
Unde beneficiez de asigurare?

Nu se acord` desp`gubiri pentru daunele cauzate de:  Se cuprind \n asigurare instala]iile, echipamentele, ma[inile [i
 utilajele de [antier sau alte bunuri asimilabile acestora, precum [i 
 baracamentele sau alte construc]ii temporare folosite pe [antier;
 Poli]a este de tip “Toate riscurile”, respectiv sunt desp`gubite 
 daunele materiale [i directe produse bunurilor asigurate în perioada 
 de valabilitate a poli]ei de orice eveniment brusc [i neprev`zut, cu 
 excep]ia celor excluse în mod expres;
 Cu titlu de exemplu, se acord` desp`gubiri pentru daunele cauzate de:

• coliziune;
• alunecare de teren, c`deri de roci;
• r`sturn`ri sau c`deri în râpe sau excav`ri;
• incendiu în parcul de utilaje;
• furtun`, inunda]ie;
• c`dere de p`mânt sau bolovani pe utilaje, tasare;
• cutremur.

Clauze speciale:  
 Furt, respectiv pierderea total` sau daunele materiale [i directe 
 produse utilajului asigurat, atât în sta]ionare, cât [i în mi[care 
 produse prin furt total, furt par]ial sau tentativ` de furt.
 Greve, R`scoale sau Tulbur`ri civile, respectiv pierderi sau 
 daune provocate de greve, r`scoale [i tulbur`ri civile.
 Transport intern tip CASCO, respectiv daunele materiale [i directe 
 produse utilajului asigurat pe durata deplas`rilor între punctele de 
 lucru ([antiere) prin circula]ia pe drumurile publice (folosind for]a 
 motoare proprie [i/sau remorcate/tractate) cu respectarea normelor 
 legale în vigoare. 
 Transport intern tip Cargo, respectiv daunele produse utilajelor pe 
 timpul transportului rutier (transport pe platform`), precum [i în 
 timpul opera]iunilor de înc`rcare [i desc`rcare pe/de pe mijlocul de 
 transport.

Cheltuieli suplimentare, respectiv cele:
 efectuate în scopul limit`rii sau diminu`rii daunei; 
 pentru constatarea daunei, efectuate de ter]i, 
în m`sura în care aceste cheltuieli sunt justificate de situa]ie [i sunt 
efectuate în leg`tur` cu o daun` care este acoperit` conform condi]iilor.

 Bunurile se asigur` la valoarea declarat` de Asigurat, reprezentând 
 valoarea de înlocuire (stabilit` la momentul încheierii contractului de 
 asigurare, f`r` s` se ]in` seama de eventuale reduceri sau pre]urile 
 preferen]iale) a bunurilor asigurate cu unele noi, identice sau similare 
 (aceia[i parametrii tehnici / constructivi), inclusiv cheltuieli de 
 montare, transport, taxe vamale, alte taxe.

Ce se asigur`?

Asigurarea facultativa a Ma[inilor [i Utilajelor de {antier.
Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Exist` restric]ii de acoperire?

Asigura]ii \n Insolven]` [i/sau Faliment; 
Utilaje ce se afl`/lucreaz` \n [antierele navale, maritime, fluviale sau \n 
[antierele situate pe malurile apelor (at<t st`t`toare, c<t [i 
curg`toare);
Autovehicule proiectate [i autorizate s` transporte persoane sau mixte 
(transport persoane [i m`rfuri), care în mod uzual nu sunt destinate 
spre a fi folosite pe [antierele de construc]ii;
Instala]iile [i/sau utilajele care func]ioneaz` \n subteran dac` nu s-a 
stabilit altfel între p`r]i.

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare de Ma[ini [i 
Utilaje de {antier [i nu este unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete ale prezentului produs de 
asigurare sunt furnizate \n documenta]ia complet` a Contractului de Asigurare.

dol sau culpa grav` prin care se poate \n]elege lipsa neobi[nuit` de 
grij` sau aten]ie, precum [i indiferen]a fa]` de ceea ce ar trebui, în 
principiu, s` fie clar pentru oricine într-o anumit` situa]ie.
Exemplu: manevrarea/utilizarea sub influen]a b`uturilor alcoolice/ 
substan]elor stupefiante, angajarea de c`tre Asigurat [i/sau 
Utilizatorului [i/sau Beneficiarului a unor persoane necalificate 
pentru manevrare/etc.;
defectarea/nefunc]ionarea p`r]ilor electrice [i/sau mecanice, 
înghe]area lichidului, lipsa sau insuficien]a ungerii; 
pierderea sau avarierea pieselor înlocuibile sau a anexelor, 
accesorii sau a altor p`r]i interschimbabile în general (cutite, curele, 
baterii, conducte flexibile, etc.); 
explozia oric`rui boiler, vas sau motor cu combustie intern`; 
daune la ma[ini [i echipamente de [antier aflate pe ambarca]iuni; 
exploatarea continu` (uzur`, coroziune, etc.); 
pierderea sau avarierea care apare în timp ce un bun asigurat este 
supus unui test sau este folosit \n alt scop/fel decât cel pentru care 
a fost proiectat; 
pierderea sau avarierea instala]iilor [i/sau utilajelor care 
func]ioneaz` subteran; 
cheltuielile efectuate pentru transformarea/perfec]ionarea, repara]ii, 
recondi]ion`ri sau restaur`ri; 
avarierea rezultat` din utilizarea bunului asigurat dup` producerea 
unei daune anterioare, dar înainte de a se fi reparat definitiv; 
daune produse de materiale explozive; 
orice defecte sau vicii existente la data intr`rii în vigoare cunoscute 
Asiguratului sau reprezentan]ilor s`i; pierderea sau avarierea 
cauzat` de dol sau culp` grav`; 
daune pentru care trebuie s` r`spund` furnizorul, constructorul sau 
unitatea care asigur` între]inerea.

Nu se pot prelua \n asigurare: 

Ma[inile [i Utilajele de [antier sunt asigurate în limita teritorial` a României în incinta [antierelor, în parcuri de utilaje sau în ateliere; pe 
drumurile publice (numai cu Clauza Special` “Transport intern tip CASCO”).
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declararea corect`, complet` [i \n conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la \mprejur`rile producerii evenimentului asigurat;
semnarea Chestionarului, Poli]ei [i Condi]iilor de asigurare, a oric`rui Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
plata la termen [i \n totalitate a ratelor de prim` aferente poli]ei de asigurare;
prevenirea producerii evenimentului asigurat [i luarea tuturor m`surilor pentru limitarea pagubelor la producerea acestuia;
comunicarea producerii evenimentului asigurat \n termen de 3 (trei) zile de la data lu`rii la cuno[tin]` despre acesta;
conservarea dreptului de regres al Asigur`torului [i a st`rii de fapt existente \n momentul daunei;
comunicarea \n scris a oric`ror modific`ri ce pot ap`rea \n leg`tur` cu obiectul asigur`rii \n termen de maxim 10 zile de la data lu`rii la cuno[tin]` 
(schimbarea/\ncetarea activit`]ii desf`[urate la loca]ia asigurat`, schimbarea utiliz`rii/destina]iei bunului asigurat [i/sau a modalit`]ii de utilizare a 
acestuia).

Ce obliga]ii am?

\n ziua emiterii poli]ei de asigurare (\n cazul primei integrale sau ratei I de prim`);
la datele scadente stabilite \n poli]a de asigurare (pentru ratele de prim` ulterioare ratei I);
\n valuta stabilit` \n poli]` pentru plata primelor de asigurare;
\n conturile stipulate \n poli]a de asigurare.

Când [i cum pl`tesc?
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Acoperirea \ncepe la data fixat` \n poli]`, dac` prima de asigurare sau Rata I a fost pl`tit` \nainte de aceasta dat`. Dac` plata nu s-a facut \nainte de 
data de \nceput a asigur`rii, chiar dac` poli]a va fi valabil`, acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei datorate. 
V` acord`m o perioad` de p`suire de 30 de zile s` achita]i prima rat`, perioada \n care poli]a este suspendat`, iar dac` dup` acest` perioad` nu 
achita]i prima, poli]a se va anula.
Celelalte rate de prim` se vor achita la termenele prev`zute \n poli]`. Pentru celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea \nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
prin denun]are unilateral`, cu notificarea prealabil`, înaintat` cu minim 20 de zile înainte de denun]are;
prin  reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex.: neplata primei/ratelor de prim` de c`tre Contractant sau 
schimbarea esen]ial` a împrejurărilor referitoare la risc); 
prin înstr`inarea obiectului asigurat;
inexisten]a riscului [i/sau obiectului asigurat.


