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CONDIŢII GENERALE
PRIVIND ASIGURAREA DE AVARII A UTILAJELOR NESUPUSE ÎNMATRICULARII
În cuprinsul prezentelor condiţii se adoptă urmatoarele definiţii:
Asigurare:

contractul de asigurare;

Groupama Asigurări S.A.:

societatea de asigurare-reasigurare, având calitatea de Asigurător;

Asigurat:

subiectul titular al interesului asigurat;

Contractant:

persoana cu care Groupama Asigurări S.A. încheie contractul de asigurare, dacă
aceasta este diferită de Asigurat;

Beneficiar:

subiectul căruia îi este plătită despăgubirea dacă este diferit de Asigurat pe baza
manifestării de voinţa acestuia din urma;

Suma asigurată:

limita maximă până la care Groupama Asigurări S.A. răspunde în cazul producerii
evenimentului asigurat în timpul perioadei de asigurare;

Despăgubire:

suma datorată de Groupama Asigurări S.A. în cazul producerii evenimentului
asigurat;

Risc :

posibilitatea de a se produce evenimentul asigurat având consecinţă o pagubă;

Prima:

suma datorată de Asigurat în schimbul asumării riscului de către Asigurător;

Poliţă:

document semnat de părţi, necesar pentru existenţa contractului;

Eveniment asigurat:

eveniment definit în condiţiile contractuale prin producerea căruia rezultă daune
asupra interesului asigurat;

Franşiză:

partea din daună care rămâne în sarcina Asiguratului.

I. CONTRACTUL DE ASIGURARE
1.1 În baza contractului de asigurare, reglementat de poliţa de asigurare şi de prezentele condiţii de asigurare,
Groupama Asigurări S.A. denumită şi Asigurător, asigură deţinătorii de utilaje nesupuse înmatricularii pentru pagube
produse acestora în urma producerii unor evenimente asigurate.
1.2 Prin contractul de asigurare, Asiguratul se obligă să plătească o primă de asigurare societăţii Groupama Asigurări
S.A., iar aceasta preia asupra sa riscul producerii unui anume eveniment, obligându-se ca la producerea acestuia să
plătească Asiguratului sau Beneficiarului desemnat despăgubirea cuvenită.
1.3 Asiguratul trebuie să aibă un interes cu privire la bunul asigurat.
1.4 Oricând în cursul valabilităţii contractului, de comun acord, se pot aduce modificări acestuia. În astfel de cazuri
Groupama Asigurări S.A. va emite un supliment la poliţa de asigurare, care va face parte integrantă din aceasta.
1.5 Răspunderea Asigurătorului încetează:
a) la termen - la ora 24:00 a ultimei zile de valabiliate a poliţei;
b) înainte de expirarea termenului prevăzut în Contractul de asigurare, astfel:
- la data producerii unei daune totale;
- la data înstrăinării proprietăţii autovehiculului către o altă persoană (constatată şi prin înscris sub
semnătură privată). Vor face excepţie transferurile de proprietate de la societatea de leasing către
Utilizatorul menţionat în faţa de poliţă, caz în care contractul de asigurare va înceta la sfârşitul anului
de asigurare, cu condiţia acceptării de către Asigurător. Asiguratul care nu comunică Asigurătorului
înstrăinarea survenită şi dobânditorului existenţa contractului de asigurare, rămâne obligat să
plătească primele care devin scadente ulterior datei înstrăinării.
- prin reziliere: ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin
contract, conform prevederilor Cap. IV “Încheierea contractului şi plata primei”
- prin denunţare: oricând pe durata sa de valabilitate, contractul de asigurare poate fi denunţat în scris
de către oricare din cele 2 părţi (Asigurat sau Asigurător), cu un preaviz de cel puţin 20 de zile
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calendaristice calculate de la data primirii notificării de către partea destinatară. Dacă notificarea nu se
poate transmite din cauză că partea destinatară şi-a schimbat adresa, fără să comunice acest lucru
celeilalte părţi, sau în cazul respingerii sau refuzului de a primi notificarea (inclusiv în cazul lipsei de la
domiciliu / reşedinţă / sediu şi / sau al expirării termenului de păstrare a corespondenţei), notificarea
respectivă se consideră primită la data la care se constată imposibilitatea transmiterii acesteia sau,
după caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
În cazul emiterii unui act adiţional / supliment la Contractul de asigurare existent, prin care se prevede plata unei
prime suplimentare (pentru: majorarea sumei asigurate a autovehiculului ca urmare a efectuării unei modificări
constructive la acesta, acoperirea unui risc suplimentar, introducerea în asigurare a echipamentului suplimentar,
prelungirea perioadei asigurate etc.) la contractul existent, răspunderea Asigurătorului începe la ora 00:00 a zilei
următoare datei emiterii actului adiţional, plăţii primei de asigurare corespunzătoare şi a efectuării inspecţiei de risc şi
încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat actul adiţional, dar nu mai târziu de data
expirării contractului de asigurare.
II. OBIECTUL ASIGURĂRII
2.1 Sunt asigurabile prin prezentele condiţii de asigurare utilajele autopropulsate, precum şi utilajele ataşate sau trase
de acestea care nu sunt supuse înmatricularii, pentru pagube produse acestora atunci când acestea se află în
depozitare (în spaţii special amenajate, deschise sau închise), în deplasare către punctele de lucru şi în lucru.
2.2 În înţelesul prezentelor condiţii de asigurare prin utilaje se înteleg: tractoare agricole, combine, semănători,
autogredere, utilaje pentru amenajarea drumurilor, încărcătoare frontale, motostivuitoare, prese de balotat, pluguri,
grape, discuri şi alte utilaje asemănătoare.
III. ÎNTINDEREA TERITORIALĂ A ACOPERIRII
3.1 Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.
IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ŞI PLATA PRIMEI
4.1 Asigurarea se poate încheia pe perioade de 1 an sau de minimum 6 luni.
4.2 Asigurarea este considerată încheiata numai prin plata primei anuale de asigurare sau a celei dintâi rate a primei
anuale (denumită în continuare generic prima primă) şi emiterea poliţei de asigurare de Groupama Asigurări S.A.
Primele de asigurare anuale se calculează potrivit tarifului de prime al Groupama Asigurări S.A.
4.3 La asigurările pentru utilaje gajate băncilor, prima de asigurare anuală se achită anticipat şi integral.
4.4 Asigurarea nu este considerată încheiată, chiar când contractul a fost emis, în cazul în care nu a fost plătită prima
anuală sau prima primă.
4.5. După încheierea asigurării, Groupama Asigurări S.A. ia asupra sa riscul producerii evenimentului asigurat începând de
00
la data fixată în poliţă, dar în nici un caz înainte de orele 24 ale zilei în care s-a platit prima, data încetării contractului
ramânând neschimbată. Orice rată încasată parţial va fi considerată neîncasată, iar poliţa se va rezilia dacă în perioada de
graţie definită la art. 4.8 nu se plăteşte diferenţa de primă.
4.6 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 24:00 a zilei în care s-a efectuat plata, dacă nu s-a convenit
altfel.
4.7 La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de început a asigurării prevăzută în poliţă, dacă
prima de asigurare sau cea dintâi rată a primei nu a fost plăti tă, asigurarea se reziliază în mod automat de către
Asigurător, Asiguratul având obligaţia de a restitui exemplarul original al poliţei aflat în posesia sa.
4.8 În cazul în care ratele ulterioare ratei I de primă nu sunt plătite în termen de 15 zile calendaristice (perioadă de
graţie) de la termenele de scadenţă stabilite, contractul de asigurare se consideră suspendat pentru încă 15 zile
calendaristice (perioadă de suspendare) şi reintră în vigoare la ora 00:00 a zilei următoare zilei plăţii, rămânând
neschimbate scadenţele stabilite în contract.
4.9 În cazul prevăzut la art. 4.8, în care Asiguratul nu plăteşte rata restantă, începând cu a 31 -a zi calendaristică
de la data scadenţei ratei, poliţa va fi reziliată fără punere în întârziere şi fără restituirea primelor de asigurare
plătite. Rezilierea va fi făcută începând cu data la care a fost scadentă rata neplătită.
4.10 Daunele produse în perioada de graţie (primele 15 zile calendaristice de la data scadenţei ratei menţionată în
poliţă) vor fi acoperite cu condiţia efectuării plăţii integrale a ratei de primă până la expirarea perioadei de graţie.
4.11 Pentru daunele produse în perioada de suspendare (următoarele 15 zile calendaristice după expirarea
perioadei de graţie) Asigurătorul nu plăteşte despăgubiri. Dacă în această perioadă de suspendare Asiguratul
plăteşte rata de primă datorată, poliţa poate fi repusă în vigoare în baza unei cereri de repunere în vigoare a poliţei
completată de Asigurat, cu condiţia ca, pe perioada suspendării să nu se fi înregistrat nici un eveniment care să
genereze o solicitare de despăgubire din partea Asiguratului şi nici o schimbare majoră a condiţiilor de risc, perioada
de asigurare prevăzută în contract nefiind prelungită cu durata suspendării.
4.12 Asigurătorul nu este obligat să amintească Asiguratului scadenţele de plată ale primei.
4.13 Poliţa de asigurare se poate încheia în condiţiile stabilirii, de comun acord, a unei franşize deductibile, caz în
care prima de asigurare se reduce în raport de valoarea franşizei stabilite.
4.14 La asigurările ce se reînnoiesc pe perioade de câte 1 an, dacă nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri în
anii de asigurare anteriori, primele de asigurare se reduc astfel:
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- cu 15 % pentru al doilea an de asigurare consecutiv;
- cu 20 % pentru al treilea an de asigurare consecutiv;
- cu 30 % pentru al patrulea an de asigurare consecutiv;
- cu 40 % pentru al cincilea sau mai mulţi ani de asigurare consecutivi.
4.15 La asigurările ce se reînnoiesc, dacă s-au platit ori se datorează despăgubiri pentru anul de asigurare anterior,
primele de asigurare se majorează în funcţie de rata daunei (daune plătite + rezerve de daună/prime încasate),
conform tarifului Groupama Asigurări S.A.
4.16 În cazul încetării Contractului de asigurare ca urmare a înstrăinării bunului asigurat, a denunţării sau a rezilierii
contractului de asigurare, dacă Asiguratul a plătit prime de asigurare în avans şi dacă Asigurătorul nu a plătit şi nu
datorează despăgubiri pentru Contractul de asigurare respectiv, se vor reţine primele de asigurare achitate pentru
perioada de la începutul asigurării şi până la data rezilierii contractului, pe luni de asigurare (pentru fiecare lună de
asigurare 1/12 din prima anuală). Diferenţa dintre prima achitată şi prima reţinută pentru perioada cât asigurarea a
fost în vigoare se va restitui Asiguratului, la solicitarea scrisă a acestuia. Data de referinţă pentru calculul primei de
asigurare ce urmează a fi restituită se consideră a fi data depunerii de către Asigurat a solicitării acestuia.
4.17 În cazul rezilierii sau denunţării contractului de asigurare, dacă Asigurătorul a plătit despăgubiri sau datorează
despăgubiri pentru daune survenite înainte de reziliere sau denunţare, diferenţa de primă de restituit menţionată
anterior, nu se va mai restitui Asiguratului. În acest caz, pentru poliţele la care plata primei de asigurare este stabilită
în rate, Asiguratul este obligat să plătescă ratele de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare.
4.18 Dacă înainte de începerea răspunderii Asigurătorului evenimentul asigurat s-a produs şi asigurarea a rămas fără
obiect, sau dacă după începerea răspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă, contractul de
asigurare se desfiinţează de drept iar prima de asigurare pentru perioada ulterioară încetării contractului, calculată
pro-rata temporis, se restituie.
V. RISCURILE PENTRU CARE SE ACORDĂ DESPĂGUBIRI
5.1 Groupama Asigurări S.A. îl despagubeşte pe Asigurat pentru pagubele materiale directe cauzate utilajului descris
în poliţa sau în specificaţia la poliţă, atât în staţionare cât şi în circulaţie, ca urmare a producerii riscurilor de :
a) Flexa (incendiu, trăsnet, explozie - inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a rezervorului de aer comprimat chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu), ploaie torenţială, grindină, inundaţie, furtună,
cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă, avalanşe de
zăpadă, căderi pe utilaj a unor corpuri ca de exemplu: pietre, copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă etc.;
b) ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interiorul
autovehiculului asigurat, derapări, zgârieri, căderi (cădere în prapastie, cădere în apă din cauza ruperii podului etc.) şi
răsturnari;
5.2 În caz de incendiu se acordă despăgubiri şi pentru pagubele produse prin afumare, pătare, carbonizare sau
diverse alte distrugeri precum şi prin avarieri ca urmare a măsurilor luate în timpul producerii evenimentului asigurat
pentru salvarea utilajului sau a construcţiei în care se află acesta.
5.3 În caz de trăsnet sau explozie se acordă despăgubiri şi pentru pagubele produse atunci când trăsnetul ori explozia
s-au produs la distanţă de utilajul respectiv.
5.4 În caz de inundaţie se acordă despăgubiri pentru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului unde se află
utilajul asigurat cu un strat de apă provenind din orice cauză, precum şi pentru pagubele produse de acţiunea
mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de ape.
5.5 În cazurile de trăsnet, furtună, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, greutate a stratului de
zăpadă sau de gheaţă, avalanşe de zăpadă, se acordă despăgubiri şi pentru pagubele produse utilajului prin efectele
indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu: prăbuşirea unui copac lovit de trăsnet, acţiunea mecanică a obiectelor
purtate de furtună, dărâmarea acoperişurilor sau a construcţiilor din cauza greutăţii stratului de zăpadă sau de gheaţă
ori a avalanşelor de zăpadă, a cutremurelor de pământ, a prăbuţirilor sau alunecarilor de teren.
5.6 Groupama Asigurări S.A. acordă despăgubiri şi pentru :
a) cheltuielile de transport ale utilajului la atelierul de reparaţii cel mai apropiat sau la locul de adăpostire cel mai
apropiat, dar nu mai departe de domiciliu sau sediu legal;
b) pagubele produse utilajului asigurat de avarii sau distrugeri prilejuite de măsurile luate în timpul producerii
evenimentului asigurat, pentru salvarea utilajului sau a construcţiei în care se află acesta;
c) cheltuielile făcute în vederea limitării pagubelor, dacă acestea sunt necesare în urma unor daune produse de riscuri
cuprinse în asigurare.
VI.A. EXCLUDERI GENERALE
GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. nu raspunde pentru:
6.1 daunele utilajului asigurat, ale părţilor şi accesoriilor sale care rezulta:
a) direct sau indirect din operaţiuni de război, război civil, operaţiuni militare sau paramilitare, greve, demonstraţii,
orice mişcări populare, acţiuni teroriste, vandalism sau sabotaj;
b) din influenţa directă a exploziei atomice, a materialelor sau produselor radioactive, sau din măsuri luate cu scopul
de a elimina efectul nociv al radiaţiilor, care fac obiectul asigurărilor practicate de POOL-ul nuclear;
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6.2 părţile componente ale utilajului, accesoriile, piesele de schimb care sunt ţinute separat de acesta (în garaj,
atelier, casă etc.);
6.3 pagubele indirecte (de exemplu: reducerea valorii utilajului după reparaţie) sau pagubele indirecte produse prin
întreruperea folosirii utilajului, chiar ca urmare a unei cauze cuprinsă în asigurare, cheltuieli ocazionate de deplasarea
la locul evenimentului asigurat;
6.4 pagubele produse părţilor componente de rezervă, pieselor de rezervă, huselor, prelatelor, combustibililor,
echipamentului suplimentar, paturilor sau oricăror altor bunuri existente în utilaj.
Prin echipament suplimentar se înţeleg obiectele cu care utilajul de marca şi tipul respectiv nu este dotat în cazul
producţiei de serie.
6.5 franşiza prevazută în contract, care va fi suportată de Asigurat, la producerea fiecărui eveniment asigurat.
VI.B. EXCLUDERI SPECIALE
La asigurarea de avarii a utilajelor nu se acordă despăgubiri pentru:
6.6 daunele rezultând din incendiu sau explozie care se întâmplă utilajului transformat fără permisiunea
autorităţilor/constructorului, ca rezultat al unei asemenea transformări;
6.7 pagubele cauzate de incendiu sau explozie, în cazul în care au fost încălcate grav reglementările de prevenire a
incendiilor (foc deschis, inclusiv lumina cu flacăra deschisă în încaperea în care se afla utilajul etc.);
6.8 daunele rezultând din supraîncarcarea sau suprasolicitarea utilajului;
6.9 cheltuielile făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea utilajului în comparaţie cu starea lui dinaintea producerii
evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri care au fost produse din cauze necuprinse în
asigurare şi nici cele pentru reparaţiile nereuşite;
6.10 Asigurătorul este exonerat de răspundere şi pentru pagube cauzate de:
- întrebuinţare, funcţionare, uzare a pieselor şi subansamblelor, defecte de fabricaţie ale materialului sau de execuţie
a părţilor componente sau pieselor;
- influenţa directă a trepidaţiilor utilajului în timpul mersului, de acţiunea curentului electric asupra instalaţiei electrice,
a alternatorului, a electromotorului, a becurilor sau a altor piese ori accesorii care folosesc curentul electric ori sunt
acţionate de acesta, precum şi de acţiunea acizilor sau oricăror substanţe chimice;
Dacă însă datorită defectării din orice cauză (inclusiv din cauzele prevăzute la pct. 6.10. liniuţa 1 şi 2 a unor piese ale
utilajului, inclusiv anvelopelor ori camerelor acestuia, se produc pagube de felul celor prevazute la art. 5, aceste
pagube se despăgubesc, dar nu se despăgubesc daunele produse la piesele, inclusiv anvelopele ori camerele care
au condus la producerea pagubelor (cauza).
- influenţa temperaturii asupra motorului utilajului sau ca urmare a lipsei sau insuficienţei ungerii ori a supraîncălzirii
din oricare alte cauze decât cele cuprinse în asigurare asupra motorului, cutiei de viteze sau diferenţialului;
- arsuri simple care nu sunt urmate de incendiu şi cele provocate de fenomenele electrice produse în orice fel, la
instalaţia electrică, cu excepţia celor ce provoaca flacăra;
- daunele produse exclusiv anvelopelor, jantelor, camerelor de aer, curelelor de transmisie.
VII. SUMELE ASIGURATE
7.1 Utilajele se asigură la valoarea reală a acestora la data încheierii asigurării.
Prin valoarea reală la data încheierii asigurării se înţelege valoarea din nou a utilajului, mai puţin uzura în raport cu
vechimea, conform scalei de uzură Groupama Asigurări S.A.
Valoarea de nou a utilajelor la data asigurării reprezintă:
a) la utilajele de producţie românească, valoarea de nou de comercializare, în lei, la data încheierii asigurării;
b) la utilajele de producţie străină, pentru care se solicită încheierea asigurării în lei, valoarea de nou, de factură sau
de catalog la care se aplică cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României la data încheierii asigurării;
c) la utilajele de producţie străină, pentru care se solicită încheierea asigurării în valuta convertibilă, valoarea de nou,
de factură sau de catalog.
7.2 Pentru utilajele comercializate prin sistem leasing valoarea de nou este egală cu preţul CIP la care se adaugă
T.V.A. aferent sau valoarea DDP (valoarea utilajului inclusiv toate taxele de import existente la data încheierii
asigurării).
Echipamentele suplimentare se asigură la valorile declarate de Asigurat şi acceptate de Groupama Asigurări S.A. sau
la valorile de nou din care se scade uzura conform scalei de uzură Groupama Asigurări S.A..
Suma asigurată se stabileşte, în funcţie de opţiunea Asiguratului, astfel:
a) în lei;
b) în valuta convertibilă (USD,EUR).
7.3 În cazul în care suma asigurată este impusă de către un terţ (bancă, garant etc.), sau este valoarea de inventar
înregistrată în situaţiile contabile, există posibilitatea încheierii poliţelor la valoarea declarată de Asigurat, caz în care,
la daune parţiale, plata despăgubirilor se va efectua corespunzător proporţiei existente la data evenimentului asigurat
dintre suma asigurată şi valoarea reală a utilajului asigurat.
VIII. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
8.1 Asiguratul/Contractantul are obligaţia de a plăti prima de asigurare stabilită la data încheierii contractului, la
termenele şi în moneda convenită. În cazul în care Asigurătorul a plătit despăgubiri pentru un contract de asigurare
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care a fost încheiat cu plata în rate a primei de asigurare, Asiguratul rămâne responsabil pentru plata ratelor de primă
ulterioare datei plăţii indemnizaţiei.
8.2 Asiguratul/Contractantul are obligaţia de a furniza toate informaţiile şi datele necesare cu privire la bunurile
asigurate, în caz contrar aplicându-se prevederile de la pct. 8.4.
8.3 În toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, astfel cum au fost ele declarate de Asigurat, se schimbă în
cursul executării contractului, Asiguratul este obligat să comunice în scris la Groupama Asigurări S.A. schimbările, în
termen de 48 de ore de la data luării la cunoştiinţă.
8.4 Dacă Asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete ori dacă nu a făcut în termenul prevăzut comunicarea la
Groupama Asigurări S.A. cu privire la schimbarea circumstanţelor privind riscul, Groupama Asigurări S.A. are dreptul:
a) înainte de producerea evenimentului asigurat, să propună Asiguratului modificarea corespunzătoare a contractului
sau să-l denunţe în cazul în care, cunoscând exact circumstanţele, nu ar fi încheiat contractul;
b) după producerea evenimentului asigurat, să reducă despăgubirea cuvenită, corespunzator raportului dintre prima
stabilită şi cea care, cunoscând exact circumstanţele, ar fi fost datorată, sau să refuze plata despăgubirii dacă, faţă de
acele circumstanţe, contractul nu s-ar fi încheiat.
8.5 Asiguratul este obligat să întreţină în bune condiţii utilajul asigurat, să ia măsuri adecvate pentru a preveni
producerea evenimentelor asigurate şi să pună în practică măsurile de prevenire cerute expres de Asigurător. Acesta
are dreptul să verifice modul în care utilajul asigurat este întreţinut.
8.6 Asiguratul este obligat să transmită o informare scrisă, la sediul Asigurătorului care administrează poliţa
respectivă, în termen de 5 zile calendaristice, cu privire la urmatoarele modificari:
- schimbarea numelui Asiguratului fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel dreptul de proprietate al persoanei
respective asupra obiectului;
- modificarea domiciliului (amplasamentului);
- schimbarea seriei şasiului, a caroseriei sau a oricărei date de identificare;
- schimbarea proprietarului utilajului (prin prezentarea contractului de vânzare-cumpărare, a actului de donaţie, etc.,
sau, în cazul decesului acestuia, certificatul de moştenitor sau hotărârea judecătorească de partaj succesorial);
- retragerea definitivă a utilajului din folosinţă;
- înlocuirea utilajului nou în perioada de garanţie;
8.7 La producerea evenimentului asigurat, Asiguratul este întotdeauna obligat să ia toate măsurile, potrivit cu
împrejurările, pentru limitarea pagubelor şi pentru prevenirea degradărilor ulterioare, asigurând paza utilajului sau a
părţilor componente rămase ca urmare a evenimentului asigurat.
8.8 Asiguratul este obligat să comunice la Groupama Asigurări S.A. producerea evenimentului asigurat în termen de
48 de ore de la producerea sau de la luare la cunoştinţă despre producerea acestuia, dând informaţii asupra naturii şi
mărimii pagubei. În scrisoarea de avizare a avariilor şi pierderilor se vor preciza:
- felul, marca şi seriile de identificare ale utilajului, numărul contractului de asigurare;
- data şi locul evenimentului;
- descrierea avariilor;
- locul unde se află utilajul dăunat în momentul avizării;
- valoarea estimată a daunelor.
Pagubele provocate de incendiu sau explozie vor fi aduse imediat şi la cunoştinţa unităţilor de pompieri, iar furtul, la
organele de poliţie, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire
la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi la pagubele produse.
Dacă din cauza nerespectării acestui termen nu s-a putut stabili cauza şi întinderea pagubei, Groupama Asigurări
S.A. poate refuza plata despăgubirii.
8.9 Asiguratul va păstra utilajul avariat în starea respectivă până la evaluarea daunei, dar nu mai mult de 5 zile
calendaristice de la data înştiinţării, sau va putea recurge la unele modificări minore în scopul diminuării daunei.
Asiguratul va fi obligat să ia măsurile pe care e normal să le ia pentru diminuarea daunei, ca şi când nu ar fi fost
asigurat, iar înainte să repare integral avaria va trebui să respecte întru totul instrucţiunile date de Asigurător în
vederea reducerii pagubelor.
8.10 Asiguratul, pentru a fi în drept să primească despăgubiri pentru utilajul furat, trebuie să prezinte Asigurătorului
factura de achiziţie (în original) şi seturile de chei ale utilajului, după caz.
În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
a) să facă de îndată tot ce îi stă în putinţă pentru păstrarea şi paza obiectelor rămase, să se îngrijească ca toate
urmele furtului sau tentativei de furt să ramână neatinse până la cercetarea faptului de către organele de poliţie şi să
ia, potrivit împrejurărilor, măsuri pentru limitarea pagubei, ca şi când nu ar fi fost asigurat;
b) să înştiinţeze în scris, în 24 ore, organele poliţiei sau alte organe de cercetare pe raza cărora s-a produs
evenimentul asigurat;
c) să comunice organelor de poliţie sau altor organe de cercetare orice informaţii ce ar putea duce la găsirea utilajului,
a părţilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia şi să facă demersurile necesare pentru redobândirea
acestora chiar dacă a primit despăgubirea de la Groupama Asigurări S.A.;
d) să comunice la Groupama Asigurări S.A, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data înştiinţãrii de către
organele de poliţie, găsirea utilajului, a părţilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia.
În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la pct. 8.10., lit.a-c, Groupama Asigurări S.A. are dreptul să
refuze plata despăgubirii, numai dacă din acest motiv nu a putut determina cauza evenimentului asigurat şi
întinderea pagubei.
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În cazul în care utilajul, respectiv părţile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost găsite şi sunt
neavariate şi complete, Asiguratul este obligat să înapoieze despăgubirea primită în termen de maxim 10 zile
calendaristice de la data comunicării de către organele de poliţie a recuperării integrale a bunului furat.
În cazul în care utilajul, părţile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost găsite şi sunt avariate ori
incomplete, Asiguratul este obligat să restituie diferenţa dintre despăgubirea primită şi costul reparaţiilor ori înlocuirii
părţilor componente sau a accesoriilor avariate, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data comunicării de
către Groupama Asigurări S.A. a acestei diferenţe.
8.11 Asiguratul mai este obligat să pună la dispoziţia Groupama Asigurări S.A. toate actele şi evidenţele necesare
constatării şi evaluării pagubelor şi pentru stabilirea dreptului la despăgubiri:
- actele, în original, întocmite de poliţie sau alte organe/organizaţii cu privire la împrejurările producerii evenimentului
asigurat;
- declaraţia conducătorului utilajului şi a eventualilor martori din care să rezulte cauzele şi împrejurările producerii
evenimentului asigurat;
- devizul de reparaţie şi actele referitoare la cheltuielile făcute de Asigurat pentru repararea utilajului;
- scrisoarea de solicitare a despăgubirii, indicând banca şi contul în care se solicită plata despăgubirilor, precum şi
beneficiarul acesteia.
8.12 Asiguratul are obligaţia de a informa Groupama Asigurări S.A. despre încheierea unei asigurări cu un alt
Asigurător pentru acelaşi risc, circumstanţă esenţială pentru evaluarea riscului.
IX. OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
9.1 Asigurătorul are obligaţia să constate şi să evalueze pagubele prin reprezentanţii săi sau prin împuterniciţi,
împreună cu Asiguratul sau împuterniciţii săi, inclusiv prin experţi, dacă se convine în acest mod de către cele două
părţi, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data avizării producerii evenimentului asigurat.
În cazul în care vinovat de producerea unui eveniment rutier este conducătorul auto al autovehiculului implicat în
accident, înştiinţarea şi constatarea pagubelor utilajului asigurat la Groupama Asigurări S.A. se face, în mod
obligatoriu, şi la societatea de asigurare care administrează asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse prin accidente de autovehicule.
9.2 Asigurătorul are, de asemenea, obligaţia să stabilească şi să plătească despăgubirile cuvenite, în baza
documentaţiei complete privind cauzele şi împrejurările în care s-a produs riscul asigurat.
Asigurătorul va presta serviciile care îi incumbă în cadrul unei perioade de maximum 15 zile calendaristice de la
primirea cererii de despăgubire.
Dacă se constată că Asiguratul trebuie să mai prezinte documente pentru determinarea cauzelor şi a împrejurărilor în
care s-a produs evenimentul asigurat, precum şi a întinderii pagubei, termenul de 15 zile calendaristice se va calcula
de la data primirii ultimului document.
9.3 În caz de furt al utilajului, despăgubirea se acordă după trecerea unei perioade de 60 de zile calendaristice de la
data înştiinţării Groupama Asigurări S.A. şi de respectiv 30 de zile calendaristice în caz de furt al părţilor componente
sau accesoriilor din dotarea autovehiculului, cu condiţia ca până atunci Asigurătorul să intre în posesia raportului
oficial al poliţiei privind stadiul investigaţiilor sale şi în conformitate cu prevederile articolului 9.2.
X. STABILIREA CUANTUMULUI DESPĂGUBIRII
10.1 Stabilirea şi plata despăgubirilor, se fac de către Groupama Asigurări S.A., în baza documentaţiei complete
privind cauzele şi împrejurările în care s-a produs riscul asigurat, precum şi întinderea pagubei.
10.2 Despăgubirea nu poate depăşi suma la care s-a făcut asigurarea, nici cuantumul pagubei şi nici valoarea reală a
utilajului la data producerii evenimentului asigurat.
10.3 Cuantumul despăgubirii este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de
înlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente
reparaţiilor şi înlocuirilor, necesare ca urmare a pagubelor produse de cauze cuprinse în asigurare precum şi T.V.A.
inclus, în cazul reparaţiilor efectuate în România, din care se scade valoarea eventualelor deşeuri.
În toate cazurile, cuantumul pagubei, stabilit ca mai sus, inclusiv cheltuielile prevăzute la pct. 5.6. nu poate depăşi
valoarea reală a utilajului la data evenimentului asigurat.
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 al
utilajului respectiv (de exemplu: în cazul avarierii cutiei de viteze prin distrugerea unor roţi dinţate se ia în considerare
numai înlocuirea acestora, nu însă şi a celorlalte piese ale cutiei de viteze care nu au fost avariate, chiar dacă
eventual au fost înlocuite).
Prin părţi componente sau piese care se consideră necesar a fi înlocuite se înţeleg numai acelea a căror reparare sau
folosire chiar reparate, nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic, datorită gradului de avariere a acestora, ori cu
toate că repararea este posibilă, costul reparaţiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum şi cele de demontare şi
montare aferente, depăşeşte valoarea de nou a părţii componente sau a piesei respective la data producerii
evenimentului asigurat, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum şi cele de demontare şi montare aferente.
În cazul în care costul reparaţiei inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare
aferente depăşeşte valoarea de nou a părţilor componente sau a pieselor avariate, inclusiv cheltuielile pentru
materiale precum şi cele de demontare şi montare aferente, se ia în considerare valoarea de nou a părţilor
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componente sau a pieselor respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare
aferente.
Se consideră că a fost necesară revopsirea integrală a utilajului, atunci când părţile avariate din cauze cuprinse în
asigurare reprezintă cel putin 50% din suprafaţa totală exterioară a utilajului respectiv.
10.4 În cazurile în care cu ocazia demontării sau cu ocazia efectuării reparaţiei utilajului au rezultat şi alte pagube
produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate iniţial, Asiguratul este obligat să înştiinţeze Groupama
Asigurări S.A pentru a întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor; în caz contrar
Groupama Asigurări S.A. poate refuza plata acestor pagube.
10.5 Despăgubirile se plătesc de Groupama Asigurări S.A. în lei sau în valuta convertibilă în funcţie de modalitatea în
care s-au plătit primele de asigurare.
În cazul în care pentru repararea utilajului Asiguratul a suportat cheltuieli în lei şi valută, iar primele de asigurare au
fost plătite în valută, Groupama Asigurări S.A. va despăgubi cheltuielile făcute de Asigurat potrivit modalităţii în care
au fost efectuate acestea, ţinând cont şi de prevederile articolului următor.
10.6 În cazul achiziţionării unor părţi componente sau piese avariate din străinătate, cuantumul despăgubirii pentru
aceste părţi componente sau piese este:
a) contravaloarea facturii de achiziţie, mai puţin T.V.A., cheltuiala recuperabilă de către Asigurat, numai el fiind
îndreptăţit să solicite returnarea acesteia, la asigurările achitate în valută;
b) contravaloarea în lei a facturii de achiziţie mai puţin T.V.A, prin aplicarea cursului de referinţă al Băncii Naţionale a
României la data evenimentului asigurat, la asigurările achitate în lei.
10.7 La cererea expresă a Asiguratului, plata despăgubirii se poate efectua direct unităţii reparatoare sau furnizorului
de piese de schimb.
10.8 Groupama Asigurări S.A. poate acorda plăţi de despăgubire în baza evaluării Asigurătorului la data producerii
evenimentului asigurat şi a eventualei documentaţii privind plăţile efectiv făcute de către Asigurat. În acest caz
despăgubirea se va calcula astfel:
- valoarea pieselor înlocuitoare precum şi a materialelor necesare, va fi conform cataloagelor, listelor de preţuri
comunicate de fabricant la dealeri precum şi a ofertelor scrise, din care se scade T.V.A.;
- valoarea orară a manoperei este stabilită la 75% din valoarea orei de manoperă fără T.V.A. a unităţilor care practică
cele mai rezonabile tarife orare.
Groupama Asigurări S.A. poate acorda un avans de până la 50% din despăgubirea estimată pe baza unui deviz
antecalcul întocmit de către un atelier de reparaţii autorizat.
10.9 Suma asigurată se micşorează, după fiecare daună, cu mărimea pagubei. Reîntregirea sumei asigurate se face
în schimbul unei prime adiţionale care se va reţine din despăgubirea cuvenită. În cazul în care Asiguratul nu acceptă
reîntregirea sumei asigurate, despăgubirile următoarelor daune se vor reduce corespunzător raportului dintre suma
asigurată rămasă după plata despăgubirii şi suma asigurată reîntregită.
10.10 În cazul unei daune majore, când aceasta se tratează ca daună totală, Asigurătorul nu preia utilajul asigurat
avariat, în acest caz cuantumul despăgubirii va fi redus cu valoarea de piaţă a ceea ce rămâne în continuare în
posesia Asiguratului.
10.11 În caz de daună totală pentru utilaje gajate băncilor, despăgubirea se plăteşte direct băncii creditoare,
Asiguratul fiind înştiinţat, în scris, despre aceasta.
10.12 În cazul producerii evenimentului asigurat dacă existau la momentul producerii acestuia mai mulţi Asigurători
pentru utilajul avariat, Asiguratul trebuie să comunice la Groupama Asigurări S.A. numele tuturor celorlalţi Asigurători.
În acest caz Groupama Asigurări S.A. va plăti numai o parte a despăgubirii, care rezultă din repartizarea proporţională a despăgubirilor datorate de către toţi Asigurătorii, fiind exclusă orice responsabilitate solidară, astfel încât
despăgubirea totală plătită Asiguratului să nu depăşească valoarea daunei.
10.13 În cazul în care, la data daunei, Asiguratul nu are achitată integral prima de asigurare, Groupama Asigurări S.A.
are dreptul de a reţine din despăgubirea cuvenită ratele de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare.
10.14 În limita despăgubirilor plătite Asiguratului, Groupama Asigurări S.A. este subrogată în toate drepturile acestuia
contra celor răspunzători de producerea şi mărirea pagubelor.
Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea acestui drept.
10.15 Dacă Asiguratul renunţă la dreptul de regres sau dacă, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este
posibilă, Groupama Asigurări S.A. este eliberată de obligaţia de a plăti despăgubirea până la limita sumei
reprezentând dreptul de regres. Dacă plata a fost deja efectuată, Asiguratul este obligat să înapoieze despăgubirea
încasată.
XI. DISPOZIŢII FINALE
11.1 Societatea Groupama Asigurări S.A. nu va exercita dreptul de regres contra conducătorului utilajului sau altui
prepus al Asiguratului care se afla la conducerea utilajului cu consimţământul acestuia, decât în cazurile când acestor
persoane li se atribuie săvârşirea următoarelor fapte :
a) paguba a fost provocată cu intenţie şi aceasta a fost stabilită de organele de justiţie;
b) dacă în timpul producerii evenimentului asigurat sau după producerea acestuia, paguba s-a mărit prin neluarea
intenţionată a măsurilor pentru limitarea ei şi numai pentru partea de pagubă ce s-a mărit;
c) dacă paguba cauzată de incendiu sau explozie s-a produs prin folosirea în încăperea în care se afla utilajul, a
focului deschis, inclusiv a luminii cu flacără deschisă (neapărată de sită sau sticlă);
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d) dacă paguba s-a produs cu prilejul distrugerii sau avarierii construcţiei în care s-a aflat utilajul asigurat, din culpa
conducătorului utilajului sau oricare alt prepus al Asiguratului, în cazurile prevăzute la lit. a-c de mai sus;
e) utilajul, în momentul accidentului, era condus sau acţionat de o persoană fără permis de conducere valabil pentru
utilajul asigurat;
g) persoana care conducea utilajul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice;
h) persoana care conducea utilajul s-a sustras de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a
părăsit locul accidentului;
i) pagubele s-au produs în timpul comiterii unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, ori în timpul când persoana respectivă,
autoare a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, încerca să se sustragă de la urmărire.
11.2 Groupama Asigurări S.A. nu va acorda despăgubiri în cazul în care faptele menţionate la pct. 11.1 erau
cunoscute de Asigurat.
Groupama Asigurări S.A. nu va acorda despăgubiri nici atunci când Asiguratului i se atribuie săvârşirea acestor fapte.
11.3 Baza de calcul pro-rata temporis a cuantumului ratelor de primă la care este îndreptăţit Asigurătorul şi respectiv
Asiguratul, o reprezintă aplicarea coeficientului de 1/12 din nivelul primei anuale, fiecare lună de asigurare începută
fiind considerată lună întreagă.
11.4 Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Groupama Asigurări S.A. privind plata unor despăgubiri, se stinge în termen
de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.
11.5 Eventualele litigii apărute între părţi se vor rezolva pe cale amiabilă, sau de instanţele judecătoreşti competente
din România.
11.6 În cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului, Asiguraţii/Beneficiarii asigurării/terţele persoane păgubite pot
să se adreseze Fondului de garantare conform art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în
România.
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