
 

 

Acest document conține o scurtă prezentare a principalelor elemente ale produsului de asigurare.  
Informații complete privind condițiile de asigurare sunt disponibile pe pagina noastră de internet www.eurolife-asigurari.ro. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba?  
Acest produs este o asigurare de protecție a afacerii. 
 

 

Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 
√ Proprietățile prin intermediul cărora o societate își desfășoară 
activitatea, și anume: 

       - Clădiri 

       - Mijloace fixe și echipamente  

       - Stocuri de marfă 
 

Se pot selecta următoarele acoperiri, cu următoarele riscuri: 
√ Acoperirea de bază 

        - Incendiu, Trăsnet, Explozie, Căderi de aeronave 

        - Căderi de corpuri terestre 

        - Lovire de către vehicule 

        - Acte de vandalism 

        - Greve, revolte și tulburări civile 

√ Evenimente naturale 

- Cutremur 

- Inundație 

- Alunecare și prăbușire de teren 

- Furtună 

- Greutatea stratului de zăpadă sau gheață 

- Avalanșă de zăpadă 

- Daune cauzate de animale 

√ Inundarea cu apă de conductă, Spargerea sau crăparea 
bunurilor casabile, Furtul și Tâlhăria 

√ Avariile accidentale ale utilajelor și instalațiilor 

√ Întreruperea activității 

√ Răspunderea civilă a societății 

- Răspunderea civilă generală față de terți 

- Răspunderea în caz de poluare  

- Răspunderea chiriașului sau a proprietarului 

- Răspunderea producătorului 

- Răspunderea hotelieră, sau după caz a unităților de 
alimentație sau a saloanelor de înfrumusețare 

Printre riscurile neacoperite se numără: 
X Daunele cauzate de război și alte ostilități 

X Daunele produse ca urmare a nerespectării 
legislației referitoare la bunurile asigurate 

X Evenimentele provocate cu intenție de 
proprietari 

X Evenimentele apărute înainte de începerea 
asigurării, în perioada de suspendare a Poliței de 
asigurare sau după rezilierea acesteia 

X Erori de proiectare, execuție, montaj, 
construcție 

 

 

Există restricții de acoperire? 
Printre bunurile neacoperite se numără: 
! Clădirile construite din paiantă, chirpici, lut, 
pământ, stuf 

! Clădirile cu uzura ridicată sau deteriorate 

! Clădiri nelocuite, părăsite, abandonate sau 
aflate în zone nelocuite 

! Clădirile construite înainte de anul 1950 

! Clădirile încadrate în clasele de risc seismic I, II, 
III sau în categoriile de urgență U1, U2 sau U3 

! Clădirile fără autorizații sau avize legale de 
funcționare 

! Clădirile nefinalizate 

! Serele și solariile de orice fel, construcțiile 
provizorii 

! Bunurile localizate în exteriorul clădirii asigurate 
sau fixate pe partea exterioară a clădirii 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
√ Asigurarea este valabilă doar pentru proprietățile de pe teritoriul României. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurare IMM-uri 
Document de informare privind produsul de asigurare 
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Ce obligații am? 
• Să comunicați informații adevărate și complete 
• Să nu faceți și să nu permiteți modificări neautorizate conform cerințelor legislației în vigoare sau neautorizate de către 
producător 
• Să întrețineți bunurile asigurate în bune condiții și conform cu dispozițiile legale și cu recomandările 

constructorului/producătorului 
• Să puneți în aplicare toate măsurile necesare și posibile de prevenire a producerii, apariției sau întinderii unor daune 
• Să comunicați în cel mai scurt timp către Eurolife dispariția dreptului de proprietate sau folosință asupra bunului asigurat 
• Să înștiințați în scris Eurolife despre producerea evenimentului asigurat 
• Să furnizați informațiile și documentele solicitate pentru soluționarea cererii de despăgubire 
• Să achitați ratele de primă de asigurare în totalitatea acestora la scadentele prevazute în polița de asigurare 

 

 

Când și cum plătesc? 
Plata asigurării se face integral sau în rate, așa cum este menționat în Polița de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Acoperirea începe la data precizată în Polița de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a încasat costul asigurării.  
Acoperirea încetează la data precizată în Polița de asigurare sau dacă asigurarea este neplatită. 

 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
Contractul de asigurare se poate rezilia oricând, prin completarea și semnarea formularului de reziliere a asigurării.  
Formularul trebuie înmânat, în original, către reprezentantul sau intermediarul prin care s-a încheiat asigurarea. 
 

Pentru informații: 

 (+40)31 423 00 80 
 asigurari@eurolife-asigurari.ro 

 


