, în termen de 15 zile
calendaristice.
În cazul în care utilajul, parţile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost găsite şi sunt avariate ori
incomplete, Asiguratul este obligat să restituie diferenţa dintre despăgubirea primită şi costul reparaţiilor ori
înlocuirii părţilor componente sau a accesoriilor, în maxim 15 zile calendaristice de la primirea avizării.
7. Asiguratul, pentru a fi în drept sa primeasca despăgubiri pentru utilajul furat, trebuie să pună la dispoziţia
Asigurătorului odată cu înştiinţarea, actele de provenienţă în original ale utilajului, seturile de chei originale ale
utilajului sau dovada ca acestea sunt depuse la organele de poliţie.
8. Drepturile de indemnizaţie se achită de către Asigurător în conformitate cu pct. 9.2. din Condiţiile Generale de
asigurare şi cu respectarea întocmai a prevederilor articolului 7 din prezentele Condiţii Specifice.
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OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
9. În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
a) să facă de îndată tot ce îi stă în putinţă pentru păstrarea şi paza obiectelor rămase, să se îngrijească ca toate
urmele furtului sau tentativei de furt sa ramână neatinse până la cercetarea faptului de către organele de poliţie şi
să ia, potrivit împrejurărilor, măsuri pentru limitarea pagubei, ca şi când nu ar fi fost asigurat;
b) să înştiinţeze imediat, în scris, organele poliţiei sau alte organe de cercetare din raza cărora s-a produs
evenimentul asigurat, sau furtul cheilor, telecomenzilor sau actelor autovehiculului asigurat;
c) să comunice la Groupama Asigurări S.A, în termen de maxim 24 ore producerea furtului autovehiculului
asigurat, a cheilor, telecomenzilor sau actelor autovehiculului asigurat;
d) să comunice organelor de poliţie sau altor organe de cercetare, orice informaţii ce ar putea duce la găsirea
autovehiculului, a părţilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia şi să facă demersurile necesare
pentru redobândirea acestora chiar dacă a primit despăgubirea de la Groupama Asigurări S.A.;
e) să comunice la Groupama Asigurări S.A, în termen de maxim 2 zile calendaristice de la data înştiinţării de către
organele de politie, găsirea autovehiculului, a părţilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia.
10. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la pct. 9, lit. a-d, Groupama Asigurări S.A. are dreptul să
refuze plata despăgubirii, numai dacă din acest motiv nu a putut determina cauza evenimentului asigurat şi
întinderea pagubei.
DISPOZIŢII GENERALE
11. În măsura în care nu contravin prezentelor Condiţii Specifice, se aplică toate prevederile conţinute în Condiţiile
Generale.
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