
 
 
 
 

 
 

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 oferă protecție pentru bunurile menționate în Poliță în cazul apariției unui eveniment neprevăzut: utilaje de 
construcții, utilaje și instalații speciale, pe perioada asigurată, la locațiile menționate în contract (șantiere, zone 
georgrafice) și pentru care s-a plătit prima de asigurare. 
 

 Ce se asigură? 
 

✓ Pagube produse de evenimente bruște și 
neprevăzute utilajelor de construcții/ altor utilaje/ 
instalații speciale sau părți ale acestora, la locația sau în 
zona gegrafică menționate în Poliță; 

 

✓ În special se acordă despăgubiri pentru daune 
cauzate de: neglijență, manipulare incorectă, erori de 
operare ale angajaților, fenomene naturale, incendiu, 
trăsnet, coliziuni, răsturnări, deraieri etc  
 
Clauze Suplimentare: riscuri de grevă, revoltă și 
tulburări civile; riscul de transport intern, clauza de 
anvelope.  
 
Suma asigurată – este menționată în Polița de 
asigurare. Suma asigurată trebuie sa fie declarată de 
Asigurat și să fie egală cu valoarea de înlocuire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 Autovehicule/ vehicule înmatriculate cu excepția 

cazului în care acestea acționează doar la locațiile 
asigurate, în afara drumurilor publice; 

 Piesele/subansamblele care sunt considerate 
consumabile (ex. sfredele, burghie, cuțite, etc); 

 Piesele sau subansamblele care prin folosire sau 
natura lor suferă un grad ridicat de uzură precum: 
benzi transportoare sau lifturi, frânghii, baterii, 
pneuri, curele, obiecte din sticlă, matrițe, șabloane, 
filtre, site, cabluri de conectare, etc; 

 Uleiuri, agenți de răcire, combustibil, lubrifianți etc; 
Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 

! Daune datorate unor avarii accidentale, pene sau 
defecțiuni de natură mecanică sau electrică, înghețării 
fluidului de răcire sau a altor fluide, ungerii defectuase, 
lipsei uleiului sau agentului de răcire; 

! Daune care sunt consecința directă a exploatării 
normale a bunurilor asigurate (uzură în funcționare, 
rugină, etc); 

! Acțiunea intenționată, omisiunea, neglijența gravă a 
Asiguratului (în cazul persoanei fizice) sau a 
reprezentanților săi (în cazul persoanelor juridice); 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
 
 
 
 

 

Asigurarea “Toate Riscurile” privind utilajele de construcții și a altor utilaje și  
instalații speciale – CPM 
Document de informare privind produsul de asigurare 
Societate: UNIQA Asigurări S.A, România, societate de asigurări autorizată de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor (actuala A.S.F.) prin Decizia de Autorizare nr. 8 din 23.10.2001 



 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă în locațiile (șantiere, zone geografice) menționate în Polița de asigurare, pe teritoriul 
României. 

 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; să achiți prima de 
asigurare în cuantumul și la scadența agreată etc.  
În caz de daună sa avizezi Asigurătorul în termen de maxim 24 de ore de la luarea la cunoștință despre producerea 
daunei; să înștiintezi, după caz, organele abilitate din zona cu privire la evenimentul aparut etc. 

 

 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. 
Plata primei se va realiza anticipat și integral, dar și în rate cu aprobarea Asigurătorului. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță, cu condiția plății primei de asigurare și efectuării 
inspecției de risc.  
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată în Poliță. Perioada 
asigurată este de 12 luni, daca nu s-a convenit altfel în mod expres, și poate fi reînnoită anual. 
 

 

 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 poșta 
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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