
     

ASIG ASIGURAREA MASINILOR, UTILAJELOR SI  
INSTALATIILOR PENTRU AVARII ACCIDENTALE  
Document de informare privind produsul de asigurare 
Societatea: Compania de Asigurări - Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. 
cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, persoană juridică română, 
înregistrată la Oficiul registrului Comerțului București sub nr. J40/3151/2009, CUI: 25252500, 
înregistrată in Registrul Asiguratorilor sub nr. Ra-067/09.08.2010, funcționând în baza autorizației 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 650 din 09.08.2010, autorizat  

 

 

 

Acest document oferă un rezumat al informațiilor cheie referitoare la contractul de asigurare emis de Compania de Asigurări - 
Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. și trebuie considerat ca fiind o sumarizare a poliței de asigurare, condițiilor de 
asigurare, condițiilor speciale de asigurare, poliței de asigurare, cererii chestionar și oricăror documente suplimentare atașate la polița 
de asigurare pentru a vă facilita înțelegerea termenilor și condițiilor aplicabile contractului de asigurare ce va fi încheiat. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Sunt acoperite daunele produse mașinilor, utilajelor și instalațiilor care au fost acceptate in urma testelor de funcționare, în timpul 
lucrului sau în pauza, ori demontate în scopul curățării sau reparării, ori aflate în cursul efectuării acestor operațiuni, ori în cursul 
mutării în alt loc la aceeași localizare, ori în cursul remontării ulterioare. 

 

Ce se asigură? 
✓ Asiguratorul acordă despăgubiri in caz de daune 

produse in mod subit si imprevizibil la  bunurile 
asigurate.   

In special se acordă despăgubiri pentru daune la bunuri 
cauzate de: 
✓ greșeala de manevrare, montare ori instalare, 

nepricepere sau neglijenta; 
✓ eroare de proiectare, defect de material sau greșeală 

de execuție; 
✓ lipsa de apă în instalațiile de producere a aburului; 
✓ eroare în funcționarea mijloacelor de măsură, reglare 

sau siguranță; 
✓ rupere ori deformare în timpul funcționării sau 

dezmembrare datorită forței centrifuge; 
✓ suprapresiune sau subpresiune; 
✓ scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau 

fără apariția focului, la instalațiile electrice; 

✓ furtună, îngheț sau gheată   
Suma asigurată 

✓ Sumele asigurate se stabilesc potrivit declarației 
Asiguratului și sunt menționate în polița de asigurare 
conform celor prevăzute în condițiile de asigurare. 

 

Ce nu se asigură? 
 Consecințe ale războiului, invaziei, acțiunii unui 

dușman extern, ostilităților, războiul civil, revoltei, 
revoluției, insurecției, grevei, tulburărilor civile, puterii 
militare sau uzurpării de putere, unor grupuri de 
persoane răuvoitoare, conspirației, confiscării, 
rechiziționării, distrugerii sau avarierii din ordinul 
oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei 
autorități publice; 

 Consecințe ale radiației nucleare sau     contaminării 
radioactive; 

 Pagube consecință directa a influentei continue a 
funcționării; 

 Cheltuielile legate de perfecționarea bunurilor in 
comparație cu starea acestora dinaintea producerii 
evenimentului asigurat; 

 Pagube produse de trepidații datorate circulației 
(rutiere, feroviare) precum si unor instalații sau 
echipamente industrial ori de construcții; 

 Franșiza prevăzută în poliță; 
 Pagube la piesele care pot fi schimbate sau alte 

consumabile; 
 Pagube produse de incendiu, stingerea acestuia sau 

demolarea ulterioara a construcției, fulger, explozie 
chimica (cu excepția exploziilor gazelor de fum din 
cazane),  cădere a aparatelor aeriene  sau obiecte din 
acestea, furt sau tentativa de furt, prăbușire a 
clădirilor, inundație, cutremur, alunecare de teren, 
avalanșă, uragan, furtuna, erupție vulcanica sau alte 
catastrofe naturale; 

 Pagube pentru care este răspunzător furnizorul, 
producătorul, beneficiarul sau reparatorul; 

 Pagube produse de erori sau defecte; 
 Pagube produse prin acțiunea intenționată sau 

neglijență; 
 Pagube indirecte de orice fel precum si pagubele 

produse terților; 
 Vătămarea corporala suferita de angajații; 
 Pagubele suferite in timpul transportului. 



  

 

Există restricții de acoperire? 
 

 fundațiile aferente bunurilor asigurate; 

 piesele interschimbabile, părți care prin utilizare si/sau natura lor suferă un mare grad de uzură sau depreciere  necesitând 
înlocuirea periodică și materiale consumabile; 

 medii de funcționare: combustibili, filtre, lubrifianți, uleiuri, agenți de răcire etc.; 

 căptușeală din cărămidă a furnalelor, cuptoarelor si altele similare.      

 agenții de lucru;  

 mijloacele de răcire si ungere; 

 zidăriile, căptușelile si învelișurile de la cuptoare, instalații de ardere sau alte instalații de încălzire, instalații de producere 
a aburului si recipiente, care trebuie schimbate de mai multe ori pe parcursul duratei de viață a bunurilor asigurate; 

 substanțele scurse din recipiente, de exemplu materiile prime, materialele si produsele finite. 
  

 

Unde beneficiez de asigurare? 
Asigurarea este valabilă în: 
✓ România        

La cerere, Asiguratorul poate extinde valabilitatea asigurării și pentru alte zone geografice specificând aceste zone în polița de 
asigurare. 

  

 

Ce obligații am? 
• Să completeze corect toate rubricile din cererea-chestionar. 
• Să comunice în termen de 48 de ore către CARE-ROMANIA orice modificări survenite față de condițiile inițiale de evaluare 

a riscului asigurat.     
• Să anunțe CARE-ROMANIA de producerea riscului asigurat (telefonic și în scris), în maxim 48 ore de la producerea sau de 

la luarea la cunoștință de producerea riscului asigurat. 
• Să furnizeze orice alte documente solicitate de CARE-ROMANIA, care pot fi relevante pentru determinarea cauzelor și 

împrejurărilor producerii evenimentului asigurat. 
• Să asigure accesul reprezentanților CARE-ROMANIA la adresa în care se află bunul asigurat pentru evaluarea pagubelor 

produse bunului asigurat.  

  

 

Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se plătește la încheierea contractului de asigurare sau în rate în cazul când există această posibilitate. În 
caz plății în rate prima rată se plătește la încheierea contractului de asigurare.  

  

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Perioada de valabilitate a asigurării este precizată în polița de asigurare la rubrica ”Perioada asigurării”. 

  

 

Cum pot să reziliez contractul? 

Orice parte poate denunța contractul de asigurare cu condiția unei notificări prealabile, contractul urmând să-și înceteze 
efectele în termen de 20 zile de la data comunicării acesteia celeilalte părți. 

 


