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[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente] 
 

Ce este acest tip de asigurare? 
Asigurare multi-risc a bunurilor (clădiri şi conţinut) asupa cărora Asiguratul are un interes patrimonial.  

 Ce se asigură? 
 
Acoperirea de bază:  
 
 FLEXA  (incendiu, trăznet, explozie, căderea 

aparatelor de zbor) 
 

Acoperiri opţionale: 
 
o RISCURI CATASTROFICE NATURALE 

(cutremur, inundaţii si aluviuni, alunecări şi/sau 
prăbuşiri de teren); 

o FENOMENE ATMOSFERICE (ploaie torenţială, 
furtună, uragan, tornadă, grindină, greutatea 
stratului de zăpadă sau de gheată, avalanşă de 
zăpadă); 

o RISCURI ADIŢIONALE (căderi de corpuri, apă de 
conductă, greve, revolte, tulburări civile, lovirea 
bunurilor asigurate de către vehicule, boom sonic, 
furt, vandalism); 

o COSTURI / CHELTUIELI necesare şi 
rezonabilegenerate de producerea iminentă a 
evenimentelor asigurate (ȋn limita a 10% din suma 
asigurată totală); 

 
Bunuri Asigurabile: 

- Clădiri şi alte construcţii (inclusiv amenajări); 
- Echipamente / utilaje / instalaţii; 
- Stocuri; 

 
Suma asigurată este cea declarată pe propria 
răspundere de către Asigurat/Contractant conform 
opțiunii precizate în Cererea-chestionar și poate 
reprezenta: 
a) Valoarea reală; 
b) Valoarea de înlocuire din nou; 
c) Valoarea de piaţă (doar pentru clădiri); 
d) Valoarea stabilită prin raportul de evaluare – în 
cazul Polițelor de asigurare cesionate în favoarea unei 
instituții creditoare. 
 
Pentru Stocuri, Suma Asigurată reprezintă: 
a) prețul de producție, pentru Stocurile provenite din 
producția proprie, sau 
b) prețul de achiziție, pentru celelalte tipuri de Stocuri. 
 

 Ce nu este asigurat? 
Asigurătorul nu datoreaza despagubiri pentru: 
 

 Război, razboi civil, invazie, conflicte armate, insurecție, revoluție, 
rebeliune, răzvrătire/răscoală, lovitură de stat, uzurpare a puterii, 
conspirație, dictatură militară, lege marțială, stare de asediu; 

 confiscare, expropriere, naționalizare, rechiziționare, sechestrare, 
poprire sau distrugere din ordinul oricărui guvern de drept sau de 
fapt sau al oricărei autorități publice; 

 explozie atomică, radiații sau infestări/contaminări radioactive, ca 
urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor 
fisionabile/fusionabile; poluare și/sau contaminare de orice fel și 
din orice cauză, inclusiv orice daună consecință; 

 terorism, sabotaj; orice virus informatic; 
 nerespectarea conformității cu recunoașterea datei ori în legătura 

cu aceasta; 
 câmpuri electromagnetice și/sau radiații electromagnetice; 
 faptele savârșite cu intenție de către Asigurat/Beneficiar(i) sau 

prepușii acestuia/acestora;  
 lipsa măsurilor necesare prevenirii/ diminuării pagubelor; 
 folosirea unor produse/echipamente neconforme; 
 daune/pierderi indirecte şi/sau de consecință de orice fel (ex.: 

reducerea valorii Bunurilor după reparație); 
 depreciere/uzură normală, degradări/deteriorări progresive, 

fermentare, oxidare, coroziune, igrasie, mucegăire, dăunători; 
 daune produse de surse normale de căldură, ingheţ, ploi acide; 
 infiltraţii, tasarea terenului, trepidaţii produse de circulaţie, defecte 

de material, erori de proiectare, vici ascunse, nerespectarea 
instrucţiunilor de utilizare a bunurilor asigurate; 

 creşterea nivelului mării, maree, tsunami, erupţii vulcanice, 
deversarea apelor; 

 bunuri depozitate ȋn aer liber, ambulate/stivuite necorespunzător.  
 

 Există restricții ale acoperirii? 
Nu se pot asigura: 
! Clădiri/construcţii fără autorizaţie de construcţie; 
! Clădiri/bunuri afectate de cutremure şi neconsolidate; 
! Clădiri nefinalizate; 
! Clădiri expertizate şi ȋncadrate in clasa de risc seismic I; 
! Bunuri aflate ȋn clădiri construcţii neasigurabile; 
! Bunuri care nu mai pot fi folosite dotarită uzurii / deteriorării; 
! Ambarcaţiuni, mijloc transport aerian, terenuri şi lucrări de 

amenajare aferente, lucrări subterane, amenajări rutiere, feroviare, 
aeroportuare, portuare; 

! Animale, plante, culturi agricole, plantaţii, păduri, recolte, etc. 
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 Unde sunt acoperit? 
 

 În asigurare sunt cuprinse numai pagubele produse bunurilor aflate pe teritoriul României. 
 

 

 Care îmi sunt obligațiile? 
 

- Asiguratul este obligat atât înaintea intrării în vigoare a Contractului de asigurare, cât și în timpul derulării acestuia; 
o să răspundă corect și exact la întrebările prevăzute în Cererea-chestionar de asigurare și să furnizeze toate informațiile 

și datele referitoare la obiectul asigurării și circumstanțele riscului; 
o în toate cazurile în care circumstanțele privind riscul ori datele de identificare, astfel cum au fost declarate, se schimbă 

să comunice în scris Asigurătorului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la data luării la cunoștință, 
furnizând detalii complete, condițiile privind continuarea asigurării urmând a fi agreate de părți; 

o să ia pe seama sa, potrivit cu împrejurările, toate măsurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii / 
apariției unor Daune; 

o să respecte recomandările și termenele precizate de către Asigurător în Raportul inspecției de risc privind măsurile de 
prevenire/limitare a producerii Evenimentelor asigurate; 

o să declare existența altor contracte de asigurare pentru aceleași riscuri la alte societăți de asigurare; 
o să plătească primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în Poliță. 
 

- În cazul producerii/apariției oricărui Eveniment asigurat, Asiguratul este obligat: 
o să înștiințeze imediat, potrivit Evenimentului asigurat, unitățile de pompieri, poliția sau alte organe abilitate de lege, cele 

mai apropiate de locul producerii Evenimentului asigurat, și să solicite acestora întocmirea actelor cu privire la cauzele 
și împrejurările producerii Evenimentului, întinderea pagubei, eventualii vinovați. Imediat ce documentele menționate 
anterior au fost emise, Asiguratul are obligația să le prezinte Asigurătorului; 

o să înștiințeze în scris Asigurătorul despre producerea Evenimentului asigurat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu 
de 2 zile de la producerea acestuia sau de la luarea la cunoștință, furnizând informații despre circumstanțele 
producerii/apariției evenimentului și mărimea probabilă a pagubei; 

o să ia, potrivit cu împrejurările, toate măsurile necesare pentru limitarea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, 
pastrarea și paza Bunurilor asigurate rămase ca urmare a producerii/apariției Evenimentului asigurat, precum și pentru 
prevenirea degradărilor ulterioare ale acestora; 

o să facă dovada interesului său cu privire la Bunurile asigurate; 
o să ia toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile pentru conservarea dreptului la regres al Asigurătorului față 

de terții vinovați de producerea Daunei. 
 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 

Prima de Asigurare: Primele de asigurare se calculează în baza tarifului de prime al fiecărei asigurări, potrivit condiţiilor 
speciale şi/sau clauzelor suplimentare.  
 

Frecvenţă de plată: Prima de asigurare se achită anticipat şi integral. Asigurătorul, de comun acord cu Asiguratul, poate 
facilita eşalonarea plăţii primelor de asigurare, cu respectarea prevederilor din condiţiile specifice de asigurare. 
 

Modalitate de plată: prin casieriile Garanta sau ale băncilor partenere sau prin virament bancar. 
 
 

 Când începe și când se sfârșește acoperirea? 
 

Răspunderea Asigurătorului începe, de regulă, la ora 0000 a primei zile din perioada de asigurare înscrisă în Poliță (sau în 
eventualele suplimente de asigurare), dar nu mai devreme de ora 0000 a zilei următoare celei în care s-a plătit Prima de 
asigurare/Rata I de prima și s-a efectuat Inspecția de risc (dacă a fost cazul). 

 

Răspunderea Asigurătorului încetează: 
- la ora 2400 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.  
- La data rezilierii / denuntării unilaterale / ȋncetării cu acordul părţilor 
- Prin consumarea totală a Sumei Asigurate / limitei de despăgubire 
- La data ȋnstrăinării / transferului de proprietate 
- Ȋn cazul falimentului Asiguratului persoană juridică sau ȋn cazul deschiderii procedurii insolvenţei ȋmpotriva acestuia 

 
 

 Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
 

Denunţarea contractului de asigurare se poate face de către oricare părţi cu notificare prealabilă scrisă transmisă 
celeilalte părţi. Contractul de asigurare ȋşi va ȋnceta efectele ȋn termen de 20 zile de la data comunicării notificării.  
 

 


