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Produsul: Asigurarea tip “toate riscurile” a utilajelor şi 
echipamentele constructorului (CPM)                    

 
 

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest  produs de asigurare 
vă sunt oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Asigurarea tip “toate riscurile” a utilajelor şi echipamentele constructorului, ai căror proprietari, persoane juridice, au sediul în România 

 

 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

    Riscuri asigurate 
Se asigură orice eveniment accidental brusc şi neprevăzut care nu este 
exclus cum ar fi: 

 operare incorectă 
 catastrofe naturale precum furtuna, grindina, inundaţiile, 

revărsările de ape, alunecările de teren, cutremurul şi erupţiile 
vulcanice 

 incendiu, trăsnet şi explozie 
 furt prin efracţie sau acte de tâlhărie, pagubele produse utilajului 

ca urmare a furtului prin efracţie sau a actelor de tâlhărie 
 coliziuni, răsturnări, deraieri 

Asigurarea se aplică indiferent dacă obiectele asigurate sunt în operare 
sau în repaus, chiar dacă sunt în folosinţa unui terţ, cu condiţia ca la 
momentul încheierii asigurării obiectele asigurate să fie operaţionale, 
conform scopului pentru care au fost produse. Deplasarea/transportul 
echipamentelor şi utilajelor, între locaţiile unde acestea îşi desfăşoară 
activitatea, va fi acoperită/acoperit numai în baza unei clauze speciale 
care să ateste acest lucru. 
Suma asigurată reprezintă valoarea de înlocuire a echipamentelor şi 
utilajelor asigurate cu altele noi care au aceleaşi caracteristici şi aceeaşi 
capacitate, inclusiv cheltuielile de transport până la şantier, cheltuielile 
de asamblare, taxele vamale precum şi alte taxe. 
 

 

 pierderea sau avarierea pieselor înlocuibile/ consumabile precum: 
burghie, cuţite, lame de fierăstrău, ecrane, site, lanţuri, cabluri de 
conectare, ţevi flexibile, capete şi prăjini de foraj, materialele de 
împachetare şi asamblare, curele de transportoare şi de elevatoare, 
frânghii, benzi, părţi fabricate din ceramică sau lemn, cauciucuri, baterii; 

 carburanţi, mijloace de răcire, lubrifianţi, uleiuri, în afara cazului unei 
daune totale la un singur echipament sau utilaj. 

  următoarele echipamente/utilaje nu sunt asigurabile: aparate de zbor, 
ambarcaţiuni sau echipamente navale; utilaje de foraj petrolier şi gazifer; utilaje 
folosite la lucrări subterane; utilaje aflate pe platformele de la malul apelor, în 
porturi sau pe barje/pontoane; utilaje care se folosesc în gropi de gunoi sau 
gropi/puncte de colectare a deşeurilor sau altele asemenea; utilaje care 
recuperează deşeuri subterane sau subacvatice; echipamente şi instalaţii de 
foraj pentru puţuri de apă. 

 

 

 Există restricții de acoperire? 
             Nu acordăm despăgubiri pentru: 
 

 Daunele rezultând din incendiu sau explozie produse echipamentului/utilajului modificat fără permisiunea autorităţilor/constructorului, ca rezultat al unei asemenea 
modificări 

 Daunele cauzate de incendiu sau explozie, în eventualitatea în care au fost încălcate reglementările de prevenire a incendiilor (foc deschis, inclusiv lumina cu flacăra 
deschisă în încăperea în care se afla echipamentul/utilajul etc.) 

 Daunele rezultând din supraîncărcarea sau suprasolicitarea echipamentului/utilajului 
 Daunele indirecte produse prin întreruperea folosirii echiamentului/utilajului 
 Părţile componente ale echipamentului/utilajului, accesoriile, piesele de schimb care sunt ţinute separat de acesta (în garaj, atelier etc.) 
 Dacă echipamentul/utilajul era condus sau acţionat în momentul accidentului, de Asigurat sau de o altă persoană, cu consimţământul Asiguratului, aflându-se sub 

influenţa băuturilor alcoolice, indiferent de valoarea măsurată de aparatele etilotest, ori sub influenţa unor substanţe/produse stupefiante sau medicamente cu efecte 
similare acestora 

 Dacă nu ne-ați înştiinţat despre producerea  riscurilor asigurate şi ați procedat  la repararea echipamentului/utilajului înainte ca să efectuăm constatarea daunei 
 Întrebuinţare, funcţionare, uzare a pieselor şi subansamblelor 
 Defecte de fabricaţie ale materialului sau de execuţie a părţilor componente sau pieselor 
 Pentru riscul de furt, nu se acordă despăgubiri dacă organele poliţiei nu confirmă furtul prin efracţie sau tentativa de furt, ori dacă la acestea nu s-a înregistrat o 

reclamaţie în legatură cu furtul prin efracţie sau tentativa de furt 
 Orice consecinţe ale grevelor, revoltelor, tulburărilor civile 
 Dacă daunele s-au produs cu prilejul distrugerii sau avarierii construcţiei în care s-a aflat echipamentul/utilajul asigurat, din culpa Asiguratului sau oricărui prepus al 

acestuia 
 Dacă daunele au fost produse în exclusivitate anvelopelor, camerelor, jantelor, fără a provoca avarii corpului echipamentului/utilajului 
 Dacă daunele au fost produse în exclusivitate elementelor vitrate ale echipamentului/utilajului, ca de exemplu: parbriz, geam lateral, faruri, proiectoare, 

semnalizatoare, lumini de poziţie, şi altele asemenea, fără a provoca avarii corpului acestuia 
 Dacă daunele au fost produse ca urmare a acţiunii substanţelor chimice sau corozive, cu excepţia cazurilor în care acestea s-au produs în trafic ca urmare a unui 

eveniment rutier 
 Dacă, după comiterea furtului prin efracţie sau a tentativei de furt, dauna s-a mărit prin neluarea de către persoanele cuprinse în asigurare a măsurilor pentru 

conservarea ei, pentru partea de daună care s-a mărit şi dacă acest fapt rezultă din actele încheiate de organele competente (poliţie sau alte organe de cercetare) 
sau din probele administrate de Asigurător 

 Dacă la comiterea furtului prin efracţie sau a tentativei de furt au luat parte persoane aflate în serviciul Asiguratului sau reprezentanţi ai acestuia 



 

 

Unde beneficiez de acoperire? 

 
Asigurarea este valabilă oriunde pe teritoriul României, acolo unde Asiguratul/Utilizatorul îşi desfaşoară activitatea. 

 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 
- Trebuie să răspundeți în scris la întrebările formulate în Cererea chestionar, cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la risc, pe care le cunoaşteți 
- Trebuie să plătiți prima de asigurare, în cuantumul şi la termenele stabilite prin Contractul de asigurare 
În timpul derulării contractului: 
- În toate cazurile în care circumstanţele privind riscul se schimbă în cursul executării Contractului de asigurare, trebuie să ne comunicați schimbările, în 

scris, în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă 
- Trebuie să întreţineți în bune condiţii bunul asigurat, să luați măsuri adecvate pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate 
În caz de daună: 
- Să ne avizați în maximum 2 zile lucrătoare  
- Să luați, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubei 
- Să conservați părţile afectate şi să le puneți la dispoziţia reprezentantului nostru, sau a unui expert desemnat de către noi pentru inspecţie 
- Să înştiinţați imediat organele competente (poliţie, pompieri etc.) cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitând întocmirea de 

acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii daunei şi pagubele provocate 
- În caz de furt, trebuie să ne comunicați, în termen de maxim 2 zile lucrătoare producerea furtului echipamentului/utilajului asigurat, a cheilor, telecomenzilor 

sau actelor acestuia 

 
 

Când și cum plătesc? 

Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar la 
reprezentanții noștri de vânzări.  
Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt prevăzute 
și datele scadente. 

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Acoperirea prin asigurare începe de la data fixată în poliţă, dar în niciun caz înainte de orele 24:00 ale zilei în care ați plătit prima de asigurare sau prima 
rată a acesteia  și încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă. Contractul poate înceta și din alte 
cauze:  

- în cazul în care suma asigurată ajunge la 0, prin plata de daune succesive;  
- în situația în care obiectul asigurării este complet distrus sau se constată daună totală;  
- la data înstrăinării proprietăţii echipamentului/utilajului către o altă persoană (constatată şi prin înscris sub semnătură privată);  
- prin reziliere;  
- prin denunțare;  
- alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părți atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în care 
dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor contractuale. 
Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră, cât și de noi, fără penalități și fără a fi 
necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 
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