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CAP. I DEFINIŢII
În cuprinsul prezentelor condiţii de asigurare, următorii termeni sunt definiţi astfel:
1.1. Alunecare de teren: deplasare lină a terenului, fără a întâmpina rezistenţă, în urma unor mişcări tectonice sau a
eroziunii naturale, determinată de cauze naturale.
1.2. Apa de conductă: apa scursă din instalaţiile de apă în urma unor avarii accidentale la acestea. Prin instalaţii de apă se
înţeleg următoarele: conducte de alimentare cu apă, dotări legate de reţeaua de conducte (obiecte sanitare, armături etc.),
instalaţii de încălzire cu apă caldă sau abur şi instalaţii de stingere automată a incendiilor.
1.3. Asigurat: persoana care are încheiat un contract de asigurare cu Asigurătorul şi care este titularul interesului asigurabil;
1.4. Asigurator: Societatea de asigurare-reasigurare ASTRA S.A.;
1.5. Avalanşă de zăpadă: masă de zăpadă care se desprinde de pe coasta unui munte şi alunecă la vale.
1.6. Avarie accidentală: avarierea sau distrugerea bruscă şi neprevăzută a unui bun, necesitând repararea sau înlocuirea
acestuia, în timpul funcţionării acestuia sau in repaos.
1.7. Beneficiar: persoana căreia îi este plătită despăgubirea, dacă este diferită de Asigurat;
1.8. Contractant: persoana cu care Asigurătorul încheie contractul de asigurare, dacă aceasta este diferită de Asigurat şi
care se obligă să plătească prima de asigurare;
1.9. Cutremur de pământ: seism; mişcare puternică şi bruscă, orizontală, verticală sau de torsiune a scoarţei terestre,
provocată de dislocări subterane, de erupţii vulcanice etc.
1.10. Daună (pagubă): prejudiciul efectiv suferit de Asigurat în urma producerii evenimentului asigurat; aceasta poate fi:
– daună (pagubă) parţială: avarierea bunurilor în aşa fel încât acestea se pot reface sau mai pot fi folosite prin repararea
părţilor componente avariate sau prin înlocuirea, recondiţionarea, restaurarea acestora ori pierderea de calitate (deprecierea)
a bunurilor rămase după producerea evenimentului asigurat şi care diminuează valoarea bunurilor respective.
– daună (pagubă) totală: distrugerea sau pierderea în întregime a bunurilor asigurate, sau în aşa mod încât refacerea,
repararea, înlocuirea, recondiţionarea sau restaurarea părţilor componente avariate nu mai este posibilă, sau costul acestora
depăşeşte valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat, cu excepţia cazurilor de subevaluare;
1.11. Efracţie: înlăturarea violentă a oricăror obiecte sau dispozitive ce se interpun între făptuitor şi bunul ce se urmăreşte a
fi sustras (de exemplu: ruperea, spargerea, demontarea dispozitivelor de închidere ce sunt de natură să asigure securitatea
bunurilor Asiguratului).
1.12. Eveniment asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, definit în condiţiile contractuale, care determină paguba
asupra bunului asigurat.
1.13. Explozie: manifestarea forţei rezultată în urma extinderii bruşte a unor gaze sau vapori. Explozia unui rezervor (cazan,
conductă ş.a.m.d.) poate fi considerată ca atare numai dacă pereţii acestuia sunt fisuraţi în aşa măsură, încât are loc o
echilibrare bruscă a presiunii din interiorul şi din exteriorul rezervorului.
1.14. Forţa majoră: Eveniment imprevizibil şi insurmontabil, independent de orice control al părţii implicate şi care
determină imposibilitatea temporară ori definitivă de executare parţială sau totală a obligaţiilor contractuale şi care
constituie sau este de natura unuia sau mai multora dintre evenimentele următoare: incendiu, inundaţie, explozie, trăsnet,
cutremur, alunecare de teren, radiaţii nucleare, alte catastrofe naturale, epidemii, pandemii
1.15 Franşiză: partea din daună care rămâne în sarcina Asiguratului şi care se scade din cuantumul total al daunei;
1.16 Furtună: perturbaţie atmosferică naturală, manifestată inclusiv prin vânt cu viteză cuprinsă între 90 de km/h şi 118
km/h, inclusiv;
1.17 Greutatea stratului de zăpadă/gheaţă: strat de zăpadă/gheaţă de cel puţin 50 cm, acumulat în timp de cel mult 24 de
ore, care poate determina înzăpeziri, rupturi de arbori, prăbuşire a acoperişurilor, cablurilor electrice sau asemănătoare
1.18 Grindină: precipitaţie atmosferică formată din particule de gheaţă.
1.19 Incendiu: focul care a luat naştere în afara locului destinat lui sau pe care l-a părăsit şi care este în stare să se extindă
prin propria putere.
1.20 Inspecţie de risc: procesul prin care un reprezentant al societăţii de asigurare identifică starea fizică a unor bunuri care
urmează a fi asigurate pe baza unui contract de asigurare.
1.21 Inundaţie: acoperirea unei suprafeţe cu un strat de apă. Asigurătorul acordă despăgubiri în aceste cazuri pentru
bunurile distruse total sau parţial, dacă pagubele înregistrate sunt urmare a acţiunii nemijlocite a apei provenite din inundaţii
sau sunt efectul acţiunii mecanice a obiectelor purtate de ape.
1.22 Locuinţe: clădirile şi alte construcţii cu destinatie locativă, dependintele acestora şi constructiile anexe (exclusiv
valoarea terenului). Se consideră ca fiind parte componentă a construcţiei: conductele de alimentare şi de canalizare
interioare; obiectele sanitare; instalaţia electrică a construcţiei; corpurile de iluminat înglobate în construcţie; materialele de
placare fixate pe pereţi, pardoseală, tavan; tavanele false.
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1.24 Membrii familiei: persoanele fizice care locuiesc şi gospodăresc în mod statornic cu Asiguratul, cu forme legale sau
cu consimţământul Asiguratului.
1.25 Perioadă de asigurare: intervalul de timp dintre ora 00:00 a zilei în care contractul de asigurare intră în vigoare şi ora
24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a încheiat asigurarea şi s-au plătit primele de asigurare;
1.26 Poliţă de asigurare: document semnat de părţi, care atestă existenţa contractului de asigurare;
1.27 Prăbuşire de teren: surparea bruscă a unei suprafeţe de teren în urma unei mişcări tectonice sau a eroziunii naturale.
1.28 Primă de asigurare: suma datorată de Asigurat în schimbul preluării de către ASTRA a consecinţelor producerii
evenimentelor asigurate, în limitele prevăzute de condiţiile de asigurare;
1.29 Risc asigurat: posibilitatea apariţiei evenimentului asigurat;
1.30 Sumă asigurată: suma maximă în limita căreia Asigurătorul plăteşte despăgubirea în conformitate cu Condiţiile de
asigurare;
1.31 Trăsnetul: impactul nemijlocit al fulgerului cu bunurile / clădirile asigurate.
1.32 Valoare de piaţă: preţul de vânzare / cumpărare al bunului asigurat sau al unui bun identic / similar ca marcă, model,
caracteristici, vechime şi stare de întreţinere, la momentul încheierii asigurării, care nu poate fi mai mic decât valoarea
stabilită conform metodologiei ASTRA.
1.33 Vandalism: distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor asigurate de către o persoană sau un grup de persoane,
altele decât Asiguratul, membrii familiei acestuia sau prepuşi ai acestuia.
1.34 Vijelie: perturbaţie atmosferică naturală, manifestată inclusiv prin vânt cu viteză cuprinsă între 60 de km/h şi 90 de
km/h, inclusiv.
1.35 Uragan: perturbaţie atmosferică naturală, manifestată inclusiv prin vânt cu viteză mai mare de 118 km/h.
CAP. II DISPOZIŢII GENERALE
2.1. Asigurarea poate fi incheiată de BROKERI pentru persoane fizice sau persoane juridice, române sau străine, pentru
bunuri (clădiri sau alte constructii, precum si/sau conţinutul acestora), aflate pe teritoriul Romaniei.
2.2. Asiguratul trebuie să aibă un interes direct cu privire la asigurarea încheiată (interes patrimonial). Daca se face dovada
ca interesul patrimonial nu exista, ASTRA are dreptul ca prin evaluarea unei eventuale daune sa despagubeasca ca atare.
2.3. Documentele de asigurare contin in principal: Polita de asigurare, Inspectia de risc (pentru bunuri in valoare de peste
150.000 euro), Suplimente şi Acte adiţionale, Condiţiile de asigurare precum şi orice alte acte încheiate de comun acord de
către parţile contractante, inclusive orice alte documente solicitate de Asigurător pentru evaluarea riscului.
2.4. Prezumţia că declaraţiile şi răspunsurile partilor din continutul documentelor de asigurare sunt reale, bazate pe
reciprocitate pentru respectarea conditiilor prevazute in documentele de asigurare incheiate, constituie baza procedeelor
pentru raspunderea asiguratului fata de asigurator si invers.
CAP. III INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
3.1. Prin incheierea Contractului de asigurare, Asiguratul se obligă sa plătească o prima de asigurare Asiguratorului, prin
intermediul brokerului de asigurare. Asiguratorul se obliga ca, in cazul producerii unui eveniment asigurat, să plătească
Asiguratului (sau persoanei desemnate drept beneficiar) o despăgubire, în limitele şi termenele convenite.
3.2. Contractul privind asigurarea complexă a locuinţei cuprinde 3 secţiuni:
- Sectiunea I) Asigurarea locuinţei şi a continutului acesteia.
- Sectiunea II) Asigurarea de răspundere civilă legală a Asiguratului şi a membrilor familiei;
- Sectiunea III) Asigurarea de accidente a Asiguratului şi a membrilor familiei, în spaţiul locuit;
3.3. Contractul de asigurare se consideră valabil – intrat in vigoare, când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) emiterea poliţei de asigurare şi semnarea ei de către părţile contractante.
b) plata primei de asigurare/ratei I a primei de asigurare;
3.4. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, alte dovezi audio sau video, chiar dacă există un început de
dovadă scrisă.
CAP. IV OBIECTUL ASIGURARII
4.1. În schimbul plăţii de către Asigurat/Contractant a primei de asigurare, ASTRA S.A., în calitate de
Asigurător, asigură în baza prezentelor condiţii:
a) clădirile/construcţiile şi/sau bunurile conţinute de acestea menţionate în Contractatul de asigurare (Secţiunea I);
b) răspunderea civilă legală a Asiguratului pentru prejudicii cauzate vecinilor (Secţiunea II);
c) membrii de familie ai Asiguratului în cazuri de accidente prevăzute la (Secţiunea III).
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4.2. Clădirile/constructiile nominalizate de catre asigurat sunt asigurate în integritatea lor constructivă, respectiv fundaţie,
soclu, pereţi, planşee, acoperiş, pardoseli, tavane false, ferestre, uşi, scări precum şi conductele de alimentare cu apă pentru
instalaţiile sanitare şi de încălzire din interiorul construcţiei, conductele de canalizare interioare, conductorii instalaţiei
electrice, tabloul electric şi alte elemente ale instalaţiei electrice.
CAP.V RISCURI ACOPERITE
SECŢIUNEA I
5.1. ASTRA îl despăgubeşte pe Asigurat, în baza Secţiunii I pentru pagubele materiale directe cauzate de:
a) incendiu, trăsnet, explozie (se despăgubesc atât pagubele directe - produse prin carbonizare, topire, deformare - cât şi
pagubele produse de fum, gaze sau vapori, dacă acestea sunt rezultatul incendiului produs sau extins în spaţiul asigurat);
b) căderea pe clădirea / bunurile asigurate a unor corpuri (cu excepţia căderii materialelor explozibile şi, din cauza
degradării / erorilor de construcţie sau proiectare, a părţilor din clădirea / bunurile asigurate);
c) izbirea de către vehicule (altele decât cele aparţinând asiguratului, membrilor familiei sau prepuşilor acestuia);
d) cutremur de pământ, prăbuşiri sau alunecări de teren, inundaţie provocată de fenomene naturale, aluviuni, grindină,
furtună, vijelie, tornadă, ploaie torenţială inclusiv efectele indirecte ale acestora (pătrunderea apei prin spărturile şi rupturile
provocate acoperişului, pereţilor, uşilor şi ferestrelor), greutatea stratului de zăpadă/gheaţă, avalanşă;
e) îngheţarea apei în conducte, rezervoare, vase (de expansiune etc.), ca urmare a unei avarii accidentale la centrala /
instalaţia de încălzire, inundaţii provocate de avarii accidentale ale instalaţiilor de apă, canalizare (inclusiv refularea) sau
încălzire centrală, apa de conductă, inundaţii şi infiltraţii de la apa provenită de la vecini (toate în limita sumei de 1.500 Euro
pe an);
f) inundaţii din neglijenţa Asiguratului sau a membrilor familiei acestuia, în limita a 1.500 Euro pe parcursul unui an de
asigurare.
h) vandalism;
j) furtul prin efracţie al bunurilor asigurate, comis prin spargerea pereţilor, acoperişului, tavanelor, uşilor, ferestrelor,
duşumelelor sau prin stricarea sau forţarea dispozitivelor de închidere, inclusiv costurile de înlocuire ale încuietorilor
avariate, cu condiţia ca uşile exterioare, ferestrele şi orice alte căi de acces în clădirea asigurată (sau în care se află bunurile
asigurate) să fie încuiate cu dispozitive de închidere;
l) furtul instalaţiilor sau a elementelor acestora, care prin construcţie se montează în exteriorul clădirii, fiind conectate
permanent la subansamble din interior (ex.: aparate de aer condiţionat, antene, recipiente GPL, sisteme de supraveghere
şi/sau alarmare, etc).
m) urmările distructive ale furtului sau tentativei de furt asupra bunurilor / clădirilor asigurate;
n) pagube determinate de măsurile de limitare şi lichidare a unor daune produse de oricare din riscurile de mai sus.
5.2. ASTRA acordă despăgubiri în cadrul sumei asigurate pentru Secţiunea I dar fără a se depăşi aceasta, şi pentru:
a) cheltuieli cu demolarea, demontarea sau mutarea în alt loc a clădirii / bunurilor asigurate (dacă aceasta se face pentru a
opri întinderea incendiului sau la o ameninţare bruscă de incendiu, inundaţie, prăbuşire sau alunecare de teren), cheltuieli de
limitare a daunelor, stingerea incendiului, curăţarea terenului, în limita a 10% din suma asigurată pentru Secţiunea I.
SECŢIUNEA II
5.9. În baza asigurării de răspundere civilă legală, Secţiunea II:
5.9.1. ASTRA acordă despăgubiri pentru:
a) sumele pe care Asiguratul sau membrii familiei sale sunt obligaţi să le plătească pentru prejudicii de care aceştia răspund
în baza legii faţă de terţe persoane păgubite prin producerea riscurilor acoperite prin Secţiunea I şi care au provocat
vătămarea corporală şi/sau decesul precum şi avarierea sau distrugerea unor bunuri aparţinînd terţilor;
b) cheltuielile făcute de Asigurat sau de către membrii familiei sale în procesul civil, dacă acesta/aceştia a/au fost obligat/ţi
la despăgubiri ca urmare a producerii evenimentelor menţionate la art. 5.9.1.a) de mai sus;
5.9.2. în limita sumei de 2.000 EURO.
5.9.3. pentru riscul de inundaţii/infiltraţii din neglijenţa Asiguratului şi a membrilor familiei sale (produse prin neînchiderea
robineţilor de apă), se vor acorda despăgubiri în limita a 2.000 EURO pe an.
SECŢIUNEA III
În baza asigurării de accidente (Secţiunea III), ASTRA:
5.10.1. se obligă ca la producerea evenimentului asigurat să plătească despăgubirile cuvenite Asiguratului/membrilor
familiei sau moştenitorilor acestora, în urma unui accident suferit de către Asigurat/membru al familiei (menţionat) în
perioada asigurată şi în spaţiul asigurat, independent de voinţa lui, astfel:
a) în cazul în care Asiguratul sau un membru al familiei acestuia va deceda în urma accidentului, ASTRA va plăti
moştenitorilor suma asigurată pentru deces;
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b) în cazul în care Asiguratul sau un membru al familiei acestuia va suferi, în urma accidentului, o invaliditate permanentă,
ASTRA va plăti Asiguratului şi/sau membrilor familiei, în funcţie de invaliditatea suferită, până la 100% din suma asigurată
pentru invaliditate permanentă totală, pentru fiecare persoană;
5.10.2) fără plata unei prime de asigurare suplimentare, acordă acoperire pentru sume asigurate de 500 EURO pentru
Invaliditate şi 250 EURO pentru Deces, în total pe perioada asigurată şi pentru toate persoanele asigurate.
5.11. ASTRA îl despăgubeşte pe Asigurat, membrii familiei sau mostenitorii acestora pentru accidentele pe care Asiguratul
sau membrii familiei sale, le suferă în desfăşurarea oricărei activităţi normale în spaţiul asigurat şi care nu are caracter
profesional, cum ar fi:
a) insolaţii, degerări, colaps prin căldură sau frig, de la care Asiguratul nu s-a putut sustrage din cauza
accidentului;
b) asfixierea prin emanaţie de gaze şi/sau de vapori şi urmările ingerării accidentale de substanţe toxice;
c) înec şi arsuri;
d) explozii, prăbuşiri de teren, acţiunea fulgerului, acţiunea curentului electric;
e) lovirea, căderea, înţeparea, tăierea, atacul din partea unei persoane (alta decât asiguratul sau membrii familiei) sau a unui
animal;
f) decesul cauzat de o boală infecţioasă acută postraumatică sau a turbării;
g) urmările imediate ale efortului fizic excesiv şi subit determinat de cauze de forţă majoră;
h) accidentele provocate de funcţionarea aparatelor casnice;
CAP VI EXCLUDERI
6.1. În baza prezentei poliţe nu se acordă despăgubiri pentru daunele cauzate direct sau indirect de:
a) război (chiar nedeclarat), război civil sau operaţiuni de război, invazie, ocupaţie militară, insurecţie, sabotaj, dictatură
militară sau uzurpare de putere, acţiunea unor grupuri de persoane răuvoitoare sau persoane care acţionează în numele sau în
legătură cu orice organizaţie politică, conspiraţie, confiscare, naţionalizare, expropriere, rechiziţionare, distrugere sau
avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;
b) pretenţiile de despăgubiri pentru pagube provocate de acte de terorism;
c) pretenţiile de despăgubiri rezultând din daune morale, chiar dacă acestea sunt rezultatul unei sentinţe civile;
d) explozii sau emanaţii de căldură sau radiaţii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleară, precum şi
de radiaţiile provocate de accelerarea artificială a particulelor.
e) poluare şi/sau contaminare.
EXCLUDERI SPECIALE PENTRU SECŢIUNEA I
6.2. Nu se pot asigura prin prezenta poliţă de asigurare următoarele bunuri:
a) nu sunt acoperite prin contractul de asigurare cladirile/constructiile neavizate seismic precum si cladirile/constructiile
realizate inainte de 1950 fara acceptul prealabil al specialistilor din cadrul Directiei Asigurari Generale;
b) bunurile scoase din uz sau bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinaţia lor, datorită degradării;
c) vehicule si autovehicule de orice fel, daca nu se convine altfel;
d) bani, pietre preţioase, obiecte din platină, aur, argint, mărci poştale, tablouri, sculpturi, colecţii sau alte obiecte care au o
valoare artistică, ştiinţifică sau istorică, hârtii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise;
e) înregistrări pe benzi magnetice, dischete şi alte suporturi de păstrare a informaţiilor în vederea prelucrării automate,
telefoane mobile, laptop-uri, sau altele asemanatoare;
f) recolte, plantaţii, păduri, animale vii;
g) efectele personale ale persoanelor aflate în tranzit la adresa menţionată în poliţa de asigurare;
h) cladiri/constructii utilizate drept case de vacanta (nelocuite permanent);
i) cladiri/constructii realizate integral sau partial (structura de rezistenta, pereti exteriori, pereti interiori, plansee) din lemn
tratat sau netratat ignifug.
6.3. În baza solicitarii Asiguratului, bunurile specificate mai sus se pot asigura prin alte polite specifice.
6.4. Nu sunt cuprinse în asigurare:
a) bunurile folosite de Asigurat în orice formă de activitate lucrativă;
b) bunurile aflate în proces de vopsire, curăţare, reparare sau renovare;
c) lifturile din clădirile de tip locuinţă, locuite de mai mult de o familie.
6.5. În baza prezentei poliţe nu se acordă despăgubiri pentru:
a) pagube indirecte ca de exemplu: reducerea valorii bunului după reparaţie, scăderea preţurilor bunurilor, pagube produse
prin întreruperea folosirii bunurilor chiar ca urmare a unor cauze cuprinse în poliţa de asigurare;
b) defecte sau erori existente la data intrării în vigoare a poliţei;
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c) pagube produse din culpa gravă a Asiguratului sau a membrilor familiei sale, în baza prezentei poliţe considerându-se
culpă gravă următoarele:
d.1) folosirea focului deschis (arderea necontrolata a rezidurilor, a gunoaielor si a resturilor florale si pomicole, incalzirea,
topirea sau realizarea unui foc util, etc la mai putin de 10 metri de orice cladire/constructie din locatia bunurilor asigurate,
sau pet imp de vant puternic), inclusiv a unei surse de lumină cu flacără deschisă (lumanari, torte,etc in poduri,
grajduri,subsoluri), sau în încăperi în care sunt depozitate sau manipulate produse inflamabile sau uşor inflamabile (petrol,
benzină şi alte derivate petroliere, solvenţi, vopsele etc.) ori produse uşor combustibile (furaje, bumbac, in, cânepă etc.); de
asemenea folosirea unor produse uşor inflamabile (de exemplu pentru curăţarea parchetului, duşumelelor, hainelor etc.) în
aceeaşi încăpere şi în acelaşi timp în care este o flacără deschisă sau în care funcţionează reşouri sau alte aparate electrice
furnizoare de căldură, a arcului electric;
d.2) fumatul în încăperi în care sunt depozitate sau manipulate produse inflamabile sau uşor combustibile de felul celor
prezentate anterior;
d.3) producerea intenţionată a unei pagube de către Asigurat sau membrii familiei sale (incendierea, provocarea unei
explozii etc.) dacă aceste fapte rezultă din actele încheiate de organele în drept (poliţie, pompieri, procuratură sau alte
organe de cercetare);
d.4) incendiile şi exploziile produse ca urmare a transvazării conţinutului unor butelii (recipienţi) de aragaz sau alte gaze
lichefiate sub presiune, în condiţiile interzise prin legislaţia în vigoare;
d.5) amplasarea clădirilor sau altor construcţii în zone periclitate de calamităţi naturale (inundaţii, prăbuşiri sau alunecări de
teren), dacă organele în drept au interzis construirea prin acte publicate sau comunicări în scris către Asigurat, înainte de
construire, precum si in cazul construirii fara autorizatiile ce trebuiesc obtinute conform legislatiei in vigoare;
e) pierderea sau sustragerea obiectelor asigurate survenită ca urmare a producerii evenimentului asigurat;
f) daunele produse bunurilor numai din cauza uzurii, fermentaţiei, oxidării, căldurii nedatorate unui incendiu, precum şi cele
produse de afumare, pătare sau pârlire, provenite dintr-o sursă normală de căldură;
g) cheltuielile făcute pentru repararea unor avarii / distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse în asigurare;
h) cheltuielile făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea stării bunurilor în comparaţie cu cea de dinaintea daunei şi cele
pentru recondiţionări sau reparaţii nereuşite;
i) pagubele cauzate de: solul slab al fundaţiei (fenomenul de tasare sau sufozie), îngheţ-dezgheţ al solului, apa freatică,
creşterea nivelului de apă şi deversarea râurilor şi lacurilor care se ştie a se întâmpla în mod regulat (anual), lucrările în
subteran, tuneluri, cariere de piatră, pietriş, nisip şi extracţii de argilă, pătrunderea apei de ploaie, a grindinei sau a zăpezii
prin geamuri neînchise, neetanşe sau alte deschizături, în afara cazului în care aceste deschizături sunt produse de riscurile
asigurate, infiltrarea prin sol în interiorul clădirii a apelor provenite din ploi sau din topirea zăpezii, apa pătrunsă în clădire
prin acoperiş, datorită proastei izolaţii, neremedierea din culpa Asiguratului a unor situaţii cunoscute, generatoare de pagube
prin inundare cu apă provenită din ploi, topirea zăpezii sau gheţii, precum şi de infiltrarea prin pereţi sau plafoane a apei
provenind de la instalaţii sanitare defecte, prost întreţinute, uzate etc;
j) pagubele cauzate de vibraţii / trepidaţii provocate de circulaţia vehiculelor terestre sau subterane, precum şi provocate de
instalaţii sau echipamente industriale sau de construcţii;
k) pagubele cauzate de erori de proiectare sau de execuţie a construcţiilor/bunurilor;
l) pagubele datorate uzurilor, ruginii, coroziunii, sau slabei întreţineri a conductelor sau instalaţiilor; pagubele produse în
timpul lucrărilor de construcţii sau reparaţii;
m) pagubele produse la aparate şi instalaţii care nu sunt consecinţe ale unui incendiu sau explozii datorate uzurii, proastei
funcţionări, defectelor de material ori a slabei întreţineri;
n) pagubele produse echipamentelor electrice de orice natură ca urmare a transmiterii către acestea a efectului trăsnetului
prin intermediul unor conductori;
o) pagubele produse prin furtul simplu, furtul prin înşelătorie, furtul cu întrebuinţarea de chei potrivite, furtul bunurilor
aflate în locuri deschise sau în aer liber, pe terase, balcoane etc., furtul în timpul producerii unor evenimente asigurate
(incendii, explozii, alte calamităţi naturale inclusiv cutremure de pământ, etc.).
6.7. Nu se acordă despăgubiri pentru avarii accidentale produse de:
a) orice influenţe chimice sau mecanice provenite din exterior asupra oricăror părţi ale obiectului asigurat;
b) depuneri de rugină, noroi, zgură, calamină, alte substanţe;
c) efectul ruginei apărute ca urmare a infiltrărilor de apă;
d) testări sau experimente presupunând impunerea unor condiţii anormale;
e) folosirea bunurilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate/construite - cu destinatie de locuinta - , sau
peste capacitatea pentru care acestea au fost proiectate/construite (supraîncărcare);
f) unor părţi ale obiectului asigurat care prin natura lor suferă o depreciere rapidă şi pronunţată precum curele, cabluri, funii,
lubrifianţi, combustibili, catalizatori etc.
6.8. Asigurătorul nu va fi răspunzător şi nu va despăgubi franşizele prevăzute în poliţa de asigurare şi/sau în prezentele
condiţii.
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EXCLUDERI SPECIALE PENTRU SECŢIUNEA II
6.9. ASTRA nu acordă în cazul Secţiunii II despăgubiri pentru:
a) pagubele rezultate din acţiunea intenţionată a Asiguratului şi membrilor familiei acestuia sau pagube produse prin
comiterea cu intenţie a unor fapte considerate ca infracţiuni în actele emise de autorităţile competente;
b) pretenţiile de despăgubiri formulate de către un membru de familie ori de o persoană pentru care
Asiguratul răspunde potrivit legii, în raporturile acestora cu Asiguratul persoană fizică;
c) vătămări corporale sau deces suferite de Asigurat, de membrii familiei sale sau de orice persoană
pentru care Asiguratul răspunde potrivit legii;
d) pretenţiile de despăgubiri formulate în legătură cu obligaţiile Asiguratului faţă de terţi izvorâte dintrun contract de orice
natură (închiriere, împrumut, depozit, muncă, prestări servicii, furnizare) sau pentru bunurile aflate în proprietatea
Asiguratului, închiriate sau împrumutate acestuia, ori aflate în grija sau sub controlul lui;
e) orice pretenţie de despăgubire formulată în legătură cu obligaţiile Asiguratului faţă de terţi, rezultate dintr-un contract cu
titlu oneros, cu excepţia cazului în care ele ar reveni Asiguratului în absenţa unui asemenea contract;
f) amenzile de orice fel şi cheltuielile de natură penală la care ar fi obligat Asiguratul precum şi
cheltuielile de executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor;
g) pretenţiile de despăgubiri pentru pagubele de care răspunde Asiguratul în legătură cu încărcarea sau
descărcarea oricărui mijloc de transport;
h) pretenţiile de despăgubiri decurgând dintr-o consultaţie, proiect, schiţă, reţetă, deviz şi altele
asemenea, date în schimbul unui onorariu;
i) pretenţiile de despăgubiri pentru hârtii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise,
pietre preţioase sau semipreţioase, obiecte din platină, aur sau argint, mărci poştale, bunuri de colecţie ca tablouri, sculpturi,
ţesături, cărţi rare şi altele asemenea având o valoare artistică sau istorică precum şi dispariţia sau distrugerea banilor;
6.10. Nu există răspundere civilă a Asiguratului sau membrilor familiei sale şi nu se vor acorda despăgubiri
dacă evenimentul sau întâmplarea au rezultat:
a) dintr-un caz de forţă majoră (împrejurare externă, imprevizibilă şi extraordinară fără relaţie cu
evenimentul care a provocat paguba sau cu însuşirile sale naturale) cum ar fi trăsnetul, inundaţiile, avalanşe de zăpadă,
uragan sau alte evenimente naturale;
b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;
c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane.
EXCLUDERI SPECIALE PENTRU SECŢIUNEA III
6.11. ASTRA nu asigură şi nu acordă despăgubiri pentru:
a) persoanele afectate de epilepsie, delirium tremens, alte boli psihice, alcoolism, toxicomanie, boli incurabile, boli grave şi
permanente, dacă accidentul a fost produs de aceste afecţiuni;
b) persoanele care au calitate de angajat al Asiguratului.
6.12. Sunt excluse din asigurare accidentele:
a) suferite în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor halucinogene, cu excepţia cazului în care aceste substanţe au
fost prescrise de un medic şi au fost administrate conform recomandărilor acestuia;
b) suferite ca urmare a propriilor acţiuni delictuale;
c) urmările operaţiilor chirurgicale sau ale tratamentelor care nu sunt legate în mod necesar de accident;
d) urmările bolilor profesionale, infecţioase, psihice, transmisibile prin atacul animalelor (cu excepţia turbării);
e) prilejuite de comiterea sau încercarea de a comite, cu intenţie de către Asigurat, a unor fapte penale;
f) sinuciderea din orice cauză, tentativa de sinucidere, vătămări produse de acţiunea proprie şi intenţionată a Asiguratului;
g) intoxicaţiile ca urmare a abuzului de alcool, medicamente şi droguri.
CAP VII STABILIREA SUMELOR ASIGURATE /LIMITELOR RĂSPUNDERII
7.1. Pentru Secţiunea I, clădirile şi bunurile se asigură la valorile declarate de Asigurat, tinandu-se totodata cont ca
despagubirea se realizeaza pe baza documentelor de inlocuire -exclus valoarea terenului- (ex: devize, facturi, etc).
7.2. Limita răspunderii pentru Secţiunea II, reprezintă răspunderea Asigurătorului pentru toate sumele şi cheltuielile
plătibile conform Secţiunii II Asiguratului şi/sau beneficiarului despăgubirii în legătură cu toate evenimentele de care
răspunde Asiguratul sau membrii familiei sale, întâmplate în perioada de valabilitate a asigurării, fără a depăşi limita
răspunderii înscrisă în Poliţă.
7.3. Sumele asigurate pentru Secţiunea III sunt stabilite pe polita de asigurare astfel:
a) o sumă asigurată pentru cazurile de invaliditate permanentă totală / persoană şi
b) o sumă asigurată pentru cazurile de deces / persoană.
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CAP. VIII PERIOADA DE ASIGURARE SI DE RASPUNDERE A ASIGURĂTORULUI
8.1. Poliţa de asigurare se încheie pentru 12 luni. Aceasta poate să fie încheiată pe perioade mai lungi de timp in cazul unei
solicitari;
8.2. La încheierea unei poliţe, răspunderea Asigurătorului începe la data prevăzută în poliţă, dar nu mai devreme de ora 000 a
zilei următoare celei în care s-a încasat prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată de primă, ori s-a prezentat ordinul
de plată vizat de banca la care Asiguratul are contul de disponibil şi încetează la ora 2400 a ultimei zile din perioada pentru
care s-a încheiat asigurarea.
8.3. In cazul emiterii unui act adiţional la poliţa existentă, răspunderea Asigurătorului începe în ziua următoare datei emiterii
actului adiţional şi încetează odată cu poliţa la care acesta este anexat, sau în ultima zi de valabilitate a actului adiţional,
dacă prin acesta s-a extins valabilitatea poliţei emise iniţial.
CAP. IX STABILIREA SI PLATA PRIMEI DE ASIGURARE
9.1. Prima de asigurare se poate achita anticipat şi integral, pentru întreaga perioadă menţionată în poliţă, sau pana la 4 rate,
din care prima rată se plăteşte înainte de intrarea în vigoare a Poliţei, iar următoarele în cuantumul şi la termenele scadente
prevăzute în Contract. Dacă Poliţa se reînnoieşte pentru o nouă perioadă de asigurare, prima de asigurare/prima rată de
primă se achită până la data la care începe noua perioadă de asigurare.
9.2. Plata primelor de asigurare se poate face după cum urmează:
a) în lei pentru primele de asigurare stabilite în lei;
b) în valută pentru primele de asigurare stabilite în valută;
c) în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii pentru primele de asigurare stabilite în valută.
9.3. Dacă s-a convenit ca plata primei de asigurare să se facă în rate:
a) Asiguratul este obligat să respecte termenele scadente de plată;
b) Asigurătorul nu este obligat să amintească Asiguratului scadenţa ratei de primă.
9.4. În caz de neplată la scadenţă a unei rate de primă următoare celei dintâi:
Asiguratul are dreptul să plătească rata de primă restantă într-un termen de păsuire de 20 zile calendaristice, perioadă în care
poliţa de asigurare îşi menţine acoperirea, dacă prima este achitată în acest interval;
9.5. În perioada de suspendare, poliţa poate fi repusă în vigoare doar dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) data de la care se face repunerea în vigoare este anterioară datei de expirare a asigurării;
b) Asiguratul plăteşte rata restantă;
c) perioada de valabilitate a poliţei, fixată la încheierea poliţei, nu este prelungită;
d) rezultatele inspecţiei de risc efectuate de către un reprezentant al Asigurătorului asupra clădirilor şi/sau bunurilor
asigurate, anterioară datei de repunere în vigoare, recomandă menţinerea asigurării;
e) Asiguratul declară în scris că se angajează să suporte eventualele daune apărute în perioada în care Poliţa a fost
suspendată.
9.6. În cazul repunerii în vigoare a Poliţei, răspunderea Asigurătorului începe cel mai devreme la ora 000 a zilei următoare
celei în care s-au încasat ratele restante (sau s-a primit copia ordinului de plată vizat de banca la care Asiguratul are deschis
contul).
CAP. X OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
10.1. Asiguratul este obligat să întreţină bunul asigurat în bune condiţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, să ia toate
măsurile necesare în scopul prevenirii producerii unui risc asigurat si sa dea dovada de interes patrimonial;
10.2. La încheierea asigurării, Asiguratul trebuie să dea răspunsuri exacte şi complete la toate întrebările si sa informeze
despre eventuale neajunsuri care pot sa provoace daune iminente;
10.3. În toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, aşa cum au fost ele declarate de Asigurat, se schimbă în cursul
valabilităţii contractului, Asiguratul este obligat să transmită în termen de 5 zile o informare scrisă la sediul Asigurătorului,
cu privire la modificările survenite;
10.4. În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
a) să întreprindă tot ce este rezonabil posibil pentru clarificarea elementelor privitoare la evenimentul asigurat şi să ia toate
măsurile, potrivit cu împrejurările, pentru limitarea pagubei, ca şi când nu ar fi fost asigurat;
b) să comunice imediat societatii de asigurare ASTRA producerea evenimentului asigurat, fara a indeparta urmele si
bunurile afectate (eventual pana la sosirea reprezentantilor ASTRA);
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c) să pună la dispoziţia Asigurătorului toate actele întocmite de organele competente, precum şi cele necesare pentru
verificarea existenţei bunurilor şi a valorii lor in vedera investigarii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii
evenimentului asigurat pentru stabilirea corectă a despăgubirii pe care o are de primit;
d) să conserve dreptul de subrogare al ASTRA, prin abţinerea de la orice recunoaştere faţă de terţi a responsabilităţii în
producerea evenimentului asigurat, abţinerea de la încheierea oricărei tranzacţii, de la renunţarea la drept sau de la încasarea
oricărei despăgubiri, fără acordul prealabil, în scris, al ASTRA şi îndeplinirea tuturor actelor legate de procedura judiciară
şi/sau extrajudiciară, necesare pentru exercitarea de către ASTRA a dreptului de subrogare;
f) să comunice la ASTRA numele Asigurătorilor cu care există poliţe de asigurare încheiate pentru aceleaşi riscuri şi bunuri.
10.5. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor sau termenelor prevăzute la art. 10.4, în afara cazurilor fortuite sau de forţă
majoră, Asigurătorul are dreptul de a refuza plata despăgubirii, dacă din acest motiv nu a putut determina împrejurările,
cauza producerii daunei sau întinderea pagubelor.
Cap. XI OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
11.1. Asigurătorul are obligaţia să înceapă constatarea şi evaluarea pagubelor prin reprezentanţii săi, în termen de maxim 5
zile de la data avizării producerii evenimentului asigurat. Asiguratul are posibilitatea de a fi asistat de un expert atunci când
contestă evaluarea reprezentantului Asigurătorului.
11.2. Începerea constatării şi evaluarii pagubelor de către Asigurător nu implică automat acceptarea de către acesta a plăţii
unor eventuale despăgubiri.
11.3. Asigurătorul are obligaţia să stabilească şi să plătească despăgubirile cuvenite în termen de 15 zile lucrătoare de la data
completării dosarului de daună cu toate documentele solicitate de Asigurător, în forma şi conţinutul cerute de acesta.
Cap. XII CONSTATAREA SI EVALUAREA PAGUBELOR. PLATA DESPĂGUBIRILOR
12.1. Stabilirea cauzei si dimensiunii despagubirilor, precum şi plata daunei se face de către reprezentantii ASTRA în baza
documentelor puse la dispozitie de catre asigurat, inclusive a procesului verbal de constatare a daunelor întocmit de către
reprezentanţii imputerniciti ai statului sau de catre experţi.
12.2. Despăgubirea nu poate depăşi suma asigurată, si nici cuantumul pagubei.
12.3. Pentru Secţiunea I, în caz de daună parţială, cuantumul despăgubirii reprezintă costul reparaţiei, recondiţionării sau
restaurării bunurilor asigurate, din care se scade valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a eventualelor resturi
care se pot întrebuinţa sau valorifica. Prin daună parţială se înţelege avarierea bunurilor în aşa fel încât acestea se pot reface
ori mai pot fi folosite prin reparare, recondiţionare sau restaurare.
12.4. În caz de daună totală, cuantumul despăgubirii reprezintă valoarea de piaţă a bunurilor, din care se scade, după caz,
valoarea la aceeaşi dată a resturilor ce se pot întrebuinţa sau valorifica.
12.5. La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare numai înlocuirea părţilor componente sau a pieselor
care au fost avariate, chiar dacă cu prilejul reparaţiei s-a înlocuit întregul ansamblu sau subansamblu.
12.6. Cu excepţia furtului, ASTRA poate acorda, la cererea Asiguratului, avansuri din despăgubiri, ca urmare a producerii
unei daune deja constatate, acoperite prin prezenta poliţă, într-un procent de cel mult 50% din valoarea estimată a daunei.
12.7. În cazul furtului:
a) dacă bunurile furate nu au fost găsite, se acordă despăgubiri numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a.1) au trecut 60 de zile de la data producerii furtului;
a.2) organele de cercetare confirmă în scris că în acest interval de timp bunurile nu au fost găsite şi autorii nu au fost
identificaţi;
a.3) Asiguratul dă o declaraţie prin care se obligă să restituie, total sau parţial, după caz, despăgubirea primită, în termen de
15 zile de la găsirea bunurilor;
b) dacă bunurile furate au fost găsite
b.1) înainte de plata despăgubirii - se vor acorda despăgubiri numai pentru eventualele pagube apărute ca urmare a
producerii furtului prin efracţie sau actelor de tâlhărie;
b.2) după plata despăgubirii – Asiguratul este obligat să restituie (în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă a faptului că
bunurile furate au fost găsite) suma încasată drept despăgubire sau partea din aceasta reprezentând valoarea bunurilor găsite,
mai puţin costurile înlocuirii elementelor avariate sau reparării / recondiţionării acestora.
12.8. Cuantumul despăgubirilor care se plătesc în baza Secţiunii II - răspundere civilă legală, se va limita la:
a) despăgubiri rezultând dintr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată de o instanţă competentă din
România;
b) cheltuieli judecătoreşti făcute de Asigurat în procesul civil.
12.9. Despăgubirile în baza răspunderii civile se pot stabili şi pe baza înţelegerii dintre părţi, cu acordul Asigurătorului.
Stabilirea despăgubirilor prin înţelegerea între părţi se face în cazurile în care din actele încheiate de organele de cercetare şi
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din înştiinţarea Asiguratului rezultă cu certitudine răspunderea civilă a Asiguratului în producerea pagubei, iar persoana
păgubită face dovada prejudiciului material suferit.
12.10. Asiguratul va comunica în scris Asigurătorului, de îndată ce a luat cunoştinţă, despre pretenţiile formulate de cei
păgubiţi, furnizând toate informaţiile, actele şi documentele pe care le posedă.
12.11. Asigurătorul va plăti despăgubirea fie direct celui păgubit (înştiinţându-l în scris pe Asigurat), fie Asiguratului, dacă
acesta l-a despăgubit în prealabil şi cu acordul scris al Asigurătorului pe cel prejudiciat. Prin plata despăgubirii pe calea
înţelegerii între părţi se sting orice pretenţii ale Asiguratului şi ale persoanei păgubite faţă de Asigurător.
12.12. Pentru Secţiunea III - asigurarea de accidente a Asiguratului şi membrilor familiei sale, plata despăgubirilor se va
face numai după ce:
a) în caz de deces, mostenitorii legali vor prezenta următoarele acte: cerere de despăgubire, poliţa de asigurare, certificatul
de deces al Asiguratului, proces-verbal de constatare al accidentului încheiat de organelle competente sau orice acte care pot
dovedi că decesul este consecinţă a unui accident (adeverinţe medicale eliberate de instituţia medicală care a dat primul
ajutor, declaraţii de martori, etc.), acte care să probeze legitimitatea lor de a obţine despăgubirea;
b) în caz de invaliditate permanentă, Asiguratul va prezenta următoarele acte: cerere de despăgubire, poliţa de asigurare,
proces-verbal de constatare al accidentului încheiat de organele competente sau orice acte care pot dovedi că invaliditatea
permanentă este consecinţă a unui accident (adeverinţe medicale eliberate de instituţia medicală care a dat primul ajutor,
declaraţii de martori, etc.), certificate medicale care să cuprindă diagnosticul precis stabilit de medicii de specialitate, acte de
identitate;
12.13. Dacă accidentul are ca urmare decesul Asiguratului, constatat în termen de cel mult 1 an de la data producerii
accidentului, ASTRA va plăti suma asigurată pentru caz de deces mostenitorilor, în părţi egale, doar dacă voinţa
Asiguratului în legătură cu repartizarea acestei sume nu a fost alta.
12.14. Dacă accidentul are ca urmare o invaliditate permanentă parţială, ASTRA plăteşte o despăgubire calculată asupra
sumei asigurate pentru invaliditate permanentă totală conform procentelor şi prevederilor următoare, pentru:
PIERDERE ANATOMICA SAU FUNCŢIONALA GRAD DE INVALIDITATE
Pierderea totală a : drept stâng
- membrului superior 70% 60%
- mâinii sau antebraţului 60% 50%
- unui membru inferior deasupra genunchiului 60%
- unui membru inferior la înălţimea sau sub genunchi 50%
- unui picior (laba piciorului) 40%
- degetului mare 18% 16%
- arătătorului 14% 12%
- degetului mic 12% 10%
- degetului mijlociu 8% 6%
- inelarului 8% 6%
- degetului mare de la picior 5%
- oricărui alt deget de la picior 3%
- splinei 10%
- unui rinichi 20%
- facultăţii vizuale a unui ochi 35%
- facultăţii vizuale a ambilor ochi 100%
- surditate completă la o ureche 10%
- surditate completă la ambele urechi 40%
Pierderea absolută şi iremediabilă a folosirii funcţiunilor unui organ sau membru este considerată ca pierdere anatomică a
acestuia; în cazuri de micşorare a folosinţei, procentele indicate mai sus se reduc în raport de funcţionalitatea pierdută.
În cazuri de pierdere anatomică sau funcţională a mai multor organe sau membre în acelaşi accident, despăgubirea se
stabileşte prin adunarea procentelor corespunzătoare pentru fiecare leziune până la limita maximă a 100 de procente
(invaliditate permanentă totală).
În caz de pierdere anatomică sau de reducere funcţională a unui organ sau a unui membru deja deficient,procentele indicate
sunt micşorate ţinând seama de gradul de invaliditate preexistent.
12.15. Stabilirea gradului de invaliditate şi plata despăgubirilor în acest caz se va face numai după terminarea tratamentului,
în termen de maxim 1 an de la data accidentului, dar nu mai devreme de 3 luni. În cazul în care invaliditatea permanentă este
incontestabilă, stabilirea gradului de invaliditate şi plata despăgubirilor se poate face şi înainte de terminarea tratamentului.
12.16. Indemnizaţia pentru deces reprezintă suma asigurata inscrisa in polita, iar pentru invaliditate permanenta se
calculează conform tabelului de la art.13.14.
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12.17. Asigurătorul va despăgubi în baza condiţiilor şi excluderilor prezentei poliţe toate costurile şi cheltuielile care
depăşesc limita ce reprezintă reţinerea proprie (franşiza) a Asiguratului şi care va fi explicit menţionată în poliţa de
asigurare.
12.18. În cazul în care, la data daunei, Asiguratul nu are achitată întegral prima de asigurare, Asigurătorul are dreptul de a
reţine din despăgubirea cuvenită ratele de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare.
12.19. După fiecare pagubă suma asigurată se micşorează, de la data producerii evenimentului asigurat pentru restul
perioadei asigurate, cu suma despăgubită, asigurarea continuând pentru suma rămasă, prima de asigurare pentru aceeaşi
perioadă rămânând neschimbată. La cererea Asiguratului, suma asigurată poate fi completată (reîntregită) printr-o asigurare
suplimentară, contra plăţii diferenţei de primă corespunzătoare, calculată pro-rata.
12.20. În cazul existenţei a mai multor Asigurători pentru aceleaşi bunuri şi riscuri, ASTRA va plăti numai o parte a
despăgubirii, care rezultă din repartizarea proporţională, fiind exclusă orice responsabilitate solidară.
12.21. În cazul în care, cu referire la evenimentul asigurat, a fost declanşată împotriva Asiguratului cercetarea şi/sau
urmărirea penală de către organele abilitate ori s-a început procesul penal, Asigurătorul este îndreptăţit să amâne acordarea
despăgubirii până la finalizarea urmăririi penale, respectiv a procesului penal.
12.22. În toate cazurile, plata despăgubirilor se va efectua astfel:
a) dacă prima de asigurare este stabilită în lei, despăgubirea daunelor se va face în lei;
b) dacă prima de asigurare este stabilită în valută iar plata se efectuează în valută, despăgubirea daunelor se va face în valută
sau în lei la cursul BNR din ziua plăţii;
c) dacă prima de asigurare este stabilită în valută iar plata se efectuează în lei la cursul BNR din ziua plăţii, despăgubirea
daunelor se va face în lei, la cursul BNR din data documentelor de plată justificative prezentate de Asigurat pentru
evenimentul asigurat;
d) în toate cazurile, facturile în lei se plătesc în lei.
CAP. XIII DREPTUL DE SUBROGARE AL ASIGURĂTORULUI
13.1. În limita despăgubirilor plătite Asiguratului, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile acestuia contra terţelor
persoane răspunzătoare de producerea şi/sau mărirea pagubelor.
Asiguratul răspunde pentru prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului de regres.
13.2. Dacă Asiguratul renunţă la dreptul de regres, sau dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă,
ASTRA S.A. are dreptul să nu plătească despăgubirea, pană la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Dacă plata a fost
deja efectuată, Asiguratul este obligat să înapoieze această sumă din despăgubirea acordată de Asigurător
CAP. XIV MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
14.1. De comun acord, părţile semnatare pot aduce modificări contractului de asigurare oricand în cursul valabilităţii
acestuia, modificările respective intrand în vigoare ulterior, la data convenită de părţi.
14.2. În cadrul perioadei asigurate, Asiguratul poate solicita introducerea/scoaterea din asigurare a unor riscuri, caz în care
se va încheia, de comun acord cu Asigurătorului, un act adiţional la contractul iniţial, cuprinzând în principal, noua sumă
asigurată precum şi prima recalculată şi repartizată corespunzător la termenele de plată din poliţa iniţială.
14.3. În cursul valabilităţii contractului de asigurare, ASTRA S.A. are dreptul să efectueze verificări ale informaţiilor
prezentate de Asigurat, ori de cate ori consideră necesar. În cazul în care, cu acest prilej, se constată apariţia unor elemente
care amplifică semnificativ riscul asigurat, asigurătorul poate suspenda asigurarea pe bază de notificare scrisă, aceasta
putând fi repusă în vigoare după renegocierea clauzelor contractuale, cu menţiunea că Asigurătorul nu va acorda despăgubiri
pentru nici un eveniment asigurat petrecut în perioada de suspendare.
14.4. Dacă ASTRA S.A. constată că Asiguratul a furnizat date eronate sau răspunsuri inexacte, ori nu a făcut de îndată
cunoscută Asigurătorului schimbarea împrejurărilor esenţiale privind riscul, ASTRA S.A. are dreptul:
a) Înainte de producerea evenimentului:
a.1) să propună asiguratului modificarea corespunzătoare a poliţei
a.2) să o rezilieze:
i) în cazul în care schimbările apărute exclud menţinerea în vigoare a asigurării, de la data cand a intervenit modificarea, cu
restituirea primei de asigurare plătite pentru perioada ulterioară rezilierii;
ii) în cazul în care, cunoscand exact imprejurările reale, nu ar fi încheiat asigurarea, de la data cand Asigurătorul a luat
cunoştinţă despre împrejurările reale, cu restituirea primei de asigurare plătite pentru perioada ulterioară rezilierii.
b) După producerea evenimentului:
b.1) să reducă despăgubirea cuvenită, corespunzător raportului dintre prima stabilită şi cea care, cunoscandu-se exact
împrejurările, ar fi fost datorată;
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b.2) să refuze plata despăgubirii, dacă faţă de împrejurările reale poliţa nu s-ar fi încheiat, cu restituirea primelor plătite de
asigurat.
CAP. XV ÎNCETAREA, DENUNŢAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI
15.1. În mod obişnuit, contractul de asigurare încetează prin ajungerea la termen. Contractul poate înceta şi în situaţia în
care, în urma producerii evenimentului asigurat sau seriei de evenimente asigurate, obiectul asigurării este complet distrus,
limita răspunderii este epuizată sau a intervenit decesul unei persoane asigurate, pentru acea persoană.
15.2. Părţile pot denunţa contractul, pentru cauze neimputabile celeilalte părţi, oricand pe parcursul valabilităţii acestuia,
prin notificare scrisă transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliul/sediul cunoscut al părţii
notificate. Încetarea contractului ca efect al denunţării, devine efectivă după 5 zile calendaristice, calculate de la data înscrisă
pe confirmarea de primire.
15.3. În cazul denunţării contractului de către Asigurător, acesta va restitui, pro-rata temporis, partea din prima de asigurare
corespunzătoare perioadei cuprinse între data încetării contractului şi data expirării perioadei de asigurare înscrisă în poliţă.
15.4. În cazul denunţării contractului de către asigurat, partea din prima de asigurare încasată pentru perioada cuprinsă între
data încetării contractului şi data expirării perioadei de asigurare înscrisă în poliţă se va restitui pro-rata temporis
asiguratului, numai dacă pană la data încetării contractului nu au avut loc sau nu au fost avizate evenimente asigurate.
15.5. Dacă asiguratul nu îşi plăteşte rata din prima de asigurare la data scadentă înscrisă în poliţă (specificaţie) şi nici la
termenele stabilite în condiţiile de asigurare, contractul de asigurare se reziliază de drept, începand cu orele 00.00 ale zilei
următoare scadenţei ultimei rate neachitate.
15.6. Contractul de asigurare poate fi reziliat unilateral, pentru neândeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a
obligaţiilor contractuale, prin notificare scrisă, transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la
domiciliul/sediul cunoscut al părţii notificate. Încetarea contractului ca efect al rezilierii devine efectivă începand cu ora 000
ale zilei următoare datei înscrise pe confirmarea de primire.
Rezilierea operează fără punerea în întarziere şi fara intervenţia instanţei judecătoreşti.
15.7. Dacă pană la data încetării contractului ca efect al rezilierii nu au fost înregistrate daune ori nu au fost avizate
evenimente asigurate, asigurătorul va restitui, pro-rata temporis, partea din prima de asigurare corespunzătoare perioadei
cuprinse între data încetării contractului şi data expirării perioadei de asigurare înscrisă în poliţă. În cazul în care, a fost
avizat cel puţin un eveniment asigurat, asigurătorul nu va mai restitui prima de asigurare încasată.
15.8. În cazul denunţării sau rezilierii contractului de asigurare, prevederile acestuia se aplică pentru toate cazurile de daună
produse înainte de denunţare sau reziliere, pană la lichidarea definitivă a acestora.
CAP. XVI FORŢA MAJORĂ
16.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător a
oricărei obligaţii ce îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fost cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită de lege.
16.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilaltă parte în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor. În următoarele 15 zile lucrătoare trebuie
transmise către cealaltă parte contractantă documentele eliberate de organele competente care să ateste evenimentele care au
determinat forţa majoră.
16.3. Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să
notifice încetarea de plin drept a contractului de asigurare fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese, însă au
obligaţia de a-şi onora toate obligaţiile scadente până la data producerii evenimentului.
CAP. XVII INSTANŢELE COMPTENTE
17.1. Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română.
17.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu contractul de asigurare, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori desfiinţarea acestuia, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către
instanţele de judecată competente din România.
CAP. XVIII DISPOZIŢII FINALE
18.1. Comunicarile intre partile contractante necesare derularii Contractului de asigurare vor fi intocmite in toate cazurile in
scris.
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18.2. În orice situaţie în care, în temeiul prezentului contract, ASTRA S.A. este obligată să plătească despăgubiri din
asigurare, aceasta are dreptul la încasarea integrală a primei de asigurare. În acest sens, ASTRA S.A. poate reţine ratele de
primă ce i se datorează până la sfârşitul perioadei de asigurare, din orice despăgubire cuvenită Asiguratului.
18.3. În cursul valabilităţii contractului de asigurare, Asigurătorul are dreptul să efectueze inspecţii de risc ori de câte ori
consideră necesar. În cazul în care se constată, cu acest prilej, degradarea condiţiilor de protecţie existente la data încheierii
asigurării, prin nerespectarea eventualelor recomandări stabilite, sau prin apariţia unei situaţii agravante, Asigurătorul poate
suspenda asigurarea pe bază de notificare scrisă, aceasta putând fi repusă în vigoare după remedierea neajunsurilor constate.
ASTRA S.A. nu acordă despăgubiri pentru eventualele evenimente petrecute în perioada de suspendare.
18.4. Acţiunile persoanelor care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri din asigurare sau
înlesnesc asemenea fapte, vor fi aduse la cunoştiinţa organelor de cercetare penală, ori de câte ori fapta întruneşte elementele
unei infracţiuni.
18.5. În cazul în care prin cererea de despăgubire se încearcă obţinerea de despăgubiri necuvenite, din care cauză împotriva
persoanei implicate se iniţiază procedura unei cercetări penale, Asigurătorul poate amâna plata despăgubirii până la
încheierea definitivă a acestei proceduri.
18.6. În raporturile ce izvorăsc din prezentul contract de asigurare, dreptul de a ridica pretenţii faţă de ASTRA în legătură cu
achitarea despăgubirilor se prescrie în termen de 2 ani din momentul producerii
evenimentului asigurat.
18.7. Asiguratul declară ca intelege si acceptă clauzele din prezentele Conditii de asigurare si ca acestea au fost negociate cu
Asigurătorul, conform prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si
consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare.
18.8. ASTRA poate denunţa contractul de asigurare înainte de producerea evenimentului asigurat sau poate să refuze plata
despăgubirii după producerea evenimentului asigurat, în cazul în care Asiguratul a încercat sau încearcă să obţină prin
fraudă sau tentativă de fraudă despăgubiri de la Asigurător. Frauda sau tentativa de fraudă vor trebui să rezulte din acte
emise de organele de cercetare (poliţie şi parchet) sau de instanţe.
18.9. Baza de calcul pro-rata temporis a primei la care este îndreptăţit Asigurătorul şi, respectiv, Asiguratul în cazul
denunţării sau rezilierii contractului, o reprezintă aplicarea coeficientului de 1/10 din nivelul primei anuale pentru o lună de
asigurare, fiecare lună începută fiind considerată lună întreagă.
18.10. Dreptul la acţiune pentru obţinerea despăgubirilor în baza contractului de asigurare se prescrie în termen de 2 ani de
la data producerii evenimentului asigurat.
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