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Definiţii
În prezentele condiţii de asigurare se adoptă următoarele definiţii:
Societate (Asigurător)
GENERALI ASIGURĂRI S.A.
Contractul de asigurare
actul juridic bilateral prin care Asiguratul/Contractantul se obligă să plătească prima de
asigurare Societăţii în schimbul preluării de către aceasta a riscului asigurat.
Contractant
persoana cu care Societatea încheie contractul de asigurare şi care se obligă să plătească
prima de asigurare.
Asigurat
persoana care are un interes cu privire la bunul asigurat şi care este obligată să întreţină
bunul asigurat în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii
producerii riscului asigurat.
Beneficiar
titularul căruia îi este plătită despăgubirea, dacă este diferit de Asigurat, pe baza manifestării
de voinţă a acestuia din urmă.
Despăgubire (indemnizaţie) cuantumul cu care Societatea îl despăgubeşte pe Asigurat / Beneficiar la producerea riscului
asigurat, în baza contractului de asigurare, în limitele şi termenele convenite.
Risc asigurat
eveniment viitor, posibil dar incert, pentru ale cărui urmări /consecinţe se încheie asigurarea.
Sumă asigurată
suma maximă în limita căreia Societatea plăteşte despăgubirea în conformitate cu condiţiile
de asigurare.
Primă de asigurare
suma datorată de Asigurat/Contractant în schimbul preluării riscului de către Societate
(preţul asigurării).
Poliţă
documentul emis şi semnat de Asigurător care dovedeşte încheierea contractului de
asigurare.
Eveniment asigurat
evenimentul definit în condiţiile contractuale, care a produs paguba asupra obiectului
asigurării.
Dauna (paguba)
prejudiciul efectiv suferit de Asigurat în urma producerii evenimentului asigurat.
Franşiză
partea din prejudiciu suportată de Asigurat, stabilită ca sumă fixă sau procent din
despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare. Valoarea franşizei rămâne
exclusiv în sarcina Asiguratului pentru fiecare eveniment, fără a o putea asigura la alte
societăţi, sub sancţiunea decăderii din dreptul de despăgubire.
Incendiu
ardere cu flacără, a bunurilor materiale aflate în afara locurilor special destinate folosirii
focului, care se poate autoextinde şi propaga.
Explozie
degajare de gaz sau de vapori la temperatură şi presiune înaltă, datorită unei reacţii chimice
care se autopropagă cu viteză ridicată sau unei ruperi instantanee de containere provocată
de un exces de presiune internă a fluidelor. Efectele îngheţului şi ale “loviturii de berbec”,
oricum s-ar manifesta, nu sunt considerate explozie.
Infiltraţie
pătrunderea apei din sol sau prin acoperişuri, terase sau pereţi, prin capilaritate sau
gravitaţie, prin pori, fisuri sau neetanşeităţi - producând umezirea, pătarea sau igrasia
pardoselilor, tavanelor sau pereţilor clădirilor.
Materiale inflamabile
gaz combustibil, substanţe şi produse neexplozive cu punct de aprindere inferior
temperaturii de 55°C, cu excepţia soluţiilor alcoolice până în 35°, substanţe şi produse care
în contact cu apa sau aerul umed degajă gaz combustibil. Este tolerată existenţa
materialelor inflamabile (benzină, motorină etc.), până la o cantitate maximă de 100
kilograme, pentru întreţinerea obişnuită, curăţenie şi uz casnic, precum şi pentru provizii
destinate exclusiv instalaţiilor de încălzire ale clădirii asigurate (sau conţinând bunurile
asigurate) sau eventualelor autovehicule.
Incombustibilitate
se consideră incombustibile substanţele şi produsele care la temperatura de 750° C nu
provoacă flacără sau reacţie exotermică.
Acoperiş
întreaga structură portantă şi neportantă destinată acoperirii şi protejării clădirii de agenţii
atmosferici.
Planşeu
ansamblul elementelor care separă etajele clădirii, excluzând pardoselile şi plafoanele.
Zonele de cutremur
judeţele: Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa,
Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi municipiul Bucureşti.
Locuinţa permanentă
este domiciliul prevăzut în actul de identitate al Asiguratului.
Locuinţa temporară
este locuinţa pe care Asiguratul o foloseşte la intervale de timp neregulate fără a o locui în
mod Continuu.

Condiţii Particulare de Asigurare
Articolul 1. Bunuri asigurate
1.1

Clădire

Se cuprinde în asigurare:
a) clădirea descrisă ca amplasament şi caracteristici constructiv-funcţionale în poliţă, inclusiv părţile mobile ale
acesteia (uşi, Ferestre, luminatoare, mijloace de închidere şi protecţie etc.), instalaţiile fixe în serviciul clădirii
asigurate (instalaţia electrică, instalaţiile igienico-sanitare şi de apă, conducte de canalizare, instalaţia de
încălzire inclusiv centrala termică, caloriferele, instalaţia de aer condiţionat etc.) tot ceea ce este considerat imobil
prin natură ori destinaţie, gresia, faianţa, frescele, statuile şi decoraţiunile fără valoare artistică, zugrăveli, tapiserii
şi acoperiri ornamentale;
b) dependinţe, chiar şi separate, situate în spaţiile adiacente şi aparţinând clădirii asigurate;
c) cotele părţi corespunzătoare din imobile deţinute în proprietate comună.
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Localurile asigurate, respectiv imobilul din care fac parte (blocuri de locuinţe, vile, complexe rezidenţiale etc.), inclusiv
dependinţele, trebuie să aibă structurile portante verticale din beton armat sau cărămidă, pereţi exteriori şi planşee, construiţi
din materiale necombustibile.
Se acceptă structura portantă a acoperişului din materiale combustibile (lemn).
Aceste imobile nu trebuie să se afle pe listele publicate de autorităţi ca aparţinând clasei 1 sau 2 de risc seismic.
Nu se consideră ca făcând parte din clădire şi deci nu se asigură terenul pe care este situată aceasta.
Nu sunt asigurabile în sensul prezentelor condiţii clădirile în stare avansată de degradare, nelocuite sau părăsite, clădirile
aflate în zone inundabile sau predispuse la alunecări de teren.

1.2

Conţinut

Se cuprind în asigurare, la amplasamentul indicat în poliţă, toate bunurile ce se pot găsi într-o locuinţă particulară sau în
spaţiul destinat desfăşurării activităţii cabinetelor profesionale medicale, notariale, de avocatură etc., ca de exemplu:
mobilier, veselă, covoare, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole de camping şi sportive, cărţi;
bunuri electrocasnice, aparate audiovizuale, aparate electrice şi electronice, instrumente şi alte obiecte pentru
uzul casnic, gospodăresc, personal, aparatură de specialitate aparţinând cabinetelor profesionale.
Se mai pot include în asigurare şi următoarele categorii de bunuri:
blănuri, sculpturi, statuete, tapiserii şi covoare de preţ, tablouri şi în general obiectele de artă fără valoare istorică
sau de patrimoniu - denumite generic „Bunuri Speciale” - pentru fiecare din aceste bunuri Societatea nu va plăti,
ca urmare a producerii evenimentului asigurat, o sumă mai mare de 1.000 EUR (sau echivalentul în RON), oricare ar fi
valoarea care rezultă dintr-o eventuală expertiză;
arme de foc, cu condiţia păstrării acestora conform dispoziţiilor legale;
cărţi în bibliotecă, volume de specialitate, cu excluderea manuscriselor sau cărţilor cu valoare istorică sau de
patrimoniu;
În caz de daună, Societatea nu va compensa valoarea întreagă a colecţiei de cărţi deteriorate, ci numai preţul
corespunzător proporţiei volumelor distruse sau deteriorate din totalul colecţiei. Asigurarea nu va putea fi niciodată
extinsă pentru volumele din colecţie aflate în alte locaţii decât cele afectate de sinistru sau care au fost încredinţate
terţilor în diferite scopuri. Societatea nu va despăgubi pentru un singur volum mai mult de 50 EUR (sau echivalentul în
RON).
- bijuterii şi obiecte preţioase, colecţiile numismatice şi filatelice, obiecte şi servicii din argint şi aur - denumite
generic „Obiecte de preţ“.
Condiţie esenţială pentru acoperirea riscului de furt este existenţa unui sistem de alarmare anti-efracţie. Dacă această
instalaţie, oricare ar fi motivul, nu s-a aflat în funcţiune la momentul producerii efracţiei, se aplică o franşiză procentuală de
20% din dauna lichidabilă produsă prin furt asupra “Obiectelor de preţ”. Societatea nu va despăgubi o valoare mai mare
de 1.000 EUR (sau echivalentul în RON) pentru fiecare din aceste bunuri, oricare ar fi valoarea care rezultă dintr-o
expertiză. Pentru fiecare eveniment asigurat se va aplica o franşiză fixă de 100 EUR (sau echivalentul în RON). Limita
maximă de despăgubire per eveniment şi an de asigurare, pentru întreaga partidă “Obiecte de preţ” este de 10.000 EUR
(sau echivalentul în RON).
Sunt excluse din asigurare:
tablouri, sculpturi şi obiecte asemănătoare de artă cu valoare istorică sau de patrimoniu;
- hârtii de valoare, titlurile de credit, banii precum şi alte documente de valoare;
vehiculele înmatriculate/înmatriculabile, bunurile ce constituie obiectul unui “contract de leasing”, bunurile scoase
din uz sau inutilizabile.
Bunurile asigurabile trebuie enumerate în Cererea Chestionar, poliţă sau separat în baza unei liste detaliate din care să
rezulte caracteristicile şi valoarea fiecărui bun în parte.

Articolul 2. Sume asigurate
Suma asigurată se stabileşte potrivit declaraţiei Asiguratului, conform uneia din formele de asigurare prevăzută în poliţă
(Valoare de nou, respectiv Valoare reală). La stabilirea sumei asigurate trebuie luate în considerare următoarele criterii:
a) la “Valoarea de nou”
- pentru clădiri: costul construirii de nou a clădirii, cu acelaşi tip de materiale şi la aceiaşi parametrii constructivi;
- pentru conţinut: costul de achiziţie de nou a unor bunuri de acelaşi fel şi cu aceleaşi caracteristici.
b) la “Valoarea reală”
- pentru clădiri: costul construirii de nou a clădirii, diminuat cu valoarea deprecierii stabilită în funcţie de vechime,
grad de uzură, starea de întreţinere şi alţi factori similari;
- pentru conţinut: costul de achiziţie de nou a bunurilor diminuat cu valoarea deprecierii stabilită în funcţie de
vechime, grad de întrebuinţare, uzură morală, stare de întreţinere şi alţi factori similari sau valoarea de piaţă.
În cazul în care Asiguratul are calitatea de chiriaş în clădirea care conţine bunurile asigurate de la punctul 1.2, la rubrica “Risc
Locativ” din poliţă trebuie înscrisă valoarea clădirii închiriate, conform formei de asigurare pentru care s-a optat.

Articolul 3. Riscuri asigurate
Asigurarea poate fi oferită, la alegere, în limitele şi cu aplicarea franşizelor prevăzute în poliţa de asigurare, în una din
variantele:
Standard:
Flexa + Daune cauzate terţilor + Răspundere civilă decurgând din proprietatea clădirii sau Risc
Locativ + Daune cauzate terţilor
Medie:
Standard + Calamităţi naturale
Optim:
Flexa + Calamităţi naturale + Riscuri Adiţionale
Completă/Completă Plus: Medie + Riscuri Adiţionale + Răspunderea civilă a familiei

3.1

Flexa

Societatea despăgubeşte daunele materiale şi directe produse bunurilor asigurate de:
a) incendiu, inclusiv stricăciunile pricinuite prin măsurile autorităţilor luate în scopul de a împiedica sau de a stinge
incendiul;
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b) trăsnet, explozie chiar dacă a avut loc înafara clădirii dar fără a fi cauzată de dispozitive explozive;
c) căderea aparatelor de zbor şi a vehiculelor spaţiale, a părţilor acestora şi obiectelor transportate de acestea,
excluzând dispozitivele explozive;
d) lovirea de către vehiculele rutiere care nu aparţin asiguratului şi nici nu sunt în folosinţa acestuia;
e) fum, gaz sau vapori:
- produşi în urma unui incendiu, trăsnet sau a unei explozii care a afectat bunurile asigurate sau alte entităţi situate
până la 20 de metri de acestea;
- emanaţi în urma unei defecţiuni neprevăzută şi accidentală la instalaţiile de producere a căldurii existente în
dotarea clădirii (sau a imobilului din care face eventual parte), numai dacă aceste instalaţii sunt conectate prin
conducte la Coşurile/căile de evacuare corespunzătoare.
Societatea despăgubeşte şi cheltuielile necesare pentru demolare, evacuare şi transport la cel mai apropiat loc de
descărcare (sau la cel impus de autorităţi) a resturilor materiale rezultate ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

3.2 Riscul locativ (operant numai dacă este asigurată şi partida Conţinut)
Riscul locativ este operant dacă Asiguratul este chiriaş în clădirea care conţine bunurile asigurate de la punctul 1.2. În cazurile
de răspundere civilă legală a Asiguratului, Societatea despăgubeşte daunele directe şi materiale cauzate de incendiu sau
explozie, produse din culpa sa, localului deţinut de acesta în baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii, în
vigoare la data producerii evenimentului asigurat. La calculul despăgubirii se va aplica regula proporţionalităţii în cazul în care
suma asigurată pentru acest risc este mai mică decât valoarea clădirii calculată conform condiţiilor de asigurare.
3.3 Calamităţi Naturale
A. Cutremur
Societatea despăgubeşte daunele materiale şi directe produse bunurilor asigurate ca efect al cutremurului, definit în sensul
prezentelor condiţii ca mişcare bruscă şi neaşteptată a scoarţei terestre, datorată unei cauze endogene. Mişcările telurice ce
au loc pe parcursul a 72 de ore după producerea evenimentului iniţial sunt atribuite aceluiaşi eveniment, iar daunele produse
de acestea sunt considerate ca fiind generate de “un singur eveniment asigurat”.
B. Inundaţii şi Aluviuni
Societatea despăgubeşte daunele materiale şi directe produse bunurilor asigurate de inundaţii, aluviuni cauzate de
revărsarea apelor de suprafaţă, curgătoare sau stătătoare, din precipitaţii atmosferice abundente sau din topirea zăpezii sau
gheţii.
Din acoperirea prezentei clauze sunt excluse daunele produse bunurilor mobile aflate în aer liber sau cauzate de:
- creşterea nivelului mării sau a pânzei freatice, maree, valuri provocate de cutremur;
- schimbarea artificială a cursurilor de apă sau alte lucrări hidrotehnice;
- umiditate, picurare, infiltrare a apei, avariere sau rupere a instalaţiilor hidraulice, sanitare şi termice în serviciul
clădirii asigurate, refularea reţelei de canalizare;
- lipsa sau anormala producţie sau distribuţie a energiei electrice, termice sau hidraulice, cu excepţia cazului în
care asemenea împrejurări sunt conexe efectului direct al inundaţiei.
C. Fenomene Atmosferice. Grindină
Societatea despăgubeşte daunele materiale şi directe produse bunurilor asigurate de: uragan, vijelie, furtună, grindină,
trombă de aer, în cazul în care violenţa care caracterizează aceste fenomene atmosferice poate fi constatată pe mai multe
bunuri ori entităţi, asigurate sau nu. Se consideră “furtună” fenomenul atmosferic cu vânt a cărui viteză depăşeşte 17,2 m/s (62
km/h). Sunt despăgubite şi daune produse elementelor de interior ale clădirii, precum şi conţinutului asigurat prin udare, cu
condiţia ca udarea să fie determinată direct de căderea ploii sau a grindinei pătrunsă prin rupturi, spărturi sau crăpături
provocate acoperişului, pereţilor sau mijloacelor de închidere de violenţa fenomenelor menţionate mai sus.
Din acoperirea prezentei clauze sunt excluse daunele:
- cauzate de infiltraţiile de apă provenite din exterior datorită defectelor de etanşeitate ale pereţilor, acoperişurilor şi
teraselor sau din interior care produc umezirea pardoselii, igrasia pereţilor, etc;
- produse la împrejmuiri, garduri, cabluri aeriene, coşuri, hornuri, antene şi alte instalaţii externe asemănătoare;
- bunuri aflate în aer liber, cu excepţia rezervoarelor şi a instalaţiilor fixe prin natură şi destinaţie;
- produse la clădiri sau acoperişuri sprijinite pe stâlpi, deschise pe una sau mai multe laturi, sau acoperişuri ori
închideri incomplete (chiar pentru necesităţi provizorii de reparaţii), barăci din lemn, din plastic sau material textil
şi tot conţinutul acestora.
D. Prăbuşirea, Alunecarea sau Surparea terenului
Societatea despăgubeşte daunele materiale şi directe produse bunurilor asigurate de: prăbuşirea, alunecarea sau surparea
terenului imediat învecinat bunului asigurat, prin punerea în mişcare de mase de roci sau pământ, astfel încât schimbările în
configuraţia acestuia şi efectele distrugătoare asupra clădirii să poată fi constatate direct.
Din acoperirea prezentei clauze sunt excluse daunele cauzate de lucrări edilitare de orice fel, demolări, explorări sau
exploatări, de viciile de construcţie a fundaţiei sau de tasarea terenului fundaţiei ca urmare a variaţiei de volum a acestuia
datorată contracţiei, îngheţului, dezgheţului.
E. Greutatea Stratului de Zăpadă
Societatea despăgubeşte daunele materiale şi directe produse bunurilor asigurate de suprasarcina stratului de zăpadă şi de
prăbuşirea totală sau parţială a acoperişului, consecinţă a acesteia, chiar dacă acoperişul se sprijină pe stâlpi sau construcţia
este deschisă pe mai multe laturi.
Din acoperirea prezentei clauze sunt excluse daunele:
- cauzate de avalanşe;
- produse de îngheţ, chiar dacă este urmarea evenimentului acoperit de această clauză;
- produse clădirilor şi conţinutului acestora, pentru clădiri ce sunt neconforme normelor în vigoare referitoare la
suprasarcini de zăpadă;
- produse clădirilor în construcţie sau în curs de refacere (cu excepţia cazului în care această refacere nu influenţează
acţiunea greutăţii stratului de zăpadă) şi conţinutului lor;
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3.4

produse construcţiilor presostatice, din material textil şi conţinutului acestora;
produse luminatoarelor, geamurilor şi mijloacelor de închidere în general, precum şi hidroizolaţiilor, cu excepţia
avarierii lor cauzată de prăbuşirea totală sau parţială a pereţilor ca urmare a suprasarcinii stratului de zăpadă.

Riscuri Adiţionale

3.4.1 Daune produse de avarii la instalaţiile de apă
Societatea despăgubeşte:
a) daunele materiale şi directe produse bunurilor asigurate de revărsarea apei ca urmare a avarierii accidentale a
instalaţiilor hidraulice, sanitare şi termice şi/sau prin ocluzionarea reţelei de canalizare existente în clădirile asigurate
sau care conţin aceste bunuri;
b) cheltuielile pentru demolarea şi refacerea sau repararea părţilor de clădire şi a instalaţiilor, efectuate în
scopul depistării şi eliminării defecţiunii care a stat la originea revărsării apei;
c) daunele produse bunurilor asigurate de apa provenită dintr-un apartament învecinat oricare ar fi cauza.
Din acoperirea prezentei clauze sunt excluse:
- daunele produse de umiditate, picurare, condens, igrasie, mucegai, revărsare sau refulare a reţelei de canalizare
publică, îngheţ, defectarea instalaţiilor automate de stingere a incendiilor;
daunele produse bunurilor aflate în încăperi situate la subsol sau demisol.
3.4.2 Furt/Tălharie
Societatea se obligă să-l despăgubească pe Asigurat pentru daunele materiale şi directe sau deteriorarea bunurilor asigurate
(la categoria Conţinut şi/sau Clădire), aflate în interiorul locaţiei asigurate, produse prin:
a) furt prin efracţie şi anume comis cu lăsarea de urme de pătrundere în încăperi prin rupere, spargere, dărâmare
sau violarea în alt mod a mijloacelor de protecţie şi de închidere a uşilor şi/sau a geamurilor, zidurilor, plafoanelor
sau pardoselilor;
b) tâlhărie, produsă în locuinţă, chiar dacă a fost iniţiată din exterior;
c) acte de vandalism şi daunelor produse cu ocazia furtului sau tâlhăriei sau tentativei de comitere a acestora.
Societatea nu despăgubeşte furturile întâmplate în timpul şi/sau în perioada imediat următoare producerii unui risc definit la
punctele 3.1 şi 3.3, pierderile şi dispariţiile inexplicabile.
Mijloacele de protecţie şi închidere (broaşte cu chei, lacăte exterioare, zăvoare, yale, obloane, grilaje etc.) ale deschiderilor
clădirii (uşi, ferestre, luminatoare etc.) trebuie să fie cel puţin cele instalate în mod uzual în locuinţele particulare şi să fie în
stare de funcţionare.
În cazul deschiderilor insuficient protejate ale clădirii, situate la mai puţin de 4m înălţime de sol sau de suprafeţele practicabile
din exterior (praguri, terase şi altele similare), daunele ca urmare a furtului prin efracţie produs prin spargerea sticlei sau a
oricăror suprafeţe vitrate nesecurizate sunt despăgubite după scăderea unei franşize procentuale de 25% din dauna
lichidabilă.
3.4.3 Evenimente socio-politice şi acte de vandalism
Prin derogare parţială de la art. 4.3 din Condiţiile Generale de Asigurare, Societatea despăgubeşte daunele materiale şi
directe produse bunurilor asigurate:
- de incendiu, explozie, căderea aparatelor de zbor, a părţilor acestora şi obiectelor transportate de acestea, lovirea de
către vehicule rutiere care nu aparţin Asiguratului, dacă aceste evenimente au loc ca urmare a unor tulburări civile,
revolte, greve, acte de vandalism (produse cu intenţie directă) sau dolosive;
- de către persoane care iau parte la tulburări civile, revolte, greve, sau care comit, în mod individual sau în asociere,
acte de vandalism (săvârşite cu intenţie directă) sau dolosive;
- în cursul ocupării abuzive a proprietăţii pe care se află bunurile asigurate; în cazul în care ocuparea se prelungeşte
peste cinci zile consecutive, Societatea nu despăgubeşte daunele menţionate la aliniatul al doilea chiar dacă
acestea s-au produs în timpul acestei perioade.
Rămân excluse din asigurare daunele produse prin acte de terorism sau sabotaj sau prin folosirea de dispozitive explozive.
Din acoperirea prezentei clauze sunt excluse daunele:
- de ordin estetic (precum: graffiti, lipirea de afişe sau altele similare);
- ce au avut loc în cursul confiscării, sechestrării, rechiziţionării bunurilor asigurate, din ordinul oricăror autorităţi, de
drept sau de fapt;
- produse de inundaţii şi aluviuni, prăbuşire sau alunecare de teren, dispersie de lichide sau ca urmare a fenomenelor
electrice;
- urmare a furtului, tâlhăriei, extorsiunii, jafului sau lipsei nejustificate a bunurilor asigurate.

3.5

Riscuri de Răspundere Civilă

Conform variantei de asigurare menţionată în poliţa de asigurare, Societatea se obligă să acorde despăgubiri, pentru
prejudiciile produse neintenţionat, de care Asiguratul răspunde civil, pe baza legii, pentru:
3.5.1 Daune cauzate terţilor
În cazul răspunderii civile a Asiguratului, Societatea despăgubeşte sumele datorate de acesta ca urmare a incendiului sau
exploziei care, atingând bunurile asigurate pentru astfel de evenimente, provoacă pagube materiale directe bunurilor mobile
şi imobile ale terţilor.
În cadrul acestei clauze se despăgubesc şi pagubele produse terţilor de apa provenită de la stingerea incendiului.
3.5.2 Răspunderea civilă decurgând din proprietatea clădirii
Societatea despăgubeşte sumele pe care Asiguratul, proprietar al clădirii asigurate, este obligat să le plătească conform legii,
cu titlu de despăgubire, pentru daunele cauzate involuntar terţilor, fie prin vătămări corporale, fie prin pagube la bunuri şi
animale, ca urmare a unui fapt accidental în legătură cu clădirea asigurată.
Asigurarea acoperă şi daunele produse de antenele de Radio, TV şi colective aparţinând clădirii asigurate sau spaţiilor
adiacente proprietate a Asiguratului, daunele pricinuite de căderea accidentală a copacilor (fiind excluse riscurile de tăiere şi
curăţare) şi cele care decurg din căderea accidentală a zăpezii şi a gheţii din spaţiile menţionate.
Asigurarea acoperă şi daunele produse terţilor ca urmare a avarierii accidentale a conductelor aparţinând instalaţiilor
hidraulice, sanitare sau termice.
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Pentru blocurile de locuinţe, asigurarea acoperă atât răspunderea civilă pentru daunele de care Asiguratul răspunde în nume
propriu cât şi pentru cota în sarcina sa pentru daunele produse de proprietatea comună.
3.5.3 Răspunderea civilă a familiei
Societatea se obligă să îl despăgubească pe Asigurat pentru sumele pe care acesta sau membrii familiei sale, cu care
convieţuieşte, sunt obligaţi să le plătească, conform legii, cu titlu de despăgubire a daunelor cauzate involuntar terţilor, prin
vătămări corporale sau daune la bunuri şi animale, ca urmare a unui fapt accidental intervenit în ambientul vieţii particulare.
Asigurarea acoperă numai daunele produse în locuinţa Asiguratului, situată la adresa menţionată în poliţă la amplasarea
riscului. În cazul caselor/vilelor asigurarea acoperă şi daunele produse pe terenul aferent acestora, grădină, curte, aflate în
proprietatea Asiguratului.
Asigurarea acoperă răspunderea civilă a familiei rezultată din:
a) activităţi casnice şi de petrecere a timpului liber;
b) consumarea de mâncăruri şi băuturi în casa Asiguratului care provoacă intoxicaţie sau otrăvire;
c) fapte neintenţionate ale Asiguratului şi ale membrilor familiei sale, cu care convieţuieşte, care atrag răspunderea
faţă de menajere şi prestatori de servicii casnice, chiar ocazionali, ca urmare a unor daune pe care aceştia le-ar
suferi în cursul prestaţiilor lor, cu excluderea îmbolnăvirilor de orice fel.
3.5.4 Răspunderea civilă a familiei (extindere România) (valabilă numai dacă a fost bifată în poliţă)
Societatea asigură răspunderea civilă delictuală a Asiguratului şi a membrilor familiei sale pentru care răspunde potrivit legii,
pentru daunele materiale produse în mod accidental şi neintenţionat faţă de terţe persoane păgubite, prin fapte ilicite
întâmplate în ambientul vieţii particulare. În sensul prezentelor condiţii, ambient al vieţii particulare defineşte acele activităţi
desfăşurate în timpul liber la locuinţa înscrisă în poliţă (aflată în proprietatea Asiguratului sau luată în chirie), la casa de
vacanţă, la diverse locaţii publice sau private unde Asiguratul îşi petrece timpul liber, inclusiv pe perioada vacanţelor, precum
şi în locuri publice.
Practicarea sporturilor de agrement, la nivel de amator este considerată activitate de timp liber. Sunt excluse activităţile,
inclusiv cele artistice sau sportive, desfăşurate în legătură cu ocupaţia profesională sau cu scop pecuniar.
Nu sunt acoperite faptele derivate din activităţile ocazionate de ocupaţia profesională sau cu scop pecuniar.
Fac obiectul asigurării de răspundere civilă fată de terţi daunele materiale pe care Asiguratul este obligat să le plătească
persoanelor păgubite şi care au fost produse prin:
a) vătămare corporală ce are drept consecinţă incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces;
b) avarierea sau distrugerea unui bun sau vătămarea unui animal.
Societatea plăteşte despăgubiri şi pentru sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească terţilor păgubiţi, cu titlu de
prejudiciu material, ca urmare a producerii de vătămări corporale sau daune la bunuri, cauzate de animalele sau lucrurile
aflate în paza juridică a Asiguratului, cu excepţia câinilor periculoşi şi/sau agresivi sau animalelor a căror deţinere necesită
autorizaţie specială sau care este interzisă prin lege. Sunt consideraţi câini periculoşi, câinii aparţinând următoarelor rase,
grupate în două categorii, după cum urmează:
- Categoria I: câinii de luptă şi atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câinii de tipul Pitt Bull, Boerbull,
Bandog şi metişii lor;
- Categoria II: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire, Tosa, Rottweiler, Dog Argentinian,
Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor, iar câine agresiv
orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice şi private,
precum şi acela care participă la lupte sau care a fost antrenat în acest scop.
Întindere teritorială
Asigurarea este valabilă pentru evenimentele asigurate care au loc pe teritoriul României.
Întindere temporală
Societatea plăteşte despăgubiri numai pentru evenimente asigurate produse în perioada de valabilitate a poliţei şi numai
pentru prejudiciile produse terţilor, care au fost stabilite şi probate în interiorul termenului legal de prescripţie.
3.5.5 Prevederi specifice riscurilor de răspundere civilă
a) Nu sunt consideraţi terţi: soţul, soţia, părinţii, copiii Asiguratului, orice persoană pentru care Asiguratul este
răspunzător în baza legii, ca şi oricare rudă sau rudă prin alianţă.
b) Din asigurare sunt excluse daunele:
- rezultând din exercitarea în locuinţă, de către Asigurat sau persoanele de care acesta răspunde în baza legii,
a unor activităţi de producţie, comerciale, artistice ori specifice oricărei profesii;
- suferite de persoanele cuprinse în asigurare şi pretenţiile de despăgubire formulate între aceste persoane;
- produse la hârtii de valoare, titluri de credit, bani, alte documente de valoare, titluri, acte, manuscrise, bijuterii,
pietre scumpe, colecţii, tablouri, sculpturi sau alte obiecte având valoare artistică, istorică, de patrimoniu sau
ştiinţifică.
- de orice fel datorate întreruperilor în exploatare, alterări sau poluări ale straturilor de apă, ale zăcămintelor
minerale în oricare stare şi în general, a tot ceea ce se găseşte sub pământ şi care poate fi exploatat;
- în legătură cu circulaţia pe drumurile publice sau spaţiile echivalente acestora a oricărui tip de autovehicul
(inclusiv remorca trasă de acesta) precum şi cele ce derivă din navigarea oricărei ambarcaţiuni cu motor sau
aparat autopropulsat;
la bunurile pe care Asiguratul le deţine cu orice titlu (inclusiv cele care i-au fost încredinţate spre îngrijire,
păstrare, expediere sau întrebuinţare) precum şi la bunurile transportate, remorcate, ridicate, încărcate sau
descărcate din orice mijloc de transport;
la obiective aflate în construcţie, la obiective asupra cărora sau în cadrul cărora se execută lucrări şi la bunurile
care se găsesc în perimetrul de executare a lucrărilor;
de furt;
cauzate cu intenţie, culpă gravă de către Asigurat sau persoanele cuprinse în asigurare sau în timp ce acestea se
aflau sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau substanţelor halucinogene interzise de lege, ingerate în
mod voluntar. Se consideră că prejudiciul a fost produs din culpă gravă în cazul în care făptuitorul nu a prevăzut
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rezultatul faptei ilicite cauzatoare de prejudicii, deşi trebuia şi putea să îl prevadă, manifestând indiferenţă
deliberată, conştientă sau chiar intenţionată în luarea măsurilor rezonabile de prevenire a producerii daunelor;
- morale, de durere şi suferinţe, punitive şi exemplare, amenzi şi alte daune cu caracter personal nepatrimonial;
- de consecinţă, pierderi financiare indirecte, beneficii nerealizate, pierderea chiriei, lipsa folosinţei bunurilor,
precum şi orice daune decurgând din reducerea valorii bunurilor avariate după reparaţia acestora etc;
- la conducte sau instalaţii subterane în general şi la cele derivate din acestea, daunele la bunuri datorate tasării,
surpării sau alunecării terenului din oricare cauză, ca şi orice daune datorate vibraţiilor sau trepidaţiilor terenului;
- rezultate dintr-un eveniment despre care Asiguratul avea sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă la data încheierii
prezentului contract de asigurare sau care se află în curs de soluţionare sub incidenţa unei alte asigurări în vigoare
înainte de data încheierii prezentului contract de asigurare;
- rezultate din încălcarea sau violarea drepturilor de autor, a brevetelor, mărcilor înregistrate;
De asemenea, Societatea nu va despăgubi daunele:
- provocate de efectele nocive ale degajărilor fumigene şi/sau gazoase sau de poluare, ca şi daunele
provocate de hidrocarburi atât prin poluare cât şi prin infiltraţii sau contaminare prin manipulare sau transport;
- ca urmare a transportului / deţinerii / folosirii de produse periculoase (radioactive, ionizante, explozive, etc.),
corozive sau inflamabile (cu excepţia celor folosite în cantităţi normale pentru uzul casnic), arme, muniţii etc;
- referitoare la răspunderea angajată pentru daune produse hârtiilor de valoare, documentelor, registrelor sau
titlurilor, actelor, manuscriselor, distrugerea sau dispariţia banilor, bijuteriilor, obiectelor preţioase (din aur, argint
etc), colecţiilor, bunurilor având valoare artistică, ştiinţifică, istorică sau de patrimoniu;
- pentru răspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unui raport contractual
(orice răspundere contractuală), precum şi orice pretenţii ce decurg din exercitarea de către Asigurat sau
persoanele pentru care răspunde legal a unei meserii, profesii, prestări servicii sau activităţi comerciale
(răspunderi profesionale);
- formulate împotriva Asiguratului referitoare la daune cauzate de orice bun produs, vândut sau furnizat, reparat ori
renovat, închiriat ori construit de Asigurat şi care nu se mai află în proprietatea ori sub controlul acestuia
(răspunderea produsului).
c) Limita răspunderii
În baza prezentelor condiţii Societatea va fi răspunzătoare pentru sumele reprezentând despăgubiri plătibile de Asigurat, în
limitele stabilite în poliţă.
Limitele de asigurare prevăzute în poliţă stabilesc suma maximă ce va fi plătită de Societate indiferent de numărul cererilor de
despăgubire înaintate sau numărul de persoane care formulează pretenţii de despăgubire.
Limita maximă de despăgubire pe eveniment asigurat, indicată în poliţă reprezintă suma maximă pe care Societatea o va plăti
pentru toate prejudiciile materiale şi/sau vătămările corporale care rezultă dintr-un eveniment asigurat.
Limita maximă de despăgubire pe perioadă asigurată indicată în poliţă reprezintă suma maximă pe care Societatea o va plăti
pentru toate prejudiciile materiale şi/sau vătămările corporale rezultate din toate evenimentele asigurate produse în perioada
asigurată.
Societatea nu acoperă cheltuielile făcute de Asigurat pentru consilieri sau tehnicieni care nu au fost agreaţi de ea şi nu
răspunde de amenzi ori sancţiuni contravenţionale sau penale şi nici de cheltuielile de judecată penală.

3.6

Extinderi de acoperire (valabile numai prin plata primei suplimentare corespunzătoare)

3.6.1 Avarii accidentale Centrală Termică
Cu derogare parţială de la art. 4 “Excluderi Generale”, lit. A) şi B) din Condiţiile Particulare de asigurare privind poliţa de
asigurare pentru daune materiale - Eurocasa şi numai pentru centrale termice:
care au trecut cu succes testele de punere în funcţiune;
cu vechime de maxim 5 ani;
Sunt asigurate şi riscurile de avariere sau distrugere accidentală provocate de: reglarea defectuoasă, desprinderea părţilor
componente în timpul funcţionării, defectarea sau eroarea:
1. de funcţionare a dispozitivelor de protecţie;
2. pătrunderea de corpuri străine în corpul maşinii;
3. pierderea accidentală a apei din boilere (cazane) sau a presiunii în recipienţi;
4. suprapresiune, cu excepţia cazurilor în care aceasta este provocată de operaţiunile de demolare, demontare şi
înlăturare a dărâmăturilor de la locul accidentului, implozie;
5. Scurt-circuit, fluctuaţii de tensiune, supraîncarcare, arc voltaic, inducţie, cu excepţia celor cauzate de circumstanţele
de la punctul 4;
6. erori sau defecte de proiectare sau de fabricaţie, defecte de material şi turnare defectuoasă, greşeli de montare
sau instalare.
În completarea excluderilor prevăzute în Condiţiile Generale şi Particulare de asigurare, Societatea nu acordă despăgubiri
pentru:
- daune sau defecţiuni pentru care, prin lege sau contractual, răspunde furnizorul sau unitatea reparatoare;
- daunele la piesele interschimbabile, daune la părţi sau piese care prin întrebuinţarea şi/sau natura lor suferă un
grad mare de uzură sau depreciere necesitând înlocuirea periodică, de exemplu: obiecte din sticlă, curele, funii,
cabluri,garnituri şi a alte asemenea, materiale consumabile (lubrifianţi, combustibili, ace, platine, site, lanţuri etc);
daune produse de erori sau defecte existente la începutul asigurării, de care Asiguratul a avut cunoştinţă,
indiferent dacă aceste erori sau defecte erau sau nu cunoscute Societăţii;
daune produse deliberat sau din neglijenţa gravă a Asiguratului sau membrilor familiei;
- consecinţa directă a influenţei continue a funcţionării (ex.: uzură, găurire, eroziune, coroziune, ruginire, depunere de
piatră, zgură, rugină, noroi etc), acţiunea normală a căldurii asupra grătarelor, duzelor, injectoarelor şi altele similare;
cheltuieli cu reparaţiile curente ale bunului, reparaţii, recondiţionări, restaurări nereuşite;
- acţiunea normală a curentului electric asupra componenetelor electrice (instalaţii şi aparatură);
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În aplicarea acestei extinderi de acoperire, plata despăgubirii va fi efectuată doar pentru pagube ce depăşesc valoarea de 30
EUR (sau echivalentul în RON), pentru fiecare eveniment asigurat.
3.6.2 Spargerea Suprafeţelor Vitrate
Prin suprafeţe vitrate se înţeleg (în sensul prezentei extinderi) geamurile termoizolante de tip “termopan”, firme şi panouri
publicitare, pereţi din cărămizi de sticlă.
În completarea riscurilor acoperite prin prezenta poliţă, Societatea despăgubeşte şi cheltuielile ocazionate de:
- spargerea suprafeţelor vitrate ca urmare a unor evenimente accidentale inclusiv ca urmare a fenomenelor
atmosferice;
- spargerea suprafeţelor vitrate ca urmare a faptelor unor terţe persoane sau a angajaţilor, a furtului sau tentativei de
furt;
- spargerea suprafeţelor vitrate ca urmare a grevelor, revoltelor, tulburărilor sociale, mişcărilor populare, prin
derogare parţială de la art. 4 punctul 4.3 lit a) din Condiţiile Generale de asigurare.
Societatea despăgubeşte cheltuielile de înlocuire a suprafeţelor vitrate aparţinând clădirii asigurate, cu altele noi sau având
aceleaşi caracteristici, inclusiv cheltuielile de transport şi montare, cu excluderea oricăror alte cheltuieli sau daune indirecte.
Societatea nu plăteşte despăgubiri pentru:
a) avarierea sau distrugerea ramelor (a părţilor metalice, lemn, PVC etc.);
b) daune produse suprafeţei bunurilor asigurate (zgârieturi, aşchieri, ciuntiri etc.);
c) daunele derivate din operaţiunile de mutare dintr-un loc în altul, montare, lucrări asupra geamurilor sau asupra
elementelor de fixare şi susţinere a acestora.
Prezenta clauză se acordă:
1. Pentru Geamuri termopan şi Pereţi din cărămizi de sticlă - la Prim risc absolut, pentru o limită de despăgubire
aleasă de Asigurat şi înscrisă în poliţă, fără aplicarea regulii proporţionalităţii conform art. 24 din Condiţiile
Generale de Asigurare.
2. Pentru Firme şi panouri publicitare - la Valoarea totală.
3.6.3 Clădiri în amenajare
Cu derogare parţială de la art. 4 “Excluderi generale”, lit. g) din Condiţiile Particulare de asigurare privind poliţa de asigurare
pentru daune materiale Eurocasa, sunt incluse în asigurare lucrările de renovare şi reamenajare a locuinţei pentru riscurile
acoperite de varianta de asigurare pentru care s-a optat în poliţă.
În aplicarea acestei extinderi de acoperire, în cazul unui incendiu sau a unei explozii, plata despăgubirii va fi efectuată după
scăderea, pentru fiecare eveniment asigurat a unei franşize procentuale de 20% din valoarea daunei lichidabile. Ramân
neschimbate celelalte franşize şi limite de asigurare prevăzute în poliţa Eurocasa.
3.6.4 Clădiri în construcţie
Cu derogare parţială de la art. 4 “Excluderi generale”, lit. g) din prezentele Condiţiile Particulare de asigurare, în cazul în care
locuinţa asigurată este în construcţie, până la finalizarea lucrărilor şi semnarea procesului verbal de recepţie finală,
asigurarea este limitată pentru varianta de acoperire „Standard” la riscurile FLEXA, iar pentru variantele „Medie”, „Optim”
şi/sau „Completă/Completă Plus” la riscurile: FLEXA, Cutremur, Inundaţii şi Aluviuni, Prăbuşirea şi alunecarea terenului.
Asigurarea este valabilă cu deducerea, în caz de daună, a unei franşize procentuale (procent neacoperit) de 10% din valoarea
daunei lichidabile.
3.6.5 Asigurarea pentru anularea plecǎrii în cǎlǎtorie
Societatea asigurǎ riscul de anulare a cǎlǎtoriei de cǎtre Asigurat, produs ca urmare a survenirii oricǎrui eveniment prevǎzut
mai jos, acoperind penalitǎţile datorate de acesta agenţiei de turism, cu respectarea prezentelor condiţii de asigurare şi
conform prevederilor şi condiţiilor de renunţare prevǎzute în contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice
încheiat.
Riscuri asigurate
Riscul asigurat se produce atunci când Asiguratul nu mai poate efectua cǎlǎtoria, ca urmare a producerii la domiciliul asigurat
prin poliţă, în perioada de 15 zile calendaristice premergǎtoare începerii cǎlǎtoriei, a unuia din urmǎtoarele riscuri:
- incendiu;
- explozie;
- furt prin efracţie sau tâlhărie;
- orice alte riscuri acoperite prin prezenta poliţă din cauza cǎrora prezenţa Asiguratului la domiciliu este motivatǎ în ziua
plecǎrii, excepţie făcând daunele produse de cutremur, inundaţii sau alunecări de teren.
Rǎspunderea Asigurătorului pentru acest tip de risc înceteazǎ la data şi ora de început a cǎlǎtoriei, conform contractului de
comercializare a pachetelor de servicii turistice.
Clauza este valabilă numai în cazul în care data de început a călătoriei este cuprinsă în perioada de asigurare menţionată
în poliţă.
Prezenta clauză nu este valabilă pentru locuinţele cu caracter temporar şi pentru birouri sau cabinete profesionale.
Obligaţiile Asiguratului
În cazul în care Asiguratul îşi anuleazǎ cǎlǎtoria ca urmare riscurilor asigurate prin această clauză, în completarea celor
stipulate în art. 18 Obligaţiile asiguratului în cazul producerii evenimentului asigurat din Condiţiile Generale de Asigurare,
trebuie depuse şi următoarele documente specifice:
- cerere de despǎgubire;
- copie a cererii de renunţare la pachetul de servicii turistice depusǎ la Agenţia de turism la care a achitat integral sau
parţial preţul contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, cu numǎrul de înregistrare dat de
aceasta;
- copie a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat cu Agentia de turism;
- dovada achitǎrii, integrale sau parţiale, a preţului contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice;
- orice alt document necesar soluţionǎrii cererii de despǎgubire.
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De asemenea Asiguratul este obligat:
- la producerea oricǎrui eveniment prevǎzut a fi asigurat, sǎ ia toate mǎsurile necesare limitǎrii pagubei;
- să respecte întocmai prevederile prezentelor condiţii de asigurare, precum şi pe cele din contractul de comercializare
a pachetelor de servicii turistice încheiat cu agenţia de turism, în caz contrar Asiguratul pierzându-şi toate drepturile
rezultând din prezenta asigurare şi înţelegând cǎ Asiguratorul este eliberat de orice obligaţie decurgând din
asigurare.
Limita maximă de despăgubire
Limita maximă de despăgubire per eveniment şi în agregat per pachet de servicii turistice este menţionată în poliţă.
Stabilirea şi plata despǎgubirilor
Despǎgubirea este egalǎ cu penalizarea datorata Agenţiei de turism de cǎtre Asigurat la data survenirii oricǎrui eveniment
prevǎzut la paragraful Riscuri Asigurate al prezentei clauze, conform prevederilor contractului de comercializare a
pachetelor de servicii turistice încheiat cu aceasta, mai puţin franşiza.
Despǎgubirea nu poate depǎşi suma achitatǎ de cǎtre Asigurat, din preţul contractului de comercializare a pachetelor de
servicii turistice, pânǎ la data survenirii evenimentului asigurat şi nici limita maximă de despăgubire menţionată la capitolul
Limita maximă de despăgubire.
Plata despǎgubirii se face în termen de 30 zile lucrǎtoare de la primirea de cǎtre Asigurator a tuturor documentelor necesare
soluţionǎrii dosarului de daunǎ.
Dupǎ plata despǎgubirii, drepturile Asiguratului în baza contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice se
cesioneazǎ în mod automat Asiguratorului.

Articolul 4. Excluderi generale
În baza prezentelor Condiţii Particulare, Societatea nu va plăti despăgubire pentru:
a) daunele de natură electrică produse la aparate şi instalaţii electrice şi electronice, de curentul sau descărcările
electrice ori alte fenomene electrice survenite din orice cauză;
b) avariile accidentale produse la instalaţiile de distribuţie a energiei electrice, termice sau hidraulice, cu excepţia
cazului în care asemenea împrejurări sunt cauzate de unul din evenimentele asigurate;
c) uzură, coroziune, fermentaţie, oxidare, defecte de material, erori de proiectare, defecte de construcţie, trepidaţii
datorate circulaţiei rutiere/feroviare sau oricăror instalaţii şi echipamente. Dacă însă din aceste cauze se produce un
risc asigurat prin prezentele condiţii Societatea despăgubeşte numai consecinţele acestuia;
d) afumare, pătare sau pârlire, din surse normale de căldură;
e) daunele morale, de consecinţă şi indirecte, lipsă de beneficiu, folosinţă sau chirie, amenzi, profituri nerealizate sau
orice alte daune ce nu privesc materialitatea bunurilor asigurate;
f) daunele produse de umiditate, igrasie, refulare (revărsare) a reţelei de canalizare publică, îngheţarea apei în
conducte, rezervoare, vase şi în general de insalubritatea locuinţelor;
g) daunele rezultând din modificări de construcţie neautorizate, lucrări de construcţie, reparaţii capitale, lărgire,
supraînălţare, demolare, recondiţionări, reparaţii, restaurări nereuşite;
h) daunele produse la bunurile aflate în locuri deschise (balcoane, terase) sau sub cerul liber, cu excepţia rezervoarelor
şi a instalaţiilor fixe prin natură şi destinaţie, la animale, culturi, provizii, produse alimentare, băuturi precum şi orice
alte produse consumabile;
i) daunele produse cu intenţie sau înlesnite de oricare dintre persoanele asigurate sau în timpul comiterii unor fapte
incriminate ca infracţiuni săvârşite cu intenţie dacă acest fapt rezultă din actele eliberate de autorităţile competente
(poliţie, pompieri, instanţe judecătoreşti etc.);
j) daunele produse de orice fel de autovehicul autorizat să circule pe drumurile publice (inclusiv remorca acestuia),
ambarcaţiune etc. proprietatea Asiguratului sau în folosinţa acestuia;
k) daunele de încărcăre, descărcare sau de transport;
l) orice alte daune produse de cauze care nu au legătură cu riscurile descrise conform prezentelor Condiţii Particulare
de asigurare.

Articolul 5. Determinarea cuantumului daunei şi plata despăgubirii
Constatarea şi evaluarea daunelor se face de către reprezentanţii Societăţii, direct sau prin împuterniciţi, împreună cu
Asiguratul sau împuterniciţii săi sau prin experţi neutri.
Cuantumul despăgubirii se stabileşte în funcţie de valoarea la care s-a încheiat asigurarea, astfel:
5.1
În cazul în care asigurarea este încheiată la “valoarea de nou”:
a) pentru clădire se evaluează după caz cheltuielile necesare pentru construirea integrală, “de nou”, a clădirii
(excluzând valoarea terenului) sau cheltuielile pentru refacerea ori repararea de nou a părţilor avariate, din care
se va scădea contravaloarea eventualelor recuperări;
b) pentru conţinut se evaluează după caz cheltuielile de achiziţie “de nou” de pe piaţă a unor bunuri similare ca tip,
performanţe, parametrii constructivi şi funcţionali sau cheltuielile pentru refacerea ori repararea de nou a părţilor
avariate, din care se va scădea contravaloarea eventualelor recuperări.
Pentru bunurile care se pot repara, cuantumul pagubei va fi dat de costul de reparaţie dacă acesta este mai mic decât
costul de înlocuire.
În aplicarea regulii proporţionalităţii (art. 24 din Condiţiile Generale de asigurare) se va avea în vedere “valoarea de
nou”.
În nici un caz nu va fi despăgubit pentru fiecare bun asigurat un cost mai mare decât dublul valorii sale reale la
momentul producerii evenimentului asigurat.
5.2
În cazul în care asigurarea este încheiată la “valoarea reală”:
a) pentru clădiri se evaluează după caz:
cheltuielile necesare pentru construirea integrală de nou a acestora (excluzând valoarea terenului) sau
cheltuielile pentru refacerea ori repararea de nou a părţilor avariate, diminuate cu o depreciere stabilită în
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

5.10

funcţie de vechime, gradul de uzură, starea de întreţinere, modul de construire, amplasare, destinaţie,
folosinţă şi alţi factori similari şi scăzând contravaloarea eventualelor resturi recuperabile;
b) pentru conţinut se evaluează după caz:
cheltuielile de achiziţie de nou de pe piaţă a unor bunuri similare, diminuate cu o depreciere stabilită în funcţie
de tip, calitate, vechime, grad de întrebuinţare, uzură morală, stare de întreţinere şi alţi factori similari şi
scăzând contravaloarea eventualelor resturi recuperabile ori
- cheltuielile de achiziţie a unui bun similar ca tip, vechime, performanţe, parametrii constructivi şi funcţionali
sau
- cheltuielile cu aducerea bunurilor la starea în care se aflau înainte de producerea evenimentului asigurat.
Pentru colecţii, seturi, servicii, Societatea va despăgubi numai valoarea părţilor avariate sau distruse, fără a se lua în
calcul reducerea valorii acestora ca urmare a descompletării lor.
Pentru suporturile de date (registre, fişe, dischete, casete video/audio, CD-uri, DVD-uri etc), Societatea va
despăgubi numai costurile materiale propriu-zise ale acestora.
Din cuantumul despăgubirii calculat conform celor de mai sus se scad franşizele prevăzute în poliţă.
Despăgubirea include cheltuielile cu: materialele, manopera, transportul, instalaţiile, demontarea şi montarea
elementelor, în măsura în care e necesară aducerea bunului la starea anterioară producerii evenimentului asigurat şi
au fost cuprinse în asigurare fiind luate în calcul la stabilirea sumei asigurate.
La calculul cuantumului despăgubirii nu se iau în considerare cheltuielile făcute de Asigurat în vederea îmbunătăţirii
constructive a bunurilor faţă de starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat.
Pentru stabilirea valorii prejudiciului, Asiguratul are obligaţia de a pune la dispoziţia Societăţii documentele de
achiziţie sau provenienţă ale bunurilor avariate sau distruse (facturi fiscale, chitanţe fiscale, contract de vânzarecumparare, cărţi sau documente tehnice etc.). În cazul în care Asiguratul nu are posibilitatea prezentării documentelor
de mai sus, va furniza Societăţii datele privind caracteristicile tehnice, starea bunurilor înainte de eveniment precum
şi data şi modul de achiziţie al acestora.
În cazul furtului, dacă bunurile furate au fost găsite înainte de plata despăgubirii, valoarea acestora va fi luată în
considerare la calculul daunei. Dacă bunurile furate au fost găsite după plata despăgubirii, valoarea bunurilor
recuperate va fi împărţită între Societate şi Asigurat în funcţie de valoarea iniţială a prejudiciului şi valoarea
despăgubirii plătite.
Pentru răspunderea civilă cuantumul despăgubirii se stabileşte fie pe baza înţelegerii între părţi, fie prin hotărâre
judecătorească definitivă.

Condiţii Generale de Asigurare
Articolul 1. Contractul de asigurare
Contractul de asigurare este reglementat de Condiţiile Generale de Asigurare, de Condiţiile Particulare de Asigurare ale
fiecărei poliţe, de Clauzele Speciale în cazul în care sunt menţionate în mod expres în poliţă, de Actele Declarative/Adiţionale
şi de alte înţelegeri scrise, semnate de părţi, toate făcând parte integrantă din contract.

Articolul 2. Forma contractului
2.1
2.2

Contractul de asigurare se încheie în scris, sub sancţiunea nulităţii şi nu se poate dovedi prin martori, chiar dacă există
un început de dovadă scrisă.
Dispoziţiile aliniatului precedent se aplică şi tuturor modificărilor ulterioare ale contractului de asigurare.

Articolul 3. Coasigurarea
În cazul în care asigurarea aceluiaşi risc este repartizată între mai multe societăţi de asigurare în cote determinate, Societatea
răspunde numai proporţional cu cota sa de participare, chiar dacă poliţa este unică şi este semnată de mai multe societăţi de
asigurare.

Articolul 4. Evenimentul şi riscul asigurat
4.1
4.2
4.3

Obligaţia Societăţii de a plăti indemnizaţia ia naştere numai ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
Definiţia evenimentului asigurat şi a riscului asigurat este dată de prevederile contractului de asigurare menţionat la
art.1.
Cu excepţia acordului contrar expres, Societatea nu va plăti indemnizaţie pentru daunele:
a) cauzate de război sau operaţiuni de război, chiar şi nedeclarat, invazie, ocupaţie militară, război civil, insurecţie,
tulburări civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de vandalism;
b) produse de explozii sau emanaţii de căldură sau radiaţii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleară, precum şi
din radiaţiile provocate de accelerarea artificială a particulelor atomice;
c) cauzate de poluare şi contaminare a mediului, chiar dacă au fost provocate de evenimente asigurate;
d) confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui
Guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice.

Articolul 5. Împrejurările esenţiale referitoare la risc
5.1
5.2

Persoana cu care urmează să se încheie asigurarea este obligată să răspundă în scris la întrebările formulate de
Societate, cu privire la împrejurările esenţiale pe care le cunoaşte referitoare la risc.
În toate cazurile în care împrejurările esenţiale privind riscul, la care face referire alineatul precedent, se schimbă în
cursul executării contractului, Asiguratul este obligat să comunice în scris Societăţii schimbarea, imediat ce a
cunoscut-o. Ca urmare a comunicării, societatea are dreptul să propună asiguratului modificarea corespunzătoare a
contractului, conform noilor împrejurări privind riscul sau să-l denunţe, în cazul în care în aceste noi împrejurări
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contractul nu s-ar fi încheiat. Societatea va înştiinţa în scris Asiguratul privind modificările aduse contractului sau va
denunţa contractul, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.

Articolul 6. Nerespectarea prevederilor Art. 5
6.1

6.2

6.3

Dacă Asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete ori dacă nu a făcut imediat Societăţii comunicarea cu privire
la schimbarea împrejurărilor esenţiale privind riscul, Societatea are dreptul, înainte de producerea evenimentului
asigurat:
- să propună Asiguratului modificarea contractului, cu ajustarea corespunzătoare a primelor;
- să denunţe contractul, cu returnarea integrală a primelor încasate, în cazul în care, cunoscând exact împrejurările,
acesta nu s-ar fi încheiat.
După producerea evenimentului asigurat, Societatea are dreptul să reducă indemnizaţia cuvenită, corespunzător
raportului dintre prima de asigurare stabilită şi cea care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi cuvenită, sau să
refuze plata indemnizaţiei dacă, faţă de acele împrejurări, contractul nu s-ar fi încheiat, restituind integral prima de
asigurare încasată.
În cazurile prevăzute la art. 6.1 şi 6.2, dacă Asiguratul a fost de rea credinţă, înainte de producerea evenimentului
asigurat, Societatea va denunţa contractul, iar după producerea acelui eveniment va refuza plata indemnizaţiei, fără
restituirea primelor de asigurare.

Articolul 7. Inexistenţa riscului
Dacă înainte de a începe obligaţia Societăţii, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă, precum şi în
cazul în care după începerea obligaţiei Societăţii, producerea riscului a devenit imposibilă, contractul se reziliază de drept,
fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

Articolul 8. Interesul asigurabil
8.1
8.2
8.3

Asiguratul trebuie să aibă un interes faţă de obiectul asigurării pe care o încheie, respectiv, în cazul producerii
evenimentului asigurat Asiguratul să sufere o pierdere financiară.
În cazul în care interesul asigurabil lipseşte, contractul încheiat este nul de drept şi Societatea are dreptul de a reţine
primele încasate în cazul în care Contractantul este de rea credinţă.
Dacă interesul asigurabil aparţine altei persoane, Contractantul va trebui să declare acest fapt în mod explicit, în scris,
înainte de încheierea contractului, aceasta fiind o împrejurare esenţială pentru evaluarea riscului, în sensul şi cu
efectele ce decurg din dispoziţiile articolelor 5 şi 6.

Articolul 9. Asigurarea în contul altuia
9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

Cu excepţia acordului contrar expres, contractul de asigurare este încheiat de Asigurat care are un interes asigurabil
asupra obiectului asigurării. Din acest motiv, în mod normal, Asiguratul are şi calitatea de Contractant.
În cazul în care Contractantul doreşte să încheie asigurarea pentru un interes asigurabil care este al altei persoane,
chiar şi parţial (creându-se astfel lipsa de coincidenţă, în cel de-al doilea caz numai potenţială), Contractantul însuşi
va trebui să declare explicit acest fapt, în scris, înainte de încheierea contractului asumându-şi în caz contrar rolul
Asiguratului, dacă este posibil; altfel, se aplică dispoziţiile art. 8.2.
În cazul în care asigurarea este încheiată în contul altei persoane sau în favoarea celui care va rezulta ca titular al
interesului asigurabil în momentul producerii evenimentului asigurat, Contractantul trebuie să respecte obligaţiile
care decurg din Contractul de asigurare, în afara celor care, prin natura lor, nu pot fi respectate decât de Asigurat.
Drepturile ce decurg din contractul de asigurare îl privesc pe Asigurat sau pe Beneficiar; Contractantul, chiar dacă
este în posesia poliţei, nu poate exercita aceste drepturi.
Societatea poate opune Asiguratului, Beneficiarilor sau terţilor care invocă drepturi decurgând din contractul de
asigurare, toate excepţiile care sunt opozabile Contractantului.

Articolul 10. Încheierea contractului şi plata primei
10.1
10.2
10.3

Asigurarea este încheiată prin emiterea poliţei de către Societate, aceasta preluând riscul producerii evenimentului
asigurat începând de la data fixată în poliţă, dar în nici un caz înainte de ora 24 a zilei în care s-a încasat prima de
asigurare, perioada prevăzută în contract rămânând neschimbată.
În cazul în care poliţa a fost emisă dar nu a fost încasată prima de asigurare sau cea dintâi rată a primei, asigurarea se
consideră suspendată până la ora 24 a zilei în care s-a efectuat plata.
La expirarea unui termen de 3 luni de la data de început a asigurării prevăzută în poliţă, dacă prima de asigurare sau
cea dintâi rată a primei nu a fost plătită, asigurarea se reziliază în mod automat de către Societate, Asiguratul având
obligaţia de a restitui exemplarul original al poliţei aflat în posesia sa.

Articolul 11. Neplata ratelor de primă
11.1

11.2
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Pentru ratele ulterioare de primă, Societatea acordă un termen de graţie de 15 zile, la expirarea căruia, dacă rata nu a
fost achitată asigurarea se suspendă retroactiv, începând cu ora 24.00 a datei scadente a ratei restante, fără ca o
notificare, punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă să mai fie necesară. şi va reintra în vigoare la ora 24.00 a
zilei plăţii, rămânând neschimbate scadenţele stabilite în contract.
Daunele produse în perioada de graţie vor fi suportate de către Societate doar dacă rata de primă este achitată până
la data expirării perioadei de graţie, in caz contrar poliţa fiind suspendată de la data menţionată în alineatul precedent.
Asiguratul are obligaţia de a plăti integral prima de asigurare, respectiv ratele de primă convenite de comun acord,
sub sancţiunea aplicării de către Societate a regulii „pro rata temporis” la stabilirea perioadei asigurate, fără
acordarea unui termen de graţie.La expirarea perioadei asigurate calculate „pro rata temporis”, asigurarea se
suspendă şi reintră în vigoare de la ora 24.00 a zilei în care s-a plătit prima sau diferenţa de primă scadentă şi
restantă. Scadenţele stabilite la incheierea asigurarii rămân neschimbate.

11.3
11.4

În cazurile prevăzute la 11.1 şi 11.2, începând cu a 30-a zi de suspendare a asigurării, Societatea îşi rezervă dreptul
să rezilieze contractul de asigurare prin scrisoare recomandată, fără îndeplinirea vreunor formalităţi ulterioare.
Pentru daunele produse în perioada de suspendare, Societatea nu plăteşte despăgubiri, perioada de asigurare
prevăzută în contract nefiind prelungită cu durata suspendării.

Articolul 12. Compensarea
Societatea are dreptul de a compensa primele ce i se datorează până la sfârşitul anului de asigurare, în temeiul oricărui
contract, cu orice indemnizaţie cuvenită Asiguratului sau Beneficiarului.

Articolul 13. Dovada plăţii primei
În toate cazurile, dovada plăţii primelor de asigurare revine Asiguratului, înscrisul constatator fiind chitanţa, dispoziţia de plată
sau alt document probator al plăţii.

Articolul 14. Obligaţia de prevenire a producerii evenimentului asigurat
Asiguratul este obligat să depună toate diligenţele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, luând în acest scop
toate măsurile necesare, ca şi când nu ar fi asigurat.

Articolul 15. Inspecţia de risc
15.1
15.2
15.3

Societatea are întotdeauna dreptul de a efectua inspecţii de risc asupra împrejurărilor esenţiale care pot conduce la
producerea evenimentului asigurat.
Contractantul sau Asiguratul are obligaţia de a furniza toate informaţiile şi datele necesare cu privire la obiectul
asigurării atât la momentul încheierii poliţei cât şi în cursul derulării contractului.
Exercitarea de către Societate a dreptului de a inspecta nu-l scuteşte pe Asigurat sau Contractant de nici una din
obligaţiile lui.

Articolul 16. Pagubele cauzate de viciul ascuns al bunului
16.1
16.2

Cu excepţia acordului contrar expres, Societatea nu va despăgubi pagubele provocate de viciul ascuns al bunului
asigurat.
Dacă viciul a agravat paguba, Societatea, cu excepţia acordului contrar expres, plăteşte numai despăgubirea care ar
fi căzut în sarcina sa dacă viciul nu ar fi existat.

Articolul 17. Înstrăinarea bunului asigurat
17.1
17.2

În lipsa unui acord contrar expres, în cazul în care bunul asigurat este înstrăinat, contractul de asigurare se reziliază
de drept, fără îndeplinirea vreunor formalităţi ulterioare.
Contractantul sau Asiguratul care nu anunţă în termen de 15 zile înstrăinarea bunului, pierde dreptul la restituirea
părţii proporţionale de primă.

Articolul 18. Obligaţiile asiguratului în cazul producerii evenimentului asigurat
18.1

18.2

18.3

18.4
18.5

18.6

18.7

La producerea evenimentului, Asiguratul este în toate cazurile obligat să depună diligenţele necesare şi să ia toate
măsurile, potrivit cu împrejurările, pentru limitarea pagubelor.
Cheltuielile cu privire la obligaţia menţionată la alineatul precedent cad în sarcina Societăţii numai în limitele
prevăzute la art. 20.6, dacă măsurile au fost luate judicios.
Asiguratul este obligat să comunice Societăţii producerea evenimentului asigurat în termen de trei zile de la data luării
la cunoştinţă despre acesta.
În toate cazurile, la cererea Societăţii, Asiguratul are obligaţia să pună la dispoziţia acesteia actele şi informaţiile
solicitate, să-i permită acesteia efectuarea de cercetări prin orice mijloace legale şi să colaboreze cu aceasta la
realizarea de investigaţii şi proceduri având ca scop stabilirea realităţii, circumstanţelor şi mărimii pagubei precum şi a
cauzelor producerii evenimentului asigurat.
Asiguratul are obligaţia să conserve dreptul de regres al Societăţii. În acest sens Asiguratul trebuie:
a) să se abţină de la orice recunoaştere faţă de terţi a responsabilităţii în producerea evenimentului asigurat;
b) să se abţină de la încheierea oricărei tranzacţii, de la renunţarea la dreptul de regres precum şi de la încasarea
oricărei indemnizaţii fără acordul prealabil scris al societăţii;
c) să îndeplinească toate actele, formalităţile şi procedurile judiciare şi extrajudiciare necesare pentru exercitarea
dreptului de regres al Societăţii.
Asiguratul este obligat să anunţe în scris organele abilitate în cercetarea şi stabilirea cauzelor producerii
evenimentului (de ex. Poliţie, Pompieri, Căpitănia Portului etc.) în termenul prevăzut la punctul 18.2 şi să solicite
eliberarea documentului constatator (proces verbal de constatare).
Asiguratul este obligat să păstreze starea de fapt existentă în momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a
permite Societăţii să determine cauzele acestuia şi întinderea prejudiciului. Dacă Societatea nu efectuează o
constatare în termen de 14 zile lucrătoare de la data comunicării, Asiguratul este îndreptăţit să ia măsuri de remediere
şi/sau reparare a consecinţelor produse.
În cazul calamităţilor naturale acest termen este de 30 zile lucrătoare.
Asiguratul trebuie să pregătească o listă detaliată a pagubelor suferite care să conţină informaţii despre calitatea,
cantitatea şi valoarea bunurilor distruse sau avariate. La cererea Societăţii, Asiguratul va prezenta o descriere
separată cu privire la alte bunuri asigurate existente în momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea
valorilor respective. De asemenea, în scopul evaluării pagubelor, Asiguratul trebuie să pună la dispoziţia Societăţii
registrele contabile, extrasele de cont, facturile şi orice alte documente care ar putea fi cerute de Societate sau de
experţii acesteia pentru investigaţii şi verificări, după caz.
În cazul în care au fost sustrase sau distruse titluri de valoare, Asiguratul trebuie să-i informeze pe debitori şi să
înceapă procedura prevăzută de lege pentru asemenea situaţii.
13

18.8

În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la articolul 18, Asiguratul va pierde dreptul la indemnizaţie, dacă din
acest motiv nu se poate stabili realitatea, mărimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita
dreptul de regres, sau va primi o indemnizaţie diminuată proporţional, în măsura în care neîndeplinirea obligaţiilor a
dus la mărirea pagubei.

Articolul 19. Simularea sau exagerarea cu intenţie a pagubei
19.1

19.2

Dacă Asiguratul sau Contractantul simulează producerea evenimentului asigurat sau exagerează cu intenţie
cuantumul pagubei, foloseşte spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifică sau
alterează cu intenţie urmele şi rămăşiţele evenimentului asigurat sau facilitează agravarea pagubei, întreprinde orice
alte fapte care au drept scop inducerea în eroare a Societăţii cu privire la valoarea pagubei sau producerea
evenimentului asigurat, Asiguratul decade din dreptul la indemnizaţie iar Societatea poate rezilia contractul fără
restituirea proporţională a primei de asigurare.
În mod deosebit, în ceea ce priveşte asigurarea de bunuri, prevederile de la alineatul precedent se aplică dacă
Asiguratul sau Contractantul declară distruse sau pierdute bunuri care nu existau în momentul producerii
evenimentului asigurat, ascunde, sustrage sau măsluieşte bunuri care nu au fost distruse sau furate, ori tăinuieşte
sau sustrage bunuri salvate sau recuperate după producerea evenimentului asigurat.

Articolul 20. Stabilirea indemnizaţiei
20.1
20.2
20.3
20.4

20.5
20.6

Stabilirea indemnizaţiei este făcută de Societate pe baza tuturor clauzelor contractuale ţinându-se întotdeauna cont
de franşiza şi procentul neacoperit stabilite în contractul de asigurare.
Dacă despăgubirea, calculată potrivit condiţiilor contractului de asigurare, este mai mică decât franşiza, Societatea
nu plăteşte despăgubirea; dacă despăgubirea astfel calculată depăşeşte franşiza, aceasta se scade din despăgubire.
Procentul neacoperit rămâne întotdeauna exclusiv în sarcina Asiguratului fără ca el să poată, cu riscul decăderii din
dreptul la despăgubire, să-l asigure la altă societate.
În ceea ce priveşte asigurările de bunuri, la stabilirea indemnizaţiei se ia în calcul valoarea pe care bunurile o au în
momentul producerii evenimentului asigurat, ţinând seama şi de natură, calitate, vechime, depreciere, folosinţă,
adoptare de noi metode, invenţii şi alţi factori similari. De asemenea, calculul indemnizaţiei se va face ţinând cont şi de
valoarea eventualelor recuperări, care vor fi scăzute din cuantumul pagubei.
Indemnizaţia nu poate depăşi suma asigurată, nici cuantumul pagubei şi nici valoarea bunului din momentul
producerii evenimentului asigurat, cu excepţia cazului în care, în această din urmă situaţie, în contract există
prevederi exprese contrare.
Cheltuielile prevăzute la art. 18.1 sunt în sarcina Societăţii numai în măsura în care acestea se dovedesc a fi
justificate pentru limitarea şi diminuarea efectelor evenimentului asigurat şi nu depăşesc, singure sau împreună cu
indemnizaţia, suma asigurată.

Articolul 21. Plata indemnizaţiei
21.1

21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

Plata indemnizaţiei va fi efectuată de Societate numai după ce Asiguratul:
a) va face dovada dreptului de a obţine plata indemnizaţiei;
b) va declara dacă şi ce asigurări a mai încheiat pentru acelaşi risc;
c) va preda toată documentaţia cerută de Societate, inclusiv cea necesară pentru a exercita acţiunea de regres.
În cazul asigurării de răspundere civilă, Societatea plăteşte indemnizaţia nemijlocit celui păgubit, în măsura în care
acesta nu a fost deja despăgubit de Asigurat; indemnizaţia se plăteşte Asiguratului în cazul în care acesta
dovedeşte că a despăgubit pe cel păgubit.
Începutul procedurii de stabilire a indemnizaţiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoaştere a
obligaţiei Societăţii de a indemniza; ca urmare, Societatea îşi păstrează dreptul de a opune noi excepţii care pot
conduce la o cuantificare diferită a indemnizaţiei sau chiar la negarea dreptului la indemnizaţie.
Plata indemnizaţiei se face în termen de maximum 30 de zile de la data completării documentaţiei dosarului de
daună, dacă nu se prevede altfel în Condiţiile Particulare de Asigurare.
În cazul plăţii indemnizaţiei aferente unei daune totale, contractul de asigurare încetează de drept începând cu data
producerii evenimentului asigurat.
Plata indemnizaţiei se va face către Asigurat în moneda în care s-a încasat prima de asigurare.

Articolul 22. Asigurarea la diverşi asigurători
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

Asiguratul are obligaţia de a informa Societatea despre încheierea unei asigurări cu un alt Asigurător pentru acelaşi
risc, inclusiv în cazul asigurărilor obligatorii.
Având în vedere că existenţa unei alte asigurări pentru acelaşi risc reprezintă o împrejurare esenţială pentru
evaluarea riscului, se aplică dispoziţiile art. 5 şi 6.
În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul trebuie să comunice Societăţii numele tuturor celorlalţi
Asigurători.
Asiguratul va solicita fiecărui Asigurător plata indemnizaţiei datorată de acesta în baza contractului de asigurare
încheiat cu el.
În cazul existenţei mai multor asigurări încheiate pentru acelaşi bun, fiecare Asigurător este obligat la plată,
proporţional cu suma asigurată şi până la concurenţa acesteia, fără ca Asiguratul să poată încasa o despăgubire mai
mare decât prejudiciul efectiv, consecinţă directă a riscului.

Articolul 23. Asigurarea la o sumă care depăşeşte valoarea bunului asigurat
23.1
23.2
14

Asigurarea la o sumă care depăşeşte valoarea reală a bunului este nulă dacă Asiguratul sau Contractantul au fost de
rea credinţă, aceştia neavând dreptul la restituirea primei de asigurare.
Dacă Contractantul nu a fost de rea credinţă, contractul îşi produce efectele până la concurenţa valorii reale a bunului
asigurat şi Contractantul are dreptul de a obţine o restituire proporţională a primei de asigurare.

Articolul 24. Regula proporţionalităţii
24.1

24.2
24.3

Dacă valoarea bunului asigurat, în momentul producerii evenimentului asigurat, stabilită pe baza tuturor condiţiilor
contractuale, depăşeşte suma asigurată, indemnizaţia este egală cu despăgubirea care ar fi trebuit să fie plătită
conform tuturor condiţiilor contractuale, diminuată proporţional cu raportul dintre suma asigurată şi valoarea bunului
în momentul producerii evenimentului asigurat, dacă nu s-a convenit altfel prin contract.
Din cuantumul astfel calculat va fi scăzută franşiza prevăzută în contract.
În cazul în care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplică
pentru fiecare bun sau categorie de bunuri; nu se admit compensări între bunuri sau categorii de bunuri.

Articolul 25. Fapte săvârşite cu intenţie
25.1

25.2

În asigurările de bunuri şi de răspundere civilă, Societatea nu datorează indemnizaţie dacă riscul asigurat a fost
produs cu intenţie ori culpă gravă de către:
- Asigurat sau de Beneficiar ori de către un membru din conducerea Asiguratului, persoană juridică, care lucrează
în această calitate;
- persoanele fizice majore care, în mod statornic, locuiesc şi gospodăresc împreună cu Asiguratul sau Beneficiarul;
- prepuşii Asiguratului sau Beneficiarului.
În asigurările de persoane, altele decât cele de viaţă, Societatea nu datorează indemnizaţie dacă riscul asigurat a fost
produs:
- prin comiterea cu intenţie de către Asigurat sau Beneficiar a unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind
circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie;
- în timpul participării Asiguratului sau Beneficiarului la săvârşirea vreunei infracţiuni contra patrimoniului ori
contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, aşa cum sunt prevăzute de Codul penal (art.208-222; art.174185), precum şi în timpul sustragerii de la urmărirea penală pentru asemenea fapte;
- ca urmare a sinuciderii sau a încercării de a o comite.

Articolul 26. Schimbarea profesiei asiguratului
Schimbarea profesiunii sau a activităţii Asiguratului este o împrejurare esenţială pentru evaluarea riscului şi ca urmare, se
aplică dispoziţiile articolelor 5 şi 6.

Articolul 27. Denunţarea contractului de asigurare. Reducerea sumei asigurate după producerea
evenimentului asigurat
27.1

27.2
27.3
27.4

În situaţia în care Asiguratul a furnizat declaraţii/informaţii false şi/sau incomplete, în măsura în care acestea sunt
esenţiale pentru încheierea/derularea contractului de asigurare, Asigurătorul/Societatea are dreptul de a rezilia
unilateral contractul, printr-o scrisoare recomandată, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi, somaţii sau proceduri şi
fără intervenţia instanţei judecătoreşti. Contractul de asigurare va înceta de deplin drept la ora 0:00 a zilei
calendaristice imediat următoare datei expedierii de către Asigurător/Societate a scrisorii mai sus menţionate.
Contractul de asigurare poate înceta prin denunţarea unilaterală de către una dintre părţile contractante, cu
notificarea prealabilă a celeilalte părţi, care trebuie făcută cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de denunţare.
În situaţiile prevăzute la art.27.1 şi art. 27.2 Societatea va restitui Contractantului partea de primă corespunzătoare
perioadei pentru care şi-a exercitat dreptul de denunţare.
Dacă dreptul la denunţare nu se exercită, asigurarea rămâne în continuare în vigoare pentru o sumă asigurată redusă
cu valoarea indemnizaţiei plătite, cu excepţia cazului în care suma asigurată este reîntregită, la solicitarea
Asiguratului, prin plata unei prime suplimentare şi emiterea unui act adiţional.

Articolul 28. Locul comunicărilor
Toate comunicările cu privire la executarea prezentului contract trebuie să fie efectuate în scris, prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire după cum urmează:
- cele destinate Societăţii, la sediul legal al acesteia, aşa cum rezultă din poliţă sau din modificările succesive
înscrise, conform legii, în Registrul Comerţului;
- cele adresate Contractantului, la adresa indicată în poliţă sau la aceea care a fost menţionată expres de către
Contractant pentru trimiterea comunicărilor.

Articolul 29. Impozitele
Toate impozitele şi taxele prezente şi viitoare referitoare la prima de asigurare, la poliţă şi alte acte care depind de aceasta,
sunt în sarcina Asiguratului.

Articolul 30. Alte reglementări
30.1
30.2

30.3

Prevederile prezentelor Condiţii Generale se completează cu cele ale Condiţiilor Particulare de asigurare şi fac parte
integrantă din contractul de asigurare/poliţa de asigurare încheiată.
Contractul de asigurare/poliţa de asigurare se încheie în România fiind supus legislaţiei în materie din România,
respectiv dispoziţiilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările
ulterioare şi cu cele ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, cu modificările
şi completările ulterioare.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu contractul de asigurare/poliţa de asigurare va fi soluţionat de către
instanţele judecătoreşti în a căror competenţă teritorială se află sediul social al Asigurătorului.
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