
  
 
 
 
 

Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul Informării 
precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și pe care îți 
recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea “Toate Riscurile” a centralelor fotovoltaice şi heliotermice oferă protecție pentru echipamentele din cadrul 
acestora, instalate, recepţionate și puse în funcțiune. 

 Ce se asigură? 
✓ Centrale electrice, inclusiv modulele 

fotovoltaice, structurile de suport al 
modulelor, invertoare, transformatoare, 
dispozitive de contorizare a energiei electrice 
generate, contoare pentru măsurarea energiei 
electrice produse, baterii, echipament de 
protecţie împotriva supratensiunii, instalaţia 
electrică CA/CC, cu condiţia ca acestea să fie în 
mod explicit descrise în contractul de asigurare 
şi să fie disponibile la adresa stipulată în Poliţa 
de Asigurare; 

✓ Centralele termice pentru încălzirea apei în 
scopuri industriale şi încălzirea incintelor, 
inclusiv: colectoare, controlere de reglaj, 
pompe, senzori de temperatură, volume de 
depozitare, ţevi. De asemenea sunt incluse şi 
lichidele de răcire cum ar fi metanolul sau 
glicolul, care trebuie înlocuite din cauza unei 
deteriorări care dă dreptul la plata unei 
despăgubiri; 

✓ În măsura în care acestea sunt incluse în suma 
asigurată, următoarele obiecte se vor 
considera a fi asigurate: 

- Cutiile de distribuţie de uz casnic în măsura în 
care daunele produse acestora sunt precedate 
de daune produse unor părţi ale instalaţiei 
solare asigurate; 

- Contoare electrice (kWh); 
- Boilere, inclusiv dispozitivele de reglare; 
- Dispozitive suplimentare, piese de schimb şi 

subansamble ale proprietăţii asigurate; 
- Plăcile electronice localizate în zona asigurată 

şi care furnizează informaţii cu privire la 
funcţionarea centralei; 

- Garduri, echipamente de supraveghere video, 
senzori de miscare, şi alte dispozitive de 
protecţie aparţinând proprietăţii asigurate. 

 
Sumele asigurate (trebuie să reprezinte valoarea de 
înlocuire de nou) sunt menționate în Polița de 
asigurare. 
 

 

 Ce nu se asigură? 
Următoarele obiecte nu sunt acoperite de prezenta 
asigurare: 

 Branşamentele casnice către panourile fotovoltaice 
pentru generarea de electricitate; 

 Componente ale centralelor pentru încălzirea apei în 
scopuri industriale şi încălzirea incintelor: 

- Ţevi de apă caldă şi rece, şi alte ţevi externe ale 
sistemelor termice; 

- Coloanele montante de la boiler până la unităţile de 
încălzire şi înapoi în afara sistemului termic; 

- Componente ce se vor înlocui în perioada normală 
de funcţionare a echipamentelor asigurate din cauza 
uzurii fizice, cum ar fi prize, surse de lumină, tablouri 
și boxe de filtrare, injectoare de combustibil, etc. 

 Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 
 

 Există restricții de acoperire? 
Asigurătorul nu va fi răspunzător şi nu va plăti indemnizaţii 
de asigurare în situaţia în care orice daună directă sau 
indirectă se produce:  

! ca urmare a unor erori sau neajunsuri existente la 
momentul încheierii contractului de asigurare sau 
cunoscute sau care ar fi trebuit să fie cunoscute de către 
Asigurat, sau de către angajaţii acestuia, sau persoanelor 
care îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea 
Asiguratului; uzura sau degradarea progresivă; 

! costurile de înlocuire, reparare sau modificare a 
defectelor de producţie, material şi / sau execuţie, dar se 
va considera că această excludere nu include şi pagubele 
sau daunele cauzate unor elemente corect executate care 
apar în urma unui accident provocat de astfel de defecte 
de producţie, material şi / sau execuţie; 

! ca urmare a: 
- uzurii normale datorată operării / funcţionării 

echipamentelor; 
- coroziunii, descompunerii, oxidării, cavitaţiei; 

Lista completă a excluderilor se regăsește în Condițiile de 
Asigurare, pe care te rugăm să le citești înaintea încheierii 
Contractului de asigurare. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă în interioriul perimetrului asigurat de la adresa menționată în Poliță.  
 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; să declari valoarea 
bunurilor în vederea stabilirii sumelor asigurate; să achiți prima de asigurare în cuantumul și la scadența agreată etc. 
De asemenea acoperirea oferită prin contractul de asigurare este valabilă doar cu următoarele condiţii: 

- Zona asigurată să fie înconjurată de un gard înalt de cel puţin 2 metri; 
- Modulele folosite să reziste la încărcăturile mecanice în conformitate cu Standardul European IEC 61215; 
- Invertoarele şi panoul de comandă al transformatorului trebuie amplasate într-o clădire de serviciu protejată şi 

aerisită, sau sub modulele solare pentru o protecție maximă împotriva coroziunii şi factorilor atmosferici; 
- Modulele fotovoltaice şi invertoarele /acolo unde este cazul/ trebuie să fie permanent ataşate structurii de 

suport (ex. instalarea profilelor de susţinere, montare şuruburi antifurt, etc.); 

- Pentru sistemele terestre fotovoltaice şi termice trebuie să existe un sistem de supraveghere video pentru 
întregul perimetru sau un sistem pentru controlul accesului cu senzori în infraroşu sau microunde. 
 

 Când și cum plătesc? 
 

Metodele de plată sunt cele puse la dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe site-ul www.uniqa.ro. 
Prima de asigurare se va achita către Asigurător, la termenul agreat și în moneda în care a fost stabilită suma asigurată 
(în cazul în care suma asigurată este stabilită în valută, prima de asigurare se poate plăti în RON la cursul valutar BNR 
din data plății primei de asigurare). 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei menționate în Poliță. 
Perioada de asigurare încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare menționată în Poliță. 
 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poștă 
sau curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, etaje 2-5, sector 1, 
București, sau scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro. 
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