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CONDIłII GENERALE DE ASIGURARE  
 pentru bunuri achizitionate în leasing  

DEFINIłII 
În înŃelesul prezentelor CondiŃii generale de asigurare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaŃii, dacă prin CondiŃiile speciale de asigurare nu se prevede altfel:  
Asigurat/Utilizator (denumit în continuare Asigurat ): persoana juridică sau persoana fizică autorizată 
ori întreprinderea individuală sau familială, nominalizată în poliŃa de asigurare, care are un interes 
asigurabil şi care, în schimbul plăŃii primei de asigurare, se asigură pentru cazurile de producere a 
riscurilor acoperite.  
Asigurător:  S.C. Allianz-łiriac Asigurări S.A., înregistrată în registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi 
intermediarilor în asigurări cu RA-017. 
Contractant al asigurării: persoana juridică ce încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc 
privindu-l pe Asigurat şi se obligă faŃă de Asigurător să plătească prima de asigurare. 
Beneficiar: persoana menŃionată în contractul  de asigurare îndreptăŃită să primească despăgubirea în 
cazul producerii riscului acoperit. 
Contract de asigurare: poliŃa de asigurare împreună cu prezentele condiŃii generale de asigurare, condiŃii 
speciale de asigurare, clauze, cererea chestionar, inspecŃii de risc, specificaŃii de asigurare, suplimente de 
asigurare, acte adiŃionale.  
PoliŃa de asigurare: documentul semnat de părŃile contractante şi care probează încheierea contractului 
de asigurare, cuprinzând datele de identificare ale părŃilor, obiectul asigurării, sume asigurate/limite de 
despăgubire, prima de asigurare, termene de plată a primei de asigurare, franşize şi alte elemente. 
Risc acoperit: evenimentul viitor, posibil dar incert, menŃionat în condiŃiile speciale de asigurare, la 
producerea căruia Asigurătorul îşi asumă obligaŃia de a plăti despăgubirea. 
Suma asigurată / limita de despăgubire: suma maximă prevăzută în poliŃa de asigurare,  în limita căreia 
Asigurătorul plăteşte despăgubirea la producerea riscului acoperit. 
Prima de asigurare: suma plătită de Asigurat sau de contractantul asigurării în schimbul asumării de 
către Asigurător a obligaŃiei de plată a  despăgubirii la producerea riscului acoperit. 
Perioada asigurată: intervalul de timp în care Asigurătorul acoperă riscurile asigurate. 
Despăgubire: suma pe care Asigurătorul o datorează Asiguratului sau Beneficiarului asigurării pentru 
pagubele rezultate în urma producerii riscurilor acoperite. 
Franşiza: partea din valoarea daunei stabilită ca sumă fixă ori procent din suma asigurată / limita de 
despăgubire sau din daună, suportată de Asigurat pentru fiecare eveniment (această sumă se scade din 
fiecare despăgubire - franşiză deductibilă), menŃionată în poliŃa de asigurare. 
ReprezentanŃi ai Asiguratului:  persoanele juridice sau fizice alese sau numite în conformitate cu 
prevederile legale, statutele sau actele constitutive, autorizate să reprezinte Asiguratul.     
  

OBIECTUL ASIGUR ĂRII    
1. În baza prezentelor condiŃii, Allianz-łiriac Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, asigură:  
1.1. Clădiri şi alte construcŃii  destinate unor activităŃi economice sau sociale, care se asigură în 
integralitatea lor constructivă, respectiv cu fundaŃie, soclu, pereŃi, planşee, acoperiş, pardoseli, ferestre, uşi, 
scări, puŃul liftului. Împreună cu clădirile (construcŃiile) se asigură ca făcând parte din acestea şi 
conductele de alimentare cu apă ale instalaŃiilor sanitare şi de încălzire (inclusiv calorifere) din interiorul 
construcŃiei, conductele de canalizare interioare, obiectele sanitare, conductoarele instalaŃiei de iluminat şi 
prize îngropate sub tencuială, tavanele false şi corpurile de iluminat tip plafonieră sau spot înglobate 
(încorporate) în acestea. Nu se consideră ca făcând parte din clădire: instalaŃiile de forŃă,  corpurile de 
iluminat tip candelabru, lustră şi lămpile electrice.  
InstalaŃiile fixe ce asigură funcŃionalitatea generală a clădirilor / construcŃiilor (centrală termică, instalaŃie 
de climatizare, ascensoare, paratrăsnet/împământare) se consideră asigurate numai dacă valoarea acestora 
este cuprinsă în suma asigurată şi dacă au fost menŃionate în contractul de asigurare.  
În categoria „alte construcŃii”, cu menŃionarea expresă în contractul de asigurare, se pot asigura: 
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împrejmuiri, platforme betonate, estacade, cabine de pază, rampe, silozuri, cheiuri, turnuri şi coşuri 
industriale, rezervoare de apă, drumuri de acces etc. 
1.2. Bunuri fixe: acele bunuri care prin natura lor constructivă nu sunt deplasabile şi se asigură la adresa 
menŃionată în poliŃa de asigurare.    
1.3. Bunuri mobile: acele bunuri (utilaje, instalaŃii, echipamente tehnologice, vehicule şi alte echipamente 
înmatriculabile/neînmatriculabile sau înregistrabile/ neînregistrabile) care prin natura lor sunt deplasabile 
prin mijloace proprii (sau destinate a se transporta pe o platformă) şi se asigură la adresa menŃionată în 
poliŃa de asigurare şi în afara acesteia (pe drumuri publice, adresele amplasamentelor de lucru - conform 
contractelor de execuŃie sau prestări servicii):  
1.3.1. utilaje şi echipamente de construcŃii; 
1.3.2. utilaje şi echipamente agricole, forestiere. 
1.4. Cheltuieli - în limita a 5% din suma asigurată menŃionată în poliŃa de asigurare, dar nu mai mult de 
5.000 Eur: 
1.4.1. de proiectare ;  
1.4.2. de curăŃare a locului ca urmare a producerii riscurilor acoperite;  
1.4.3. legate de intervenŃia pompierilor; 
1.4.4. de expertizare a daunelor; 
1.4.5. de livrare, în cazul în care nu au fost cuprinse în suma asigurată a bunurilor. 

CONTRACTUL DE ASIGURARE   
2. În baza contractului de asigurare, Asigurătorul se obligă ca la producerea riscurilor acoperite să 
despăgubească, după caz,  Asiguratul sau Beneficiarul asigurării pentru pagubele suferite, cu condiŃia ca 
Asigurătorul să fi încasat prima de asigurare în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract. 
3. De comun acord, în cursul valabilităŃii contractului de asigurare se pot aduce modificări (majorări de 
sume asigurate, reevaluări, schimbări de adresă etc.) prin acte adiŃionale (supliment de asigurare). 
4. DenunŃarea contractului de asigurare se poate efectua de către una din părŃi numai cu notificarea scrisă 
prealabilă a celeilalte părŃi, care trebuie făcută cu cel puŃin 20 de zile calendaristice înainte ca denunŃarea 
să-şi producă efectele.   

ÎNCHEIEREA ASIGUR ĂRII 
5. PoliŃa de asigurare se încheie după informarea scrisă a Asiguratului conform legii. Contractul de 
asigurare se încheie în baza informaŃiilor furnizate de Asigurat prin completarea cererii chestionar.  
6. Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea de către Asigurător a poliŃei de asigurare şi încasarea 
primei de asigurare. 

PERIOADA ASIGURAT Ă 
7. Contractul de asigurare se încheie pe ani de asigurare. La cerere, contractul poate fi încheiat şi pe 
perioade subanuale dar nu mai puŃin de 6 luni, sau multianuale dar nu mai mult de 72 luni.  

ACOPERIRE TERITORIAL Ă  
8. Conform prezentelor condiŃii de asigurare bunurile asigurate sunt acoperite pe teritoriul României în 
una din următoarele variante:  
8.1. la adresa menŃionată în poliŃa de asigurare se asigură bunurile prevăzute la pct. 1.1. şi 1.2..  
  În baza opŃiunii Asiguratului, condiŃiile de asigurare aplicabile în acest caz  sunt :     
-  „CondiŃii speciale privind asigurarea de bunuri”;  
-  „CondiŃii speciale privind asigurarea de avarii accidentale”;  
-  „CondiŃii speciale privind asigurarea echipamentelor electronice”.   
8.2. la adresa menŃionată în poliŃa de asigurare, la adresele amplasamentelor de lucru (conform 
contractelor de execuŃie sau prestări servicii), în atelierele proprii sau de service în timpul reviziilor, 
reparaŃiilor sau operaŃiunilor de întreŃinere se  asigură bunurile mobile prevăzute la pct. 1.3.1.   
    În baza opŃiunii Asiguratului, condiŃiile de asigurare aplicabile în acest caz  sunt:     
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-  „CondiŃii speciale privind asigurarea utilajelor şi echipamentelor de construcŃii”; 
-  „CondiŃii speciale privind asigurarea de avarii accidentale”.  
Extinderea acoperirii menŃionate mai sus se face prin:   
-  „CondiŃii speciale privind  asigurarea de bunuri” şi  „Clauza specială B CASCO”.   
8.3.  la adresa menŃionată în poliŃa de asigurare şi în afara acesteia (pe drumuri publice, la adresele 
amplasamentelor de lucru - conform contractelor de execuŃie sau prestări servicii, în atelierele proprii sau 
de service în timpul reviziilor, reparaŃiilor sau operaŃiunilor de întreŃinere etc.) se asigură bunurile mobile 
prevăzute la pct. 1.3.2.  
În baza opŃiunii Asiguratului, condiŃiile de asigurare aplicabile în acest caz sunt :     
 - „CondiŃii speciale privind  asigurarea de bunuri” şi  „Clauza specială B CASCO”;   
 - „CondiŃii speciale privind asigurarea de avarii accidentale”. 

ÎNCEPUTUL ŞI ÎNCETAREA R ĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI 
9. Dacă nu s-a convenit altfel între părŃi răspunderea Asigurătorului începe cel mai devreme în ziua 
următoare datei emiterii poliŃei şi încasării primei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru 
care s-a încheiat asigurarea. 
10. Pentru suplimente de asigurare emise şi anexate la poliŃă, răspunderea Asigurătorului începe în ziua 
următoare datei emiterii suplimentului şi încasării eventualelor prime suplimentare datorate şi încetează o 
dată cu poliŃa la care acesta este anexat sau în ultima zi de valabilitate a suplimentului dacă prin acesta s-a 
extins valabilitatea poliŃei emise iniŃial. 

RISCURILE ACOPERITE  
11. Riscurile acoperite sunt cele menŃionate în condiŃiile speciale de asigurare, specificaŃia de asigurare 
sau suplimentele de asigurare. 

EXCLUDERI GENERALE  
12. Nu sunt cuprinse în asigurare şi nu se despăgubesc daunele produse de sau provenind din: 
12.1.  război (declarat sau nu), invazie sau acŃiunea unui duşman extern; 
12.2. război civil, revoluŃie, rebeliune, insurecŃie, dictatură militară, conspiraŃie; 
12.3. confiscare, expropriere, naŃionalizare, rechiziŃionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul 
oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităŃi publice; 
12.4. explozie atomică, radiaŃii sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a 
materialelor fisionabile; 
12.5. poluare sau contaminare din orice cauză; 
12.6. orice complicitate, înŃelegere sau instigare a Asiguratului, prepuşilor sau reprezentanŃilor săi la 
producerea riscului acoperit; 
12.7. daune de consecinŃă de orice fel, cum ar fi pierderile din întreruperea folosirii bunurilor, penalizări 
ca urmare a nerespectării termenelor de execuŃie, alte obligaŃii contractuale, chiar dacă sunt urmare a unui 
risc asigurat; 
12.8. culpa gravă în producerea pagubei a unui membru din conducerea persoanei juridice asigurate sau a 
persoanei fizice autorizate. Există culpă gravă atunci când conduita neglijentă a persoanei conduce la 
producerea evenimentului asigurat, aceasta neprevăzând, însă, consecinŃele conduitei sale deşi ar fi trebuit 
să le prevadă şi chiar să le preîntâmpine, ca de exemplu: construirea sau extinderea de clădiri sau alte 
construcŃii în zone periclitate de inundaŃii, prăbuşiri sau alunecări de teren, dacă organele în drept au 
interzis prin acte publicate sau au comunicat, în scris, Asiguratului - înainte de construire sau extindere - 
interdicŃia de a se construi în acea zonă, iar pagubele la clădiri sau alte construcŃii au fost produse de 
inundaŃie, prăbuşire sau alunecare de teren. 
12.9. producerea cu intenŃie a riscului asigurat de către persoana asigurată sau de către un membru din 
conducerea persoanei juridice asigurate ori de către prepuşi ai Asiguratului, ca de exemplu: incendierea 
intenŃionată a clădirii sau bunurilor, producerea unor explozii sau inundaŃii în scopul avarierii sau 
distrugerii clădirilor ori a altor bunuri asigurate etc.; 
12.10. terorism:  
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   Fără a se Ńine seama de nici o altă prevedere în sens contrar, în cuprinsul poliŃei de asigurare sau al 
oricărei alte prevederi, se convine ca prezenta poliŃă de asigurare să excludă pierderea, distrugerea, dauna, 
costul sau cheltuielile de orice natură cauzate direct sau indirect, rezultând din, sau având legătură cu orice 
act de terorism, indiferent de orice altă cauză sau eveniment care contribuie la această pierdere, distrugere, 
daună sau costuri, simultan sau în altă ordine. 
   În sensul acestei excluderi, actul de terorism va însemna acel act săvârşit de o persoană sau grup 
(grupuri) de persoane acŃionând în scopuri politice, religioase, etnice sau ideologice, pregătite să creeze o 
stare de panică asupra populaŃiei sau   unei părŃi a sa cu intenŃia de a influenŃa guvernul sau societatea 
civilă. 
    Sunt excluse pierderea, distrugerea, dauna, costul sau cheltuielile de orice natură cauzate direct sau 
indirect, rezultând din sau având legătură cu orice acŃiune având ca scop controlul, prevenirea, reprimarea 
sau care este legată în vreun fel de cele de mai sus.  
12.11. date în format electronic: 
  Nu sunt cuprinse în poliŃa de asigurare şi Asigurătorul nu va plăti despăgubiri pentru pierderi, distrugeri, 
daune, daune de consecinŃă cauzate direct sau indirect, constând sau luând naştere din: 
a) orice nefuncŃionare sau funcŃionare defectoasă a Internet-ului sau a oricăror servicii similare sau a 
oricărei reŃele de calculatoare tip intranet sau reŃea privată şi a altor facilităŃi similare; 
b) orice corupere, distrugere, distorsionare, ştergere sau alte pierderi sau daune ale informaŃiilor, 
programelor unui calculator (software), sau oricărui alt tip de programe sau set de instrucŃiuni, indiferent 
de suport; 
c) pierderea capacităŃii de funcŃionare sau a funcŃionalităŃii totale sau parŃiale a datelor, codurilor, 
programelor software, oricăror computere sau sisteme de computere sau a altor sisteme dependente de 
orice tip de microcip, circuit sau set de instrucŃiuni integrat şi orice răspundere care poate decurge din 
acestea sau imposibilitatea Asiguratului de a desfăşura o activitate profesională. 
12.12. pagubele produse dotărilor/accesoriilor suplimentare, dacă nu au fost declarate de Asigurat şi 
valoarea acestora nu a fost inclusă în suma asigurată ori nu au fost plătite prime suplimentare pentru 
acestea în baza unor suplimente de asigurare;  
12.13. pagubele produse acelor părŃi componente ce sunt avariate la data încheierii asigurării şi sunt 
menŃionate în raportul de inspecŃie de risc sau apar în fotografiile efectuate la inspecŃia de risc, care nu au 
fost remediate de Asigurat şi constatate de Asigurător până la data producerii riscului acoperit.  

SUME ASIGURATE 
13. Sumele asigurate sunt cele menŃionate în poliŃa de asigurare. Asigurările pot fi încheiate prin stabilirea 
sumelor asigurate: 
a)  în RON; 
b)  în altă monedă (EUR, USD, CHF). 
14. În funcŃie de opŃiunea Asiguratului, bunurile se asigură la valorile declarate de Asigurat şi agreate de 
Asigurător, valori menŃionate în poliŃa de asigurare, astfel:   
A. Pentru bunurile asigurate la pct. 1.1. şi 1.2. pentru formele de asigurare de bunuri şi avarii 
accidentale: 
a) valoarea de înlocuire (de nou), reprezentând costul construirii, producerii ori procurării de nou a 
bunurilor respective, inclusiv cheltuieli de livrare şi T.V.A., rezultat din devize, facturi, contracte, oferte 
(facturi proformă) emise de unităŃile producătoare, rapoarte de expertiză agreate de Asigurător şi Asigurat, 
alte documente doveditoare;  
   Prin cheltuieli de livrare se înŃelege costurile necesare pentru ambalare, transport, instalare şi punere în 
funcŃiune, taxe. La stabilirea valorilor de înlocuire (de nou), reducerile de preŃ nu vor fi luate în calcul. 
b) valoarea rămasă, reprezentând valoarea de înlocuire din care se scade valoarea uzurii. Valoarea uzurii 
se determină prin produsul dintre valoarea de înlocuire şi gradul de uzură. 
B. Pentru bunurile asigurate la pct. 1.3.1. pentru formele de asigurare utilaje şi echipamente de 
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construcŃii, bunuri şi avarii accidentale sau bunurile asigurate la pct. 1.3.2. pentru formele de 
asigurare de bunuri şi avarii accidentale: 
-  la valoarea reală a acestora la data încheierii poliŃei de asigurare.  
   Prin valoarea reală se înŃelege valoarea de comercializare de nou (conform facturilor, cataloagelor sau 
listelor de preŃuri), mai puŃin uzura stabilită în raport cu vechimea bunului, potrivit scalelor de uzură ale 
Asigurătorului. 
    Valoarea de comercializare de nou se stabileşte astfel: 
- pe baza facturilor, în cazul cumpărării de nou cu cel mult 12 luni anterioare încheierii poliŃei de asigurare 
(inclusiv T.V.A. şi taxele necesare importului definitiv); 
- pe baza cataloagelor de preŃuri, în celelalte cazuri. 
C. Pentru bunurile asigurate de la pct. 1.1. şi 1.2. la forma de asigurare echipamente electronice: 
-  la valoarea de înlocuire (de nou).  
   Prin valoare de înlocuire (de nou) se întelege: 
a) preŃul (cu T.V.A. inclus), pentru un produs nou, plus cheltuieli de livrare, dacă produsul asigurat 
figurează într-un catalog sau în lista de preŃuri actuală; 
b) preŃul (cu T.V.A. inclus) pentru un produs nou, din ultimul catalog de preŃuri în care figurează bunul 
asigurat, plus cheltuieli de livrare şi, eventual, corecŃia de preŃ dacă au avut loc modificări de preŃ, pentru 
cazul în care bunul asigurat nu se regăseşte într-un catalog sau o listă de preŃuri actuală; 
c) preŃul de cumpărare (cu T.V.A. inclus) al bunului asigurat de nou, conform actelor doveditoare, plus 
cheltuieli de livrare şi, eventual, corecŃia de preŃ dacă au avut loc modificări de preŃ, pentru cazul în care 
bunul asigurat nu se regăseşte într-un catalog sau o listă de preŃuri actuală. 

FRANŞIZA 
15. PoliŃa de asigurare poate fi încheiată cu aplicarea de  franşize, aşa cum sunt definite la capitolul 
DefiniŃii.   

PRIMELE DE ASIGURARE 
16. Primele de asigurare se achită anticipat şi integral, pentru întreaga perioadă menŃionată în poliŃă, sau în 
rate, din care rata întâi se plăteşte înainte de intrarea în vigoare a poliŃei, iar următoarele în numărul, 
cuantumul şi până la datele scadente menŃionate în aceasta. 
17. Asigurătorul nu este obligat să reamintească Asiguratului datele la care sunt scadente ratele de primă. 
18. Pentru plata primei sau ratelor de primă Asigurătorul acordă perioade de graŃie astfel: 
-   prima integrală sau a rata întâi - 2 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a poliŃei;  
-   ratele următoare - 5 zile calendaristice de la data scadentă. 
19. În cazul în care prima de asigurare sau rata de primă nu se achită nici în perioada de graŃie, începând 
cu ziua imediat următoare expirării acestei perioade contractul de asigurate se suspendă automat pe o 
perioadă de 25 zile calendaristice şi implicit se suspendă orice obligaŃie pe care o are Asigurătorul pentru 
riscurile produse în perioada de suspendare. Suspendarea poate înceta în baza unui supliment de asigurare, 
în următoarele condiŃii: 
a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă a primei sau ratei de primă datorate, 
Asiguratul trebuie să solicite în scris repunerea în vigoare a contractului, cu precizarea expresă că nu 
ridică pretenŃii de despăgubire pentru eventualele pagube produse în perioada în care contractul de 
asigurare a fost suspendat; 
b) întocmirea unui raport de inspecŃie de risc dacă Asigurătorul consideră necesar;  
c) plata primei sau ratei de primă datorate şi emiterea suplimentului de asigurare. 
20. Contractul de asigurare se consideră repus în vigoare începând cu ora 24 a zilei în care s-a încasat prima 
sau rata de primă şi s-a emis suplimentul de asigurare . 
21. În cazul în care nici după trecerea perioadei de suspendare prima sau rata de primă datorată nu este 
achitată, contractul de asigurare se reziliază automat, începând cu ora 24 a ultimei zile din perioada de 
suspendare. 
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OBLIGA łIILE ASIGURATULUI 
22.  Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare, Asiguratul este obligat: 
a) la încheierea poliŃei de asigurare, să răspundă cu bună credinŃă, în scris, întrebărilor formulate de 
Asigurător şi să prezinte informaŃii detaliate şi complete în legătură cu toŃi factorii ce ar putea influenŃa 
producerea unui risc ce urmează a fi asigurat, factori în baza cărora Asigurătorul va decide dacă va  
acoperi riscul sau dacă îl va accepta numai în anumite condiŃii; 
b) să notifice Asigurătorului, în termen de 14 zile calendaristice, orice modificare, intenŃie de modificare 
sau agravare a riscului, chiar dacă aceastea au loc împotriva voinŃei Asiguratului, în legătură cu datele 
luate în considerare la încheierea poliŃei;  
c) să permită Asigurătorului să verifice modul în care este întreŃinut bunul asigurat; 
d) să întreŃină bunul asigurat în bune condiŃii, în conformitate cu dispoziŃiile legale şi recomandările 
producătorului, în scopul prevenirii producerii riscului acoperit; 
e) să prevadă şi să întreŃină în stare de funcŃionare mijloacele tehnice pentru înlăturarea sau diminuarea 
riscurilor, impuse ca obligatorii prin legislaŃia în vigoare şi să se conformeze măsurilor stabilite prin 
norme generale sau specifice bunului asigurat de către organele abilitate; 
f) dacă Asigurătorul stabileşte măsuri obligatorii cu termene de realizare, Asiguratul este obligat la 
realizarea acestora; 
g) să comunice Asiguratorului în termen de maximum 5 zile lucrătoare, numărul de înmatriculare sau 
modificarea acestuia, în vederea emiterii de către Asigurător a suplimentului de asigurare cu precizarea 
numărului de înmatriculare respectiv; 
h) să avizeze în scris Asigurătorul despre pierderea/furtul cărŃii de identitate, a certificatului de 
înmatriculare, a cheilor/cardurilor şi/sau telecomenzilor vehiculului, în termen de 2 zile lucrătoare de la 
producerea evenimentului. De asemenea, Asiguratul trebuie să depună la Asigurător  şi dovada de la 
poliŃie referitoare la pierderea/furtul cărŃii de identitate şi/sau certificatului de înmatriculare; 
i) să efectueze inspecŃia tehnică periodică (I.T.P.) în unităŃi service autorizate, la termenele stabilite de 
lege;  
j) să declare existenŃa altor asigurări pentru aceeaşi formă de asigurare având acelaşi obiect şi acoperind 
acelaşi risc, inclusiv la asigurători diferiŃi, atât la încheierea poliŃei de asigurare, cât şi pe perioada 
valabilităŃii acesteia; 
k)  să plătească prima de asigurare sau ratele de primă la termenele scadente prevăzute în poliŃa de 
asigurare. 
23. Dacă nu au fost daune avizate sau despăgubiri plătite, Asigurătorul este îndreptăŃit, potrivit situaŃiei, în 
cazul neîndeplinirii obligaŃiilor prevăzute la pct. 22:   
23.1. lit. a), să anuleze contractul de asigurare, cu notificarea Asiguratului cu 5 zile calendaristice 
înainte ca anularea să-şi producă efectele şi restituirea integrală a primei plătite, în cazul în care, 
cunoscându-se exact împrejurările, contractul nu s-ar fi încheiat; 
23.2. lit. a) şi b), să propună modificarea termenilor de asigurare stabiliŃi la încheierea contractului şi 
ajustarea corespunzătoare a primei de asigurare; 
    Propunerea Asigurătorului neurmată de acordul Asiguratului reprezintă notificare de denunŃare a 
contractului de asigurare, cu efect după 20 de zile calendaristice de la data notificării. 
23.3. lit b) - h), să considere contractul reziliat de plin drept, fără intervenŃia instanŃei judecătoreşti şi fără 
nici o altă formalitate prealabilă, în afară de o notificare comunicată Asiguratului cu 5 zile calendaristice 
înainte ca rezilierea să-şi producă efectele, fără restituirea primelor pentru perioada în care riscul a fost 
acoperit;  
23.4. lit. f), să considere contractul reziliat de plin drept, imediat după expirarea termenului de realizare, 
fără intervenŃia instanŃei judecătoreşti şi fără nici o altă formalitate prealabilă, fără restituirea primelor 
pentru perioada în care riscul a fost acoperit.    
24. În caz de neîndeplinire a obligaŃiilor prevăzute la pct. 22: 
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24.1. lit. d) - e), Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii în caz  de neglijenŃă gravă la 
producerea riscului acoperit; 
24.2.  lit. j), Asigurătorul răspunde proporŃional conform pct. 29, iar în cazul plăŃii integrale a despăgubirii 
are dreptul să solicite, inclusiv pe cale judecătorească, restituirea de către Asigurat a diferenŃei plătite; 
24.3. lit. k), se aplică prevederile pct. 18, 19, 20 şi 21. 
25.  După producerea unui risc acoperit, Asiguratul este obligat: 
a) să avizeze în scris Asigurătorul, în termen de 3 zile, iar în cazul furtului în 24 de ore, despre producerea 
riscului acoperit, împrejurările în care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse şi natura lor (în 
avizare se vor arăta locul, data, ora, cauzele şi împrejurările producerii riscului asigurat, locul unde se află 
bunurile avariate sau distruse); 
b) să furnizeze toate informaŃiile şi documentele solicitate de Asigurător şi să permită acestuia să facă 
investigaŃii referitoare la cauza şi mărimea pagubei; 
c) să conserve dreptul de regres al Asigurătorului împotriva celor vinovaŃi de producerea pagubei; 
d) să ia pe seama Asigurătorului şi în cadrul sumei la care s-a încheiat asigurarea, potrivit cu împrejurările, 
măsuri pentru limitarea pagubelor; 
e) să înştiinŃeze imediat, după caz, pompierii, poliŃia sau alte organe de cercetare sau alte autorităŃi publice 
competente, cerând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii 
evenimentului asigurat; 
f) să păstreze părŃile avariate şi să le pună la dispoziŃia reprezentanŃilor sau experŃilor Asigurătorului, 
pentru constatare, şi să nu aducă nici o modificare bunurilor afectate care ar putea să îngreuneze sau să 
împiedice cercetările; 
g) să acorde sprijin deplin la investigarea cauzei şi circumstanŃelor producerii evenimentului; 
h) în eventualitatea producerii furtului, Asiguratul este obligat: 
- să aibă grijă ca până la cercetarea faptelor să rămână neatinse toate urmele efracŃiei;  
- să informeze imediat despre aceasta organele de poliŃie; 
- să trimită Asigurătorului şi poliŃiei o listă semnată cuprinzând bunurile lipsă, distruse sau avariate; 
- dacă bunurile furate au fost găsite, să înştiinŃeze despre aceasta Asigurătorul în 24 de ore, indiferent dacă 
bunurile au fost găsite înainte sau după plata despăgubirii; 
- să pună la dispoziŃia Asigurătorului actele de constatare ale organelor de poliŃie; 
i)  după efectuarea reparaŃiilor în regie proprie  Asiguratul este obligat să se prezinte la Asigurător în 
vederea efectuării unei noi inspectii de risc.  
j)  să plătească integral prima de asigurare până la sfârşitul anului de asigurare pentru contractele încheiate 
cu plata în rate în cazul în care Asiguratul solicită rezilierea poliŃei de asigurare după notificarea unei 
daune pentru care Asigurătorul  are răspundere.   
26. Asigurătorul are dreptul, în caz de neîndeplinire a obligaŃiilor prevăzute la pct.25: 
26.1. lit. a) - h), să refuze plata despăgubirii, dacă din acest motiv nu a putut determina cauza şi mărimea 
reală a pagubei produse din riscuri acoperite  sau nu s-a conservat dreptul de regres; 
26.2. lit. i), să nu despăgubească reperele constatate ca avariate, dacă vor fi avizate la o daună ulterioară; 
26.3. lit. j), să scadă din despăgubire diferenŃa de primă datorată de Asigurat.  

CONSTATAREA,  EVALUAREA DAUNELOR ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 
27. Stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii riscului acoperit, constatarea şi evaluarea daunelor se 
fac de către Asigurător împreună cu Asiguratul (prin reprezentanŃii / împuterniciŃii lor), în conformitate cu 
prezentele condiŃii generale şi condiŃiile speciale anexate poliŃei, având la bază: 
- nota de constatare întocmită de către reprezentantul Asigurătorului; 
- examinarea sau expertiza efectuată de Asigurător sau la cererea acestuia; 
- documentaŃia solicitată de Asigurător. 
28. În cazul în care daunele au fost mărite (agravate) din alte cauze decât din riscurile acoperite, 
despăgubirea se va stabili numai pentru acea parte din pagubă care, după constatările ce se mai pot face cu 
certitudine, a fost cauzată - fără îndoială - de  riscul acoperit. 
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29. În cazul în care, la data formulării cererii de despăgubire, există o altă asigurare având acelaşi obiect şi 
acoperind acelaşi risc, Asigurătorul va contribui la despăgubire în mod proporŃional cu suma asigurată şi 
până la concurenŃa acesteia, fără ca Asiguratul să poată încasa o despăgubire mai mare decât prejudiciul 
efectiv, consecinŃă directă a riscului acoperit. 
30. După efectuarea lucrărilor de constatare şi completarea notei de constatare  se stabileşte cuantumul 
despăgubirii în funcŃie de : 
-  felul daunei, respectiv daună totală sau daună parŃială; 
-  suma la care s-a făcut asigurarea, respectiv la valoarea de înlocuire, valoarea rămasă sau valoarea reală;   
-  reŃinerile prevăzute la pct. 44. 
31. În cazurile în care, cu ocazia efectuării lucrărilor de reparaŃie, se constată şi alte pagube produse ca 
urmare a riscului acoperit, ce nu au putut fi constatate iniŃial, reconstatarea se va face la cererea scrisă a 
Asiguratului sau a unităŃii reparatoare. În lipsa reconstatării, se vor despăgubi numai daunele consemnate 
în nota de constatare. 
32. Dauna totală: 
32.1. În cazul bunurilor asigurate la pct. 1.1 şi 1.2  -  prin daună totală se înŃelege distrugerea în întregime 
a bunurilor asigurate sau dispariŃia (furtul total), fără resturi care se mai pot întrebuinŃa sau valorifica, sau 
distrugerea în aşa mod încât, deşi au rămas resturi ce se mai pot întrebuinŃa sau valorifica, refacerea pe 
cale de reparaŃie nu mai este posibilă sau rentabilă din punctul de vedere al costului, sau costul reparaŃiei 
este egal ori depăşeşte suma asigurată din poliŃă, cu excepŃia cazurilor de subevaluare.  
32.2. În cazul bunurilor asigurate la pct. 1.3 -  prin dauna totală se înŃelege fie furtul total, fie avarierea 
bunului astfel încât costul reparaŃiilor estimate pe bază de deviz antecalcul, fără demontare, însumate cu 
eventualele costuri de transport ale bunului şi ale măsurilor de limitare a pagubelor, sunt egale cu sau 
depăşesc 75% din suma asigurată a bunului înscrisă în poliŃa de asigurare. 
33. Prin daună parŃială se înŃelege distrugerea, avarierea ori deprecierea din riscuri acoperite a unor părŃi 
ale bunurilor asigurate astfel încât acestea pot fi refăcute şi readuse la starea anterioară producerii riscului 
acoperit ori valorificate în cazul bunurilor depreciate, iar costul reparaŃiei (piese, manoperă etc.) nu 
depăşeşte suma asigurată din poliŃă. 
34. Cuantumul despăgubirii reprezintă costul total al reparaŃiilor necesare pentru readucerea bunului 
avariat sau distrus la starea anterioară producerii riscului acoperit stabilit prin nota de constatare a 
pagubelor şi devizul de reparaŃie întocmit de o unitate specializată agreată de Asigurător, însoŃit de 
anexele acestuia (desfăşurător de materiale şi de manoperă), precum şi cheltuieli de transport şi cheltuieli 
făcute în scopul limitării pagubelor, dovedite cu acte, astfel: 
34.1. pentru bunurile asigurate la pct.1.1. şi 1.2. : 
a) la valoarea de înlocuire : 
- în caz de daună totală, suma asigurată din poliŃă, cu excepŃia cazurilor de supraevaluare; 
- în caz de daună parŃială, în limita sumei asigurate din poliŃă, devizul de reparaŃii;  
   Prin excepŃie de la prevederile alineatului precedent, bunurile asigurate la pct.1.2. se vor despăgubi la 
valoarea rămasă a bunului asigurat în cazurile în care: 
- bunul asigurat nu este înlocuit, în caz de daună totală, sau nu este reparat, în caz de daună parŃială; 
-  piesele de schimb sunt ieşite din producŃia de serie şi nu se mai pot procura. 
b) la valoarea rămasă : 
-  în caz de daună totală, suma asigurată din poliŃă; 
-  în caz de daună parŃială, în limita sumei asigurate din poliŃă, devizul de reparaŃii din care se scade 
valoarea uzurii.  
34.2. pentru bunurile asigurate la pct. 1.3: la valoarea reală : 
-  în caz de daună totală, suma asigurată din poliŃă; 
-  în caz de daună parŃială, în limita sumei asigurate din poliŃă, devizul de reparaŃii;  
   Pentru bunurile asigurate la pct. 1.1 - reparaŃiile realizate prin unităŃi specializate  pe bază de devize de 
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lucrări, vor fi verificate de către reprezentanŃii Asigurătorului prin comparare cu datele consemnate în nota 
de constatare a daunelor şi cu normele orientative de consum pe articole de deviz pentru lucrări de 
reparaŃii în construcŃii, aprobate de ministerul de resort. 
   Pentru bunurile asigurate la pct. 1.2 şi 1.3: 
- la avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare numai înlocuirea părŃilor componente 
sau a pieselor care au fost avariate, chiar dacă din punct de vedere tehnic se înlocuieşte întregul ansamblu 
sau subansamblu; excepŃie fac bunurile care prin natura lor sunt compacte şi care nu se pot demonta, astfel 
înlocuindu-se întregul ansamblu sau subansamblu; 
- prin părŃi componente sau piese care se consideră necesar a fi înlocuite se înŃeleg numai acelea a căror 
reparare sau folosire nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic, datorită gradului de avariere a 
acestora ori, cu toate că repararea este posibilă, costul reparaŃiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale 
precum şi cele de demontare şi montare aferente, depăşeşte valoarea de nou a părŃii componente sau a 
piesei respective la data producerii evenimentului acoperit.  
   PreŃurile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piaŃa locală rezultând din facturi, bonuri sau alte 
documente iar pentru manoperă cele practicate uzual pe piaŃa locală de unităŃi specializate în repararea 
bunurilor respective. 
34.3. Pentru cheltuieli, în limita sumei asigurate stabilite la pct.1.4:   
a) pentru proiectare, costul proiectului pe bază de factură emisă de proiectant;  
b) pentru curăŃarea locului, costurile de înlăturare a resturilor şi molozului, pe bază de factură emisă de 
executant sau, în cazul lucrărilor executate în regie proprie, prin negociere în limita aprobată în prealabil 
de Asigurător; 
c) în legătură cu intervenŃia pompierilor pentru stingerea incendiului, costurile pe bază de document emis 
de unitatea ce a intervenit la stingerea incendiului; 
d) pentru efectuarea expertizei daunei, costul acesteia rezultat din contractul de expertiză;  
e) pentru efectuarea transportului la echipamente şi utilaje, pe bază de factură;  
f) cheltuieli de limitare a daunelor în conformitate cu prevederile condiŃiilor speciale de asigurare. 
35. În caz de furt: 
a) despăgubirile se acordă numai dacă de la data înştiinŃării Asigurătorului au trecut 30 de zile 
calendaristice necesare efectuării cercetărilor şi dacă poliŃia confirmă în scris furtul prin efracŃie sau acte 
de tâlhărie şi cu precizarea că bunurile furate nu au fost găsite în această perioadă; 
b) dacă, înainte de plata despăgubirii, bunurile furate au fost găsite, despăgubirile se acordă numai pentru 
eventualele pagube produse ca urmare a furtului; 
c) dacă, după plata despăgubirii, bunurile au fost găsite, Asiguratul este obligat să restituie  Asigurătorului, 
în termen de 15 zile calendaristice, despăgubirea încasată sau diferenŃa dintre aceasta şi costul reparaŃiilor 
ori înlocuirii părŃilor componente sau pieselor găsite avariate ori incomplete; 
   În cazul în care, în perioada scursă de la comiterea furtului şi până la recuperarea bunurilor sustrase, din 
despăgubirea primită de la Asigurător, Asiguratul a achiziŃionat bunuri similare în locul celor sustrase, 
făcând dovada acestei achiziŃii şi solicitând în mod expres, în scris, ca Asigurătorul să  dobândească 
proprietatea bunurilor pentru care a plătit despăgubire, Asigurătorul va deveni proprietar, putând lua 
măsuri de valorificare a bunurilor respective.   
d) în cazul în care Asiguratul nu s-a conformat prevederilor de la lit. c) de mai sus, Asigurătorul este în 
drept să ceară, pe cale judecătorească, restituirea  despăgubirilor încasate de către Asigurat; 
e) pentru pagubele materiale produse prin efracŃie şi/sau acte de tâlhărie sau vandalism, despăgubirile se 
plătesc numai în condiŃiile confirmării, în scris, a acestor acte de către poliŃie sau alte organe de cercetare; 
f) pentru bunurile asigurate la pct. 1.3 -  în termen de 24 de ore de la constatarea acestuia, Asiguratul 
trebuie să depună la Asigurător: 
- originalele certificatului de înmatriculare / autorizaŃiei de circulaŃie provizorie (în cazul bunurilor 
înmatriculate provizoriu) şi a cărŃii de identitate, emise înainte de producerea furtului;  
- toate cheile/cardurile şi toate telecomenzile funcŃionale pe care le-a avut la achiziŃionarea acestuia, care 
au fost declarate de către Asigurat la încheierea asigurării.  
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36. În caz de incendiu şi/sau explozie despăgubirile se acordă în baza raportului de intervenŃie întocmit de 
unitatea de pompieri militari care a intervenit la lichidarea urmărilor riscului acoperit sau dacă este cazul 
în baza procesului verbal de cercetare intocmit de specialiştii numiŃi de organul competent pentru 
cercetarea evenimentului, prin care se stabilesc împrejurările şi cauza acestuia.  
37. Facturile aferente reparaŃiilor efectuate în străinătate cu acordul Asigurătorului se plătesc astfel: 
- în valută, în cazul plăŃii directe către unitatea reparatoare din străinătate, sau 
- în lei, la cursul BNR de la data facturii, dacă despăgubirea se achită Asiguratului. 
38. În cazul procurării direct din străinătate de către Asigurat, cu acordul Asigurătorului,  a unor părŃi 
componente sau piese înlocuitoare ale celor avariate, ce necesită a fi înlocuite, cuantumul despăgubirii 
acestora este egal cu: 
a) la asigurările încheiate în valută, contravaloarea facturii de cumpărare exprimată în valută convertibilă, 
din care se scade taxa pe valoarea adăugată (T.V.A. - extern);     
b) la asigurările încheiate în lei, contravaloarea în lei a facturii de cumpărare, exprimată în valută 
convertibilă, din care se scade taxa pe valoarea adăugată (T.V.A. - extern).  
   În ambele cazuri (a şi b), Asigurătorul acoperă toate taxele şi cheltuielile de transport la care este obligat 
Asiguratul, dar fără a depăşi preŃul de comercializare al pieselor respective de către reprezentanŃele din 
România ale producătorului. 
39. La cererea scrisă a Asiguratului, reparaŃiile se pot face şi în regie proprie, în următoarele condiŃii: 
-  valoarea materialelor şi a pieselor înlocuite, conform unor oferte scrise, să fie cea practicată de furnizorii 
locali, dar nu mai mult decât preŃurile recomandate de producătorii/importatorii bunului, inclusiv T.V.A.; 
-  valoarea manoperei se va negocia, dar nu va putea depăşi pe cea practicată de unităŃile specializate. 
Valoarea manoperei nu include şi T.V.A.; timpii de reparaŃie nu pot fi mai mari decât cei stabiliŃi de 
producătorul bunului asigurat; 
40. Dacă, cu ocazia efectuării reparaŃiilor ca urmare a daunelor produse din riscuri acoperite, Asiguratul a 
efectuat unele îmbunătăŃiri faŃă de starea bunului înainte de avarie, costurile acestora nu se despăgubesc. 
41. În cazurile în care la data producerii riscului acoperit suma asigurată este inferioară valorii bunurilor, 
despăgubirea se reduce corespunzător raportului dintre suma asigurată prevăzută în poliŃă şi valoarea 
bunului la data producerii evenimentului acoperit. 
42. La solicitarea Asiguratului, Asigurătorul poate acorda un avans din despăgubirea estimată.  
43. Despăgubirea acordată Asiguratului de către Asigurător nu poate depăşi suma la care s-a încheiat 
asigurarea, cuantumul pagubei şi nici valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.   
44. Din cuantumul despăgubirilor se scad: 
a)  franşiza stabilită în poliŃă; valoarea franşizei se va calcula în moneda în care se va plăti despăgubirea, 
utilizând, în cazul în care este necesară transformarea în altă monedă, cursul BNR de la data plăŃii; 
b) valoarea resturilor recuperabile la preŃurile practicate de unităŃile de colectare;  
c) orice prime sau rate de prime datorate până la sfârşitul anului de asigurare - în caz de daună totală; 
d) eventuale sume corespunzătoare proporŃionalităŃii, conform pct. 41;  
e) eventuale avansuri acordate în contul despăgubirii, conform pct. 42. 
45.  Dacă nu se cade de acord asupra deducerii din despăgubire a valorii resturilor recuperabile/epavei, 
prin plata despăgubirii Asigurătorul poate opta pentru preluarea cu titlu de proprietar, pe bază de proces 
verbal de predare-primire, a resturilor recuperabile, caz în care valoarea acestora nu se scade din 
despăgubire. Dacă Asigurătorul nu îşi exercită opŃiunea în termen de 60 de zile calendaristice de la data 
plăŃii despăgubirii, Asiguratul rămâne proprietarul resturilor şi are dreptul să decidă asupra destinaŃiei 
acestora.  
46. Pentru bunurile asigurate la pct. 1.3 , în cazul daunelor totale şi în schimbul primirii despăgubirii 
integrale, Asiguratul va transmite proprietatea bunului (piesele rămase neavariate ce mai pot fi 
întrebuinŃate sau valorificate) către Asigurător sau persoana indicată de acesta. Calculul valorii pieselor 
rămase neavariate se face de către Asigurător în funcŃie de vechimea bunului luată în considerare la 
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încheierea poliŃei de asigurare.  
47. Despăgubirile se plătesc în moneda în care s-a încheiat poliŃa de asigurare şi s-a plătit prima de 
asigurare, dar în toate cazurile facturile în lei se plătesc în lei 
48. Despăgubirile se plătesc în maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea întregii documentaŃii la 
Asigurător, necesare finalizării dosarului de daună, în baza acordului scris al Asiguratului asupra sumelor 
cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despăgubire. 
49. Asigurătorul are dreptul să amâne plata despăgubirii dacă, în legătură cu dauna, a fost instituită 
împotriva Asiguratului  o anchetă sau o procedură penală, până la finalizarea anchetei sau procedurii. 
50. Transmiterea drepturilor de despăgubire în favoarea unui terŃ poate fi făcută de Asigurat la  încheierea 
contractului de asigurare prin menŃionarea unui beneficiar în contract sau după producerea daunei prin 
acordul scris al Asiguratului. 
51. Pentru poliŃele cesionate sau în care este indicat ca beneficiar o altă persoană decât Asiguratul, 
despăgubirea se va plăti conform instrucŃiunilor cesionarului sau beneficiarului. 
52. După plata fiecărei despăgubiri, suma asigurată se micşorează cu suma cuvenită drept despăgubire, 
asigurarea continuând pentru suma rămasă în anul în care s-a produs dauna. 
53. Suma asigurată poate fi reîntregită prin plata unei prime adiŃionale şi emiterea unui supliment de 
asigurare. 
54. Regularizarea daunelor se face prin: 
a)  plata sumei rezultate ca urmare a constatării şi evaluării daunelor efectuate în baza prevederilor 
prezentelor condiŃii, sau  
b) efectuarea reparaŃiilor de către Asigurător în temeiul drepturilor de despăgubire prevăzute la lit. a) de 
mai sus. 

DISPOZIłII FINALE 
55. Toate comunicările între părŃi se vor face în formă scrisă sau se vor confirma în scris, dacă s-a utilizat 
o altă formă. Comunicările se vor face la adresa Asiguratului menŃionată în poliŃa de asigurare sau la altă 
adresă convenită între părŃi. 
56. Respectarea riguroasă de către Asigurat a obligaŃiilor ce-i revin, precum şi prezumŃia că declaraŃiile şi 
răspunsurile sale sunt adevărate, atât la încheierea cât şi în timpul derulării contractului de asigurare, 
constituie condiŃii ce preced orice răspundere care revine Asigurătorului. 
57. În cazul în care contractul de asigurare se modifică prin acordul părŃilor, se reziliază sau se denunŃă,  
pentru stabilirea diferenŃelor de primă de restituit sau de încasat se procedează astfel: 
a) pentru restituit: Asigurătorul reŃine primele de asigurare pentru perioada expirată, pe luni de asigurare, 
pentru fiecare lună 1/12 din prima anuală, iar restul se restituie Asiguratului;  
b) pentru încasat: primele de asigurare cuvenite Asigurătorului se calculează pentru perioada rămasă până 
la expirare pe luni de asigurare, în proporŃie de 1/12 din prima anuală; 
c) fiecare lună de asigurare începută se consideră lună întreagă.  
58. În cazul modificării, denunŃării sau rezilierii contractului de asigurare, prevederile acestuia se aplică în 
toate cazurile de daună survenite înainte de modificare, denunŃare sau reziliere, până la lichidarea 
definitivă a acestora. În aceste cazuri, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se 
restituie. 
59. Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru daunele produse în perioada în care contractul de asigurare 
a fost suspendat. 
60. Spezele bancare pentru orice operaŃie de restituire de prime efectuată de Asigurător cad în sarcina 
Asiguratului.  
61. În limita despăgubirilor plătite, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului împotriva 
persoanelor (altele decât cele asigurate) răspunzătoare de producerea sau mărirea pagubelor. 
62. Asigurătorul are dreptul să opună titularului poliŃei sau beneficiarului care invocă drepturi din 
contractul de asigurare toate  excepŃiile pe care le poate opune Asiguratului în temeiul contractului de 
asigurare. 
63. Contractul de asigurare încetează înainte de data de expirare prevăzută în poliŃă iar Asigurătorul nu mai 
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are răspundere de la momentul în care se iveşte oricare din următoarele cazuri, dacă părŃile nu au convenit 
altfel într-un act adiŃional la poliŃă: 
a)  producerea riscului acoperit a devenit imposibilă; 
b) Asiguratul a transferat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, fără a informa în scris 
Asigurătorul despre transfer; 
c) s-a pronunŃat o sentinŃă prin care s-a deschis procedura insolvenŃei Asiguratului, exceptând cazul în 
care Asiguratul a informat în scris Asigurătorul despre aceasta în termen de 30 de zile de la data 
pronunŃării. În această situaŃie contractul de asigurare încetează la expirarea perioadei  de 30 zile de la data 
pronuntarii sentinŃei; 
d)  contractul a fost reziliat, denunŃat sau anulat. 
64. Asigurătorul este exonerat de orice răspundere iar Asiguratul nu are nici un drept la despăgubire dacă: 
a) cererea de despăgubire se sprijină pe declaraŃii ori dovezi false care prezintă ca adevarată producerea 
riscului acoperit deşi în realitate acesta nu s-a produs în condiŃiile şi circumstanŃele prezentate de Asigurat; 
b) Asiguratul sau orice altă persoană acŃionând în numele său induc ori încearcă să inducă în eroare 
Asigurătorul prin utilizarea oricărui alt mijloc fraudulos decât cel menŃionat la lit. a) (de ex.: omisiunea de 
a prezenta Asigurătorului date esenŃiale în legătura cu producerea daunei de care avea sau ar fi trebuit sa 
aibă cunoştinŃă, înscenarea producerii riscului acoperit etc.) în scopul obŃinerii, în baza poliŃei, de 
despăgubiri necuvenite; 
c) bunul asigurat a fost dobândit sau însuşit prin mijloace frauduloase ori riscul s-a produs prin utilizarea 
bunului în scopuri contrare legii sau urmărind atingerea unor scopuri interzise de lege. 
65. Dreptul de a ridica pretenŃii fată de Asigurător privind plata unor despăgubiri, se stinge în termen de 2 
ani de la data producerii riscului acoperit. 
66.  În orice împrejurare Asiguratul trebuie să facă dovada că riscul produs este acoperit prin asigurare. 
Sarcina probei revine Asiguratului. 
67. Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română. 
68. Orice litigiu în legătură cu aplicarea prezentelor condiŃii generale se rezolvă de instanŃele de judecată 
competente. 
69. La prezentele CondiŃii generale de asigurare se aplică prevederile din condiŃiile speciale 
corespunzătoare fiecărei forme de asigurare în care se face referire la prezentele CondiŃii generale. În 
interpretarea şi aplicarea prevederilor contractuale clauzele speciale au prioritate şi completează sau 
modifică condiŃiile speciale de asigurare.         

   ALLIANZ - łIRIAC ASIGUR ĂRI S.A.  
Emisiune - Iulie 2008 
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CONDIłII SPECIALE DE ASIGURARE  
A UTILAJELOR ŞI ECHIPAMENTELOR DE CONSTRUC łII   

 
OBIECTUL ASIGUR ĂRII  
1. În baza prezentelor condiŃii speciale de asigurare, Allianz-łiriac Asigurări S.A., în calitate de 
Asigurător, asigură utilaje, vehicule şi echipamente tehnologice de construcŃii (definitele în continuare 
bunuri) prevăzute la pct. 1.3.1 din „CondiŃii generale de asigurare”. 
2. Prin utilaje şi echipamente tehnologice se înŃeleg toate utilajele, agregatele, maşinile, instalaŃiile, 
aparatele, mecanismele şi uneltele portabile folosite în procesul tehnologic de execuŃie a lucrărilor de 
construcŃii, de montaj în construcŃii, de reparaŃii şi întreŃinere a construcŃiilor sau alte echipamente cu 
destinaŃii speciale. 

RISCURI  ACOPERITE 
3. Sunt asigurate orice pagube materiale urmare a unui eveniment brusc şi neprevăzut, cu excepŃia 
excluderilor din ”CondiŃii generale de asigurare” şi a celor din prezentele CondiŃii speciale de asigurare. 
4. Bunurile asigurate sunt acoperite atât pe durata exploatării acestora, pe durata transportului între 
locaŃiile de lucru (numai dacă sunt transportate pe platforme), cât şi în perioadele de repaus, în timpul 
operaŃiunilor de demontare şi remontare în scopul curăŃirii, întreŃinerii sau reparării, dar în orice caz numai 
după trecerea cu succes a operaŃiunilor de punere în funcŃiune. 

EXCLUDERI SPECIALE  
5. Din asigurare sunt excluse riscurile şi situaŃiile prevăzute la pct. 12 din ”CondiŃii generale de asigurare”, 
precum şi: 
5.1. uzură, fermentaŃie, oxidare, coroziune, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozătoare, păsări şi 
alŃi dăunători, precum şi cele produse de afumare, pătare sau pârlire dintr-o sursă normală de căldură, 
inclusiv la bunurile supuse la foc sau căldură pentru prelucrare; 
5.2. daune la maşini şi instalaŃii electrice şi electronice, aparatură şi circuite încorporate, cauzate de 
acŃiunea normală a curentului electric, descărcări electrice sau alte fenomene electrice, inclusiv 
scurtcircuit, survenite din orice alt motiv, dacă acestea nu au fost urmate de incendiu;  
5.3. cheltuieli legate de ameliorarea, îmbunătăŃirea, sporirea valorii bunurilor în comparaŃie cu starea 
acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat; 
5.4. cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse în asigurare 
ori cele pentru reparaŃii, recondiŃionări sau restaurări nereuşite; 
5.5. daune cauzate de deversări din lacuri de acumulare, inundaŃii produse în timpul formării unor lacuri 
de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se înŃelege umplerea cu apă a lacului de acumulare 
până la nivelul deversorului) sau în timpul schimbării artificiale a cursurilor de apă sau alte lucrări 
hidrotehnice; 
5.6. trepidaŃii datorate circulaŃiei (rutiere, feroviare), precum şi unor instalaŃii sau echipamente industriale 
ori de construcŃii; 
5.7. pierderea datelor şi informaŃiilor conŃinute pe suporturile de date (soft, baze de date, circuite de  
memorie etc.); 
5.8. În caz de furt nu sunt cuprinse în asigurare şi nu se acordă despăgubiri în următoarele situaŃii 
(împrejurări), precum şi dacă furtul a fost favorizat de:  
a) pierderea inexplicabilă, dispariŃia misterioasă (dispariŃia bunurilor asigurate fără să se cunoască 
modalitatea în care au dispărut aceste bunuri); 
b) furt simplu, furt prin înşelătorie, furt prin întrebuinŃare de chei, fie potrivite, fie originale; 
c) desfiinŃarea, scoaterea din funcŃiune de către Asigurat sau prepuşi a sistemelor de pază şi protecŃie 
existente la data încheierii poliŃei sau instalate pe durata asigurării; 
d) furtul maşinilor, instalaŃiilor, echipamentelor, inclusiv al componentelor acestora sau combusibilului, 
dacă acestea sunt neîngrădite, neîncuiate şi nepăzite;  
5.9. pagube provocate sau provenind din îngheŃarea apei în rezervoare, conducte, vase etc.; avarierea 
accidentală a elementelor de zidărie/căptuşire a cuptoarelor, masei de filtrare, catalizatorilor şi altor 
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asemenea care, potrivit instrucŃiunilor de utilizare, trebuie înlocuite de mai multe ori pe durata de viaŃă a 
instalaŃiilor asigurate; 
5.10. pierderi sau stricăciuni datorate avariilor, defecŃiunilor, penelor sau deranjamentelor electrice sau 
mecanice, îngheŃării lichidului de răcire sau a altui fluid, ungerii defectuoase sau lipsei lichidului de 
ungere sau de răcire; dacă însă, urmare a unui astfel de eveniment, rezultă un accident ce cauzează pagube 
externe unui bun asigurat, acestea din urmă vor fi despăgubite; 
5.11. avarierea, distrugerea sau pierderea elementelor interschimbabile sau accesoriilor, cum ar fi: burghie, 
cuŃite sau alte piese de tăiere, lame de fierăstrău, ştanŃe, matriŃe, modele - tipare, filtre, site, frânghii, 
curele, lanŃuri, benzi transportoare, baterii-acumulatori, cauciucuri, cabluri şi fire electrice, conducte 
flexibile etc; 
5.12. explozia boilerelor sau recipienŃilor sub presiune sau motoarelor cu combustie internă; 
5.13. orice pagubă produsă pe drumuri publice (cu excepŃia transportului bunului asigurat pe platformă), 
pe cale ferată, maritimă sau aeriană; 
5.14. pagubele produse, în cazurile în care: 
- bunul era utilizat, manevrat, condus de o persoană fără drept de conducere pentru categoria respectivă de 
utilaje/vehicule/echipamente ; 
- avarierea în timpul utilizării bunului de către o persoană aflată sub influenŃa băuturilor alcoolice, a 
substanŃelor halucinogene sau a medicamentelor ce nu sunt compatibile cu permisiunea de a conduce, 
manevra precum şi în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziŃiile legale privind circulaŃia pe 
drumurile publice ca infracŃiuni, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul 
comiterii altor infracŃiuni; 
5.15. pagube sau pierderi prin scufundarea parŃială sau totală în apă maritimă;  
5.16. pagube sau pierderi la utilajele care lucrează în subteran; 
5.17. consecinŃe directe prin influenŃa continuă a operării bunurilor (uzură, coroziune, rugină, deteriorare 
prin neutilizarea îndelungată a bunului, influenŃa condiŃiilor atmosferice); 
5.18. pagube sau pierderi produse în timpul operaŃiunilor de testare sau punere în funcŃiune sau ca urmare 
a utilizării bunului în alte scopuri decât cele pentru care este destinat ; 
5.19. pagube sau pierderi pentru care o terŃă parte, ca producător, furnizor sau transportator, este 
responsabilă prin contract sau prin lege; 
5.20.  pagube sau pierderi urmare a defecŃiunilor sau avariilor existente înainte de intrarea în vigoare a 
poliŃei, indiferent dacă Asigurătorul avea cunoştinŃă sau nu despre acestea; 
5.21. pierderi sau pagube descoperite în timpul operaŃiunilor de întreŃinere sau revizii tehnice sau la 
inventar; 
5.22. ambarcatiuni maritime şi instalatii de foraj. 

OBLIGA łIILE ASIGURATULUI 
6. Asiguratul are obligaŃiile prevăzute la pct. 22 şi 25 din ”CondiŃii generale de asigurare”, precum şi:       
6.1. Pe întreaga perioadă de valabilitate a poliŃei: 
a) să nu execute sau să nu admită modificări care ar duce la agravarea riscului, cu excepŃia cazului în care 
continuarea asigurării este confirmată, în scris, de către Asigurător; 
b) să se conformeze măsurilor stabilite de către organele abilitate, prin norme generale sau specifice 
bunului asigurat, astfel:  
b1) conducătorul / operatorul / mecanicul trebuie să aibă instruirea, certificarea şi dreptul de a conduce / 
utiliza astfel de utilaje / echipamente / vehicule;  
b2) la terminarea programului utilajele / echipamentele / vehiculele se vor depozita conform normelor  
specifice  în vigoare pentru fiecare  tip de utilaj; 
b3) montare, fixare corespunzătoare a bunului în cazul transportului pe platformă. 
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   În cazurile de neglijenŃă gravă privind întreŃinerea bunurilor asigurate sau agravarea riscului prin 
neîndeplinirea măsurilor menŃionate la lit. a) - b) de mai sus, Asigurătorul are dreptul să refuze plata 
despăgubirii la producerea riscului asigurat. 

CONSTATAREA, EVALUAREA DAUNELOR  
ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR  
7. La constatarea, evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor se aplică prevederile din ”CondiŃii generale 
de asigurare”. 
8. Dacă Asigurătorulul este avizat de producerea unui eveniment în intervalele specificate la pct. 25 lit. a) 
din ”CondiŃii generale de asigurare”, Asiguratul poate executa reparaŃiile sau înlocuirile în cazul avariilor 
minore; în toate celelalte cazuri un reprezentant al Asigurătorului trebuie să facă constatarea pierderii sau 
avariei înainte de efectuarea reparaŃiei. Dacă reprezentantul Asigurătorului nu efectuează constatarea într-
un interval de 15 zile, Asiguratul este îndreptăŃit să înceapă reparaŃiile sau înlocuirile. 
 
DISPOZIłII FINALE 
9. La prezentele CondiŃii speciale de asigurare se aplică toate prevederile din ”CondiŃii generale de  
asigurare”, în măsura în care nu contravin prevederilor din prezentele CondiŃii speciale. 
  

                        ALLIANZ - łIRIAC ASIGUR ĂRI S.A.  
Emisiune - Iulie 2008 
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CONDIłII SPECIALE PRIVIND ASIGURAREA DE BUNURI 
(clădiri şi conŃinut) 

OBIECTUL ASIGUR ĂRII  
1. În baza prezentelor condiŃii speciale de asigurare, Allianz-łiriac Asigurări S.A., în calitate de 
Asigurător, asigură bunurile prevăzute la pct. 1.1, 1.2 şi 1.3 din „CondiŃii generale de asigurare”.   
2. Bunurile asigurate, adresa la care se află acestea, sumele asigurate acoperite de Asigurător sunt cele 
menŃionate în poliŃa  de asigurare.  

RISCURI ACOPERITE 
3. Sunt acoperite următoarele riscuri: 
3.1. incendiu, inclusiv pentru pagube materiale directe produse bunurilor asigurate de incendiu prin: 
-  carbonizare totală sau parŃială şi topire cu şi fără flacără; 
-  acŃiune asupra instalaŃiilor electrice, de apă, canalizare sau încălzire centrală aferente clădirilor; 
-  degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului. 
3.2. trăsnet, respectiv descărcare electrică atmosferică directă asupra clădirii/ construcŃiei asigurate sau 
adăpostind bunurile asigurate sau direct asupra bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;  
3.3. explozie (urmată sau nu de incendiu), chiar dacă a avut loc în afara clădirii, fără însă a fi cauzată de 
dispozitive explozive (substanŃe, materii sau materiale de uz pirotehnic);  
3.4. căderea aparatelor de zbor (aeronave şi vehicule spaŃiale), a unor părŃi ale acestora sau a obiectelor 
transportate, sau impactul cu acestea;  
3.5.  cutremur de pământ; 
3.6. inundaŃii şi aluviuni provenind din revărsarea apelor de suprafaŃă (curgătoare sau stătătoare), precum 
şi din precipitaŃii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zăpezii ori gheŃii; 
3.7.  furtună, uragan, vijelie, tornade;   
3.8. ploaie torenŃială manifestată concomitent cu fenomenele atmosferice enumerate la pct. 3.7, dar numai 
pentru efectele directe, inclusiv pătrunderea apei prin spărturile şi rupturile provocate acoperişului, 
pereŃilor, uşilor şi ferestrelor; 
3.9.  grindină - efectele directe;  
3.10. furtul prin efracŃie şi/sau acte de tâlhărie, în condiŃiile prevăzute la pct. 5, al bunurilor de la pct. 1.2 şi 
1.3 din „CondiŃii generale de asigurare”; 
3.11. vandalism  (fapta persoanei/grupului care pătrunzând în clădirea asigurată sau care adăposteşte 
bunurile asigurate devastează sau deteriorează bunurile asigurate aflate acolo); 
3.12. prăbuşire şi/sau alunecare de teren produse din cauze naturale; 
3.13. greutatea zăpezii şi/sau gheŃii; 
3.14. izbirea din exterior de către autovehicule rutiere, altele decât cele aparŃinând Asiguratului, a clădirii 
asigurate sau adăpostind bunurile asigurate sau direct a bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;  
3.15. undă de şoc provocată de avioane (boom sonic); 
3.16. avalanşă de zăpadă; 
3.17. cădere accidentală de corpuri care nu sunt parte a bunului asigurat, cu excluderea cazurilor în care 
aceasta a fost provocată cu intenŃie;  
3.18. greve, tulburări civile şi acŃiuni ale unor grupuri răuvoitoare. 
4.  În caz de furt al bunurilor asigurate din categoria ”conŃinut” se acordă despăgubiri pentru: 
a)  pagube produse direct de furtul prin efracŃie al bunurilor înscrise în poliŃa de asigurare aflate la adresa 
menŃionată în poliŃă; prin ”furt prin efracŃie” în sensul prezentelor condiŃii se înŃelege furtul săvârşit prin 
înlăturare şi/sau forŃare a oricărui obiect, obstacol sau dispozitiv destinat a împiedica pătrunderea în locul 
unde se află bunurile asigurate, dacă aceasta a avut ca rezultat distrugerea ori degradarea obiectului, 
obstacolului sau dispozitivului de închidere; 
b) pagube produse direct de furtul prin acte de tâlhărie al bunurilor înscrise în poliŃa de asigurare dacă 
acesta s-a săvârşit la adresa menŃionată în poliŃă, prin acte de violenŃă, în condiŃiile prevăzute de codul 
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penal, asupra Asiguratului sau a persoanelor aflate în serviciul acestuia; 
c) pagube produse direct de furtul prin întrebuinŃarea cheilor originale, însă numai dacă acestea au fost 
obŃinute prin acte de tâlhărie comise aşa cum se prevede la lit. b) de mai sus sau obŃinute în urma săvârşirii 
furtului prin efracŃie. 

CUPRINDEREA ÎN ASIGURARE A RISCULUI DE FURT 
5. Cuprinderea riscului de furt pentru conŃinut şi plata despăgubirilor se fac numai în condiŃiile în care, 
pentru bunurile asigurate, sunt îndeplinite următoarele măsuri de protecŃie şi securitate, cumulativ, care 
trebuie menŃinute în mod continuu pe toată durata de valabilitate a asigurării:  
a) uşile exterioare ale clădirii (încăperilor) în care se află bunurile asigurate să fie încuiate cu broaşte cu 
chei, lacăte ori zăvoare interioare sigure;  
b) sisteme de alarmă să fie montate şi operaŃionale în locurile de pătrundere în încăperea în care se află 
bunurile respective (la uşi, geamuri etc.), iar în cazurile în care nu există montate sisteme de alarmă, 
geamurile prin care se poate pătrunde în clădire (demisol, parter, ultimul etaj etc.), inclusiv cele de la uşi, 
să fie protejate cu grilaje de fier. 
   Acceptarea în asigurare fără existenŃa mijloacelor de securitate şi protecŃie menŃionate la lit. b) de mai 
sus poate fi făcută numai în condiŃiile în care Asiguratul declară, în scris, că are organizată pază 
permanentă şi calificată şi se angajează să o menŃină pe toată perioada asigurării. 

EXCLUDERI SPECIALE   
6.  Din asigurare sunt excluse riscurile şi situaŃiile prevăzute la pct. 12 din “CondiŃii generale de 
asigurare”, precum şi: 
6.1. uzură normală, eroziune, coroziune sau deteriorarea graduală a bunurilor asigurate, cu excepŃia 
cazurilor în care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc acoperit, situaŃie în care Asigurătorul 
devine răspunzător numai pentru paguba materială provocată de riscul acoperit; 
6.2. contractarea, evaporarea, pierderea în greutate, scurgerea conŃinutului, modificarea aromei, texturii 
sau finisajului, descompunerea sau putrezirea, cu excepŃia cazurilor în care asemenea fenomene sunt 
cauzate direct de un risc acoperit, situaŃie în care Asigurătorul devine răspunzător numai pentru paguba 
materială provocată de riscul acoperit; 
6.3. efectul cumulat al fumului, vaporilor, lichidelor, gazelor şi/sau prafului, cu excepŃia cazurilor în care 
asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc acoperit;  
6.4. tasarea, crăparea, contractarea, bombarea sau umflarea fundaŃiilor, trotuarelor, pereŃilor, podelelor, 
plafoanelor sau acoperişurilor, cu excepŃia cazurilor în care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un 
risc acoperit, situaŃie în care Asigurătorul devine răspunzător numai pentru paguba materială provocată de 
riscul acoperit;   
6.5. umiditatea sau uscăciunea excesivă a atmosferei, temperaturi extreme sau modificări bruşte ale 
temperaturii, cu excepŃia cazurilor în care asemenea fenomene produc avarii sau distrugeri materiale 
cauzate de un risc acoperit, situaŃie în care Asigurătorul devine răspunzător numai pentru paguba 
materială provocată de riscul acoperit; 
6.6. daune cauzate de animale, păsări, rozătoare şi alŃi dăunători, inclusiv molii, fluturi, viermi, termite sau 
alte insecte similare, cu excepŃia cazurilor în care acestea produc avarii sau distrugeri materiale cauzate de 
un risc acoperit, situaŃie în care Asigurătorul devine răspunzător numai pentru paguba materială provocată 
de riscul acoperit; 
6.7. daune cauzate de microorganisme, mucegai, ruginire, descompunere în condiŃii de umiditate sau 
uscăciune, cu excepŃia cazurilor în care asemenea fenomene produc avarii sau distrugeri materiale cauzate 
de un risc acoperit, situaŃie în care Asigurătorul devine răspunzător numai pentru paguba materială 
provocată de riscul acoperit; 
6.8. daune la conductoarele electrice îngropate sub tencuială deservind clădirea asigurată, cauzate de 
acŃiunea normală a curentului electric, descărcări electrice sau alte fenomene electrice, survenite din orice 
alt motiv, dacă acestea nu au fost urmate de incendiu sau nu sunt cauzate de trăsnet direct care lasă urme 
vizibile asupra clădirii asigurate; 
6.9. supratensiune, supracurent, căderi de tensiune sau alte fenomene similare în reŃelele de electricitate, 
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care au ca efect funcŃionarea defectuoasă a echipamentelor electrice şi electronice, cu excepŃia cazurilor în 
care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc acoperit; 
6.10. daune la maşini şi instalaŃii electrice şi electronice, aparatură şi circuite încorporate, cauzate de 
acŃiunea normală a curentului electric, descărcări electrice sau alte fenomene electrice, inclusiv 
scurtcircuit, survenite din orice cauză, dacă acestea nu au fost urmate de incendiu;  
6.11. pierderea datelor şi informaŃiilor conŃinute pe suporturile de date (soft, baze de date, circuite de  
memorie etc.); 
6.12. daune cauzate de deversări din lacuri de acumulare, inundaŃii produse în timpul formării unor lacuri 
de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se înŃelege umplerea cu apă până la nivelul 
deversorului) sau în timpul schimbării artificiale a cursurilor de apă sau alte lucrări hidrotehnice; 
6.13. daune cauzate de ape subterane care, fără a ieşi la suprafaŃă, pătrund sau se infiltrează în interiorul 
clădirii, producând umezirea pardoselilor, igrasia pereŃilor etc.; 
6.14. infiltraŃia, prin care se înŃelege pătrunderea apei în clădiri din sol sau prin acoperişuri, terase sau 
pereŃi, prin capilaritate sau gravitaŃie, prin pori, fisuri sau neetanşeităŃi, producând umezirea, pătarea sau 
igrasia pardoselilor, tavanelor sau pereŃilor clădirilor, deteriorarea altor construcŃii; 
6.15. scurgerea accidentală a apei din sprinklerele instalaŃiilor de stingere a incendiilor; 
6.16. inundaŃia de la apa de conductă sau prin refularea apei de canalizare atât din instalaŃiile interioare din 
clădire cât şi exterioare, proprii ale Asiguratului sau aparŃinând altor agenŃi economici; 
6.17. prăbuşirea clădirilor ca urmare a erorilor de proiectare şi/sau defectelor de construcŃie, a proastei 
întreŃineri, a vechimii sau a stării de degradare, fără legătură cu vreunul din riscurile acoperite;  
6.18. greşeli sau defecte de construcŃie sau proiectare, inclusiv erori şi omisiuni, privind topografia, 
zonarea, inspectarea ori localizarea amplasamentului, şi/sau aplicarea codurilor de siguranŃă sau a 
standardelor de construcŃie în legătură cu riscurile catastrofice naturale la care sunt expuse clădirile 
asigurate; 
6.19.  erori sau defecte de execuŃie, utilizarea unor materiale de construcŃie cu defecte ascunse; 
6.20. daune cauzate de executarea unor lucrări de construcŃie (subzidiri, extinderi, modificări constructive) 
la clădirea asigurată sau în imediata sa vecinătate; 
6.21. cheltuielile legate de îmbunătăŃirea constructivă a clădirilor, faŃă de starea acestora dinaintea 
producerii evenimentului acoperit; 
6.22. cheltuieli pentru repararea unor avarii / distrugeri accidentale produse instalaŃiilor din cauze 
necuprinse în asigurare ori cele pentru reparaŃii, recondiŃionări sau restaurări nereuşite; 
6.23. construcŃiile subterane fără clădiri deasupra (bordeie sau gheŃării în pământ), puŃurile, digurile, 
şanŃurile, iezăturile, construcŃiile de ameliorare, precum şi construcŃiile uşoare aflate în afara perimetrului 
construibil al localităŃilor şi folosite temporar; 
6.24. clădirile părăsite, nefolosite, ruinate sau degradate, fără uşi, ferestre şi sisteme de închidere sau 
având încuietorile deteriorate; 
6.25. bunurile din clădirile părăsite, nefolosite, ruinate sau degradate, fără uşi, ferestre şi sisteme de 
închidere sau având încuietorile deteriorate;  
6.26. daune produse bunurilor mobile aflate, contrar normelor sau uzanŃelor, sub cerul liber; 
6.27. trepidaŃii datorate circulaŃiei (rutiere, feroviare), precum şi unor instalaŃii sau echipamente industriale 
ori de construcŃii; 
6.28. graffitti, lozinci, înscrisuri pe pereŃii exteriori ai clădirilor, precum şi lipirea de afişe, reclame sau  
anunŃuri; 
6.29. pagube provocate sau provenind din îngheŃarea apei în rezervoare, conducte, vase etc.; 
6.30.  pământ sau apă; 
6.31. avarierea accidentală a elementelor de zidărie / căptuşire a cuptoarelor, masei de filtrare, 
catalizatorilor şi altor asemenea care, potrivit instrucŃiunilor de utilizare, trebuie înlocuite de mai multe ori 
pe durata de viaŃă a instalaŃiilor asigurate;  
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6.32. pagubele produse ca urmare a pătrunderii în locuri inundate sau ca urmare a scufundării - imersiei - 
totale sau parŃiale;   
7. În cazul în care se pretinde că bunurile asigurate au dispărut ca urmare a producerii riscului de furt, nu 
se acordă despăgubiri în următoarele situaŃii: 
a) pierderea inexplicabilă, dispariŃia misterioasă (dispariŃia bunurilor asigurate fără să se cunoască sau să 
se poată stabili modalitatea dispariŃiei), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greşeli de contabilitate sau 
greşeli de numărare în timpul inventarului; 
b) furt simplu, furt prin înşelătorie, furt prin întrebuinŃare de chei, fie potrivite, fie originale, cu excepŃia 
cazurilor prevăzute la pct. 4 lit. c); 
c) desfiinŃarea, scoaterea din funcŃiune, nearmarea de către Asigurat sau prepuşi a sistemelor de pază şi 
protecŃie existente la data încheierii poliŃei sau instalate pe durata asigurării; 
d) furtul maşinilor, instalaŃiilor, echipamentelor, inclusiv al componentelor acestora, lăsate în exteriorul 
clădirilor, neîngrădite, neîncuiate şi nepăzite.  

OBLIGA łIILE ASIGURATULUI 
8. Asiguratul are obligaŃiile prevăzute la pct. 22 şi 25 din “CondiŃii generale de asigurare”, precum şi: 
8.1. Pe întreaga perioadă de valabilitate a poliŃei: 
a) în eventualitatea absenŃei Asiguratului sau prepuşilor săi ori pe timpul cât activitatea în afacerea sa este 
suspendată, uşile, inclusiv celelalte deschideri din clădirea asigurată să fie tot timpul încuiate, prevăzute cu 
sisteme de închidere sigure, care să nu permită pătrunderea în incintă fără distrugerea sau deteriorarea lor 
şi toate sistemele de siguranŃă existente în momentul asigurării sau asupra cărora se cade de acord ulterior, 
în special sistemele de alarmă antifurt, să fie bine întreŃinute şi menŃinute în stare de funcŃionare. 
Asiguratul este obligat să organizeze inspectarea şi testarea sistemelor de alarmă cel puŃin o dată la 6 luni; 
   O agravare a riscului are loc, de exemplu, când: 
-  mijloacele de siguranŃă care existau la momentul când s-a făcut asigurarea sau au fost ulterior instalate, 
sunt înlăturate sau reduse în număr, capacitate sau dimensiune; 
-  urmare pierderii unei chei de la intrarea clădirii asigurate, încuietoarea nu este înlocuită cu una de 
aceeaşi calitate sau de calitate superioară; 
- într-o clădire adiacentă (având pereŃi comuni) se desfăşoară lucrări de construcŃii, se montează schele, 
instalaŃii sau alte obiecte; 
- activitatea este temporar sau permanent întreruptă pentru o perioadă de minim 30 zile calendaristice; 
-   clădirea este nelocuită şi/sau nesupravegheată mai mult de 30 zile calendaristice; 
   În caz de neîndeplinire a obligaŃiilor prevăzute la lit. a) de mai sus, Asigurătorul are dreptul să denunŃe 
asigurarea de la data constatării, fără restituirea primelor pentru perioada scursă de la încheierea asigurării. 
În cazurile de neglijenŃă gravă privind întreŃinerea bunurilor asigurate sau agravarea riscului prin 
neîndeplinirea măsurilor menŃionate la lit. a) de mai sus, Asigurătorul are dreptul să refuze plata 
despăgubirii la producerea riscului acoperit. În caz de furt, dacă se constată că Asiguratul nu a respecat 
obligaŃiile de la lit. a) de mai sus, Asigurătorul are dreptul să refuze plata daunei, în caz de inexistenŃă sau 
nefuncŃionare a sistemelor antifurt. 

CONSTATAREA, EVALUAREA DAUNELOR  ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 
9. La constatarea, evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor se aplică prevederile din ”CondiŃii generale 
de asigurare”. 

DISPOZIłII FINALE 
10. La prezentele CondiŃii speciale de asigurare se aplică toate prevederile din “CondiŃii generale de 
asigurare”,  în măsura în care nu contravin prevederilor din prezentele CondiŃii speciale. 

ALLIANZ - łIRIAC ASIGUR ĂRI S.A.  
Emisiune - Iulie 2008 
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CLAUZE SPECIALE 
(valabile numai dacă sunt menŃionate în poliŃa de asigurare prin codul corespunzător) 

 
Societatea Allianz-łiriac Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, va despăgubi pe Asigurat pentru 
pagubele suferite la bunurile menŃionate în poliŃă, produse ca urmare a riscurilor de: 
 
B / 1 -  InundaŃie de la apa de conductă – în limita a 10% din suma asigurată  
1.  Riscuri acoperite:  
a)  inundaŃie ca urmare a spargerii accidentale a conductelor de apă sau deteriorarea robinetelor şi altor 
accesorii ale instalaŃiilor de apă din clădire/construcŃie; 
b)  inundaŃie datorată deversării apei de canalizare ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau 
refulării apei din canalizare, indiferent de provenienŃa acesteia, de la instalaŃii interioare sau exterioare, 
proprietatea Asiguratului sau aparŃinând altor persoane juridice sau fizice; 
c) inundarea provocată de instalaŃiile de alimentare sau evacuare a apei provenind de la apartamentele 
situate la etajele superioare sau de pe acelaşi etaj. 
2.  Excluderi: Cele menŃionate în condiŃiile de asigurare, precum şi:  
a)  daune produse de apa din sprinklere (inclusiv declanşarea intempestivă a capetelor de sprinklere) sau 
de la alte capete de pulverizare ale instalaŃiilor automate de stingere a incendiilor; 
b)  bunuri ce pot fi deteriorate de apă, depozitate în subsoluri care sunt inundate periodic de la scurgeri de 
apă provenind de la canalizări sau prin spargerea conductelor; 
c)  costurile cu înlocuirea sau reparatia elementelor de instalaŃie sanitare sau încălzire care au produs 
inundaŃia; 
d)  daune produse bunurilor care nu  se află la o înălŃime minimă de 10 cm de sol. 
 
B / 3 - Bunuri  casabile - în limita a 10% din suma asigurată    
1.  Bunuri ce pot fi asigurate: geamuri de uşi şi ferestre care fac parte integrantă din clădire, pereŃi cortină 
şi pereŃi din cărămidă de sticlă, vitralii, faŃade ale clădirilor realizate din materiale casabile (sticlă, gresie, 
marmură, faianŃă etc.), firme luminoase. 
2.  Riscuri acoperite: 
a)  accidente de orice fel (inclusiv cele produse prin acŃiunea animalelor), variaŃii de temperatură, montare 
iniŃială greşită, vandalism fără efracŃie; 
b) în limita sumelor asigurate, se acordă despăgubiri şi pentru refacerea inscripŃiilor, picturilor, gravurilor 
sau altor ornamentaŃii, precum şi a literelor aplicate pe geamuri sau alte bunuri casabile, numai dacă 
deteriorarea sau distrugerea acestora s-a produs concomitent cu spargerea sau crăparea bunurilor 
respective; 
c)  cheltuieli cu montarea / demontarea sau înlocuirea geamurilor pentru clădiri înalte.     
3.  Excluderi: cele menŃionate în condiŃiile speciale de asigurare, precum şi: 
a)  geamurile sau alte bunuri casabile care, la încheierea asigurării, sunt sparte, crăpate, cu ştirbituri, 
exfolieri ale straturilor de acoperire sau alte asemenea defecte;  
b) geamurile sau  alte bunuri casabile care reprezintă (pentru Asigurat) mărfuri sau materiale pentru 
executare de lucrări; 
c)  obiecte de artă;  
d) daune de suprafaŃă (zgârieturi, mătuiri, schimbarea culorii în timp sau sub influenŃa factorilor de mediu) 
sau exfoliere, pătare ca urmare a lucrului cu vopsea, deteriorări produse prin scântei de sudură; 
e) lucrări de montare, demontare sau mutare a bunurilor casabile, precum şi pagube produse în timpul 
mânuirii bunurilor casabile asigurate; 
f)  daune cauzate de reparaŃii, decorări, adăugiri sau modificări suferite de clădirea / peretele în care sunt 
fixate bunurile casabile afectate; 
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g)  daune datorate dărâmării sau deteriorării ramelor, precum şi uzurii bunurilor casabile asigurate. 
 
B / 10 - Scurgerea accidentală a apei din sprinklere - în limita a 10% din suma asigurată  
1.  Riscuri acoperite: 
a) scurgerea apei din instalaŃiile automate de stingere a incendiilor în cazul avarierii sau ruperii accidentale 
a părŃilor componenete ale instalaŃiilor automate de stingere a incendiilor; 
b) declanşarea intempestivă a capetelor sprinkler, rezultate din: erori de funcŃionare a dispozitivelor de 
protecŃie, suprapresiune, defecte sau greşeli de proiectare ori de fabricaŃie, defecte ale materialului, erori 
de montare sau instalare, reglare defectuoasă. 
2.  Excluderi: cele menŃionate în condiŃiile de asigurare, precum şi: 
a) pagube produse instalaŃiilor de sprinklere propriu-zise, aparaturii de comandă şi control prin avarierea 
accidentală a acestora ca urmare a lipsei de întreŃinere şi neefectuării la timp a reparaŃiilor;  
b) pagube produse cu ocazia efectuării lucrărilor de instalare sau reparare, de dare în folosinŃă, probe sau 
modificări constructive; 
c) eroziune, coroziune, depuneri lăsate de apă, influenŃe chimice sau atmosferice continue, depuneri de 
rugină, noroi, zgură din conducte sau alte depuneri;  
d) avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenŃa gravă ale Asiguratului sau 
ale prepuşilor săi; 
e) orice erori sau defecte existente la momentul începerii răspunderii Asigurătorului şi cunoscute de 
Asigurat; 
f) sprinklere achiziŃionate care nu au fost supuse testelor de funcŃionare ori nu au trecut cu succes aceste 
teste; 
g) spargerea instalaŃiilor ca urmare a îngheŃării apei din conducte, vase, aparate.   
 
DispoziŃii finale aplicabile la clauzele speciale de mai sus: 

La prezentele Clauze speciale de asigurare se aplică toate prevederile "CondiŃii speciale privind asigurarea 
de bunuri”  în măsura în care nu contravin prevederilor din prezentele Clauze speciale. 

ALLIANZ - łIRIAC ASIGUR ĂRI S.A.  
Emisiune - Iulie 2008 
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CLAUZA SPECIAL Ă B CASCO   
(valabilă numai dacă este menŃionată în poliŃa de asigurare ) 

În baza prezentei  clauze speciale de asigurare, Allianz-łiriac Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, 
asigură bunurile prevăzute la pct. 1.3 din „CondiŃii generale de asigurare”.   

1. Riscuri acoperite 
În baza prezentei clauze speciale, Asigurătorul acordă despăgubiri pentru pagubele produse de: ciocniri, 
loviri şi răsturnări, astfel: 
a) la bunuri mobile – de la pct. 1.3.1 din „CondiŃii generale de asigurare” – utilaje, vehicule şi 
echipamente de construcŃii - pe drumurile publice şi la amplasamentele de lucru (conform contractelor de 
execuŃie sau prestări servicii), astfel, atunci când acestea nu sunt folosite ca utilaj/echipament; 

b) la bunuri mobile – de la pct. 1.3.2 din „CondiŃii generale de asigurare”- utilaje, vehicule şi echipamente 
agricole, forestiere - pe drumurile publice şi la amplasamentele de lucru (conform contractelor de execuŃie 
sau prestări servicii).  

2. ObligaŃiile Asiguratului: cele menŃionate în ”CondiŃii generale de asigurare”, „CondiŃii speciale 
privind asigurarea de bunuri”, precum şi: 
a) să aibă instruirea, certificarea şi dreptul de a conduce/utiliza astfel de bunuri -conducătorul / operatorul / 
mecanicul;  
b) să depoziteze bunurile la terminarea programului de lucru conform normelor specifice în vigoare; 
c) să depună la Asigurător o fotocopie a poliŃei de asigurare emisa pentru autovehiculul vinovatului de 
producerea accidentului, dacă în procesul-verbal al poliŃiei nu este menŃionat numărul poliŃei  şi societatea 
de asigurare emitentă a poliŃei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a celui vinovat de 
producerea accidentului. În cazul în care vinovat este conducătorul auto al unui autovehicul înmatriculat 
în străinătate, Asiguratul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia Asigurătorului fotocopia documentului de 
asigurare de răspundere civilă auto al acestuia, valabil la data accidentului (Carte Verde, poliŃă de 
asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terŃilor prin accidente de autovehicule - 
R.C.A.);  
d) să ia măsuri pentru salvarea, conservarea şi paza bunului sau a părŃilor componente rămase neavariate 
ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, precum şi pentru prevenirea degradări ulterioare (lipsă 
piese la dauna totală). 

Excluderi:  
3. Sunt excluse riscurile şi situaŃiile menŃionate în ”CondiŃii generale de asigurare”, ”CondiŃii speciale 
privind  asigurarea de bunuri”, precum şi:  
a) avarii accidentale sau electrice, îngheŃul agentului de răcire, lubrefiere defectuasă, lipsa uleiului sau 
lichidului de racire. Dacă, urmare a unei astfel de avarii accidentale, se produce un risc acoperit, daunele 
rezultate sunt acoperite; 
b) pagubele produse anvelopelor ori camerelor prin deformare permanentă, tăiere, înŃepare, explozie, cu 
excepŃia cazurilor când aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii unor riscuri acoperite;   
c) pagubele cauzate:  
- de întreŃinerea necorespunzătoare sau de o utilizare improprie destinaŃiei acestuia; ca urmare a 
suprasolicitării şasiului (încărcarea peste limita maximă admisă înscrisă în certificatul de 
înmatriculare/cartea de identitate);  
- oricărui subansamblu sau oricărei părŃi componente a bunului asigurat prin acŃiunea exclusivă a 
bunurilor transportate, cu excepŃia cazurilor când aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii unor 
riscuri acoperite;  
- ca urmare a defectelor de fabricaŃie, cu excepŃia cazurilor când aceste pagube au rezultat din producerea 
unor riscuri acoperite. Excluderea se va aplica numai acelor părŃi care au fost la originea producerii 
acestor riscuri, urmând ca pentru celelalte părŃi avariate ale bunului asigurat să se plătească despăgubiri; 



Allianz -łiriac Asigurări S.A.                                                                                     Persoane juridice  

Iulie 2008                                       Leasing Plus                                        CondiŃii Asigurare  9.3/23 

- ca urmare a influenŃei temperaturii asupra motorului (de ex. ca urmare a îngheŃării apei din instalaŃia de 
răcire), inclusiv cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferenŃialului ca urmare a lipsei sau 
insuficientei ungeri ori a supraîncălzirii; 
d)  pagubele produse în timpul sau ca urmare a transportării pe platformă sau pe alte mijloace de transport, 
urcării/coborârii în mijloace de transport, tractării, remorcării pe drumuri publice, cu excepŃia cazurilor 
când tractarea se efectuează asupra accesoriilor bunului asigurat; 
e) pagubele produse în cazurile în care: 
- în momentul producerii unui risc acoperit bunul era utilizat, manevrat, condus de o persoană fără drept 
de conducere pentru categoria respectivă de utilaje/vehicule/echipamente; 
- avarierea în timpul utilizării bunului sub influenŃa băuturilor alcoolice, a substanŃelor halucinogene sau a 
medicamentelor ce nu sunt compatibile cu permisiunea de a conduce, manevra precum şi în timpul 
comiterii unor fapte incriminate de dispoziŃiile legale privind circulaŃia pe drumurile publice ca infracŃiuni, 
chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infracŃiuni; 
f) producerea evenimentului în timpul când autorul infracŃiunii încerca să se sustragă de la urmărire. 
g) cazurile în care persoana cuprinsă în asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate, cu excepŃia 
accidentelor de circulaŃie provocate din culpă sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmărilor 
acestora. 

CONSTATAREA, EVALUAREA DAUNELOR ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 
4. La constatarea, evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor se aplică prevederile din ”CondiŃii generale 
de asigurare”, precum şi următoarele: 
4.1. ReparaŃiile se pot efectua:  
a) în unităŃile reparatoare cu care Asigurătorul are încheiate contracte privind decontarea directă. Lista 
acestor unităŃi este disponibilă pe adresa de internet, www.allianztiriac.ro; 
b) în alte unităŃi reparatoare din România, decât acelea menŃionate la lit. a) de mai sus, în următoarele 
condiŃii: 
-  Asigurătorul va calcula valoarea despăgubirii pe baza preŃurilor pieselor înlocuite, dar nu mai mult decât 
preŃurile recomandate de producătorii/importatorii  bunurilor respective şi a timpilor de reparaŃie, care nu 
pot fi mai mari decât cei stabiliŃi de producător. 
- unitatea reparatoare trebuie să aibă autorizarea Registrului Auto Român (R.A.R.) în vederea efectuării de 
reparaŃii pentru bunul respectiv; 
- anterior începerii reparaŃiei, Asiguratul va prezenta Asigurătorului un deviz antecalculaŃie, urmând ca 
Asigurătorul să comunice unităŃii reparatoare/ Asiguratului, valoarea maximă a despăgubirii ce poate fi 
acceptată spre decontare, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea devizului antecalculaŃie;   
- plata despăgubirii cuvenite se face direct către Asigurat, Asigurătorul neavând nici o obligaŃie faŃă de 
unitatea reparatoare;   
c) în regie proprie, în următoarele condiŃii: 
- se efectuează la cererea scrisă a Asiguratului; 
- costul reparaŃiei se stabileşte pe baza evaluării efectuate de Asigurător înainte de reparaŃie; 
- plata despăgubirii cuvenite se face către Asigurat; 
d) în unităŃi reparatoare din străinătate, numai cu acordul Asigurătorului, în cazul în care reparaŃia nu este 
tehnic posibilă sau nu se justifică din punct de vedere economic în unităŃile reparatoare din România. 
4.2. Din cuantumul despăgubirilor nu se scade franşiza stabilită în poliŃă în  cazurile în care vinovat de 
producerea daunelor este un terŃ cunoscut acoperit prin asigurare de răspundere civilă auto (Carte Verde, 
poliŃă de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terŃilor prin accidente de 
autovehicule - R.C.A.), asigurare valabilă la data accidentului. 

DISPOZIłII FINALE 
5. La prezenta clauză specială se aplică toate prevederile din „CondiŃii generale de asigurare” şi „CondiŃii 
speciale privind asigurarea de bunuri”, în măsura în care nu contravin celor de mai sus. 

ALLIANZ - łIRIAC ASIGUR ĂRI S.A.  
Emisiune - Iulie 2008 
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CONDIłII  SPECIALE PRIVIND ASIGURAREA DE AVARII ACCIDENTA LE 
A MA ŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALA łIILOR 

 
 OBIECTUL ASIGUR ĂRII  
1. În baza prezentelor condiŃii speciale de asigurare, Allianz - łiriac Asigurări S.A., în calitate de 
Asigurător, asigură bunurile prevăzute la pct. 1.1, 1.2 şi 1.3 din „CondiŃii generale de asigurare”  cu 
condiŃia ca, la momentul încheierii asigurării, acestea să fie operaŃionale conform scopului pentru care au 
fost produse, precum şi bunurile de rezervă, din categoria celor prevăzute mai sus, care au trecut probele 
/testele de punere în funcŃiune. Bunurile nou produse sau recent achiziŃionate se acoperă numai după 
eliberarea certificatului privind probele/testele de punere în funcŃiune şi cu condiŃia ca acestea să fi fost 
trecute cu succes. 
1.1. FundaŃiile bunurilor care fac obiectul  asigurării de mai sus se asigură cu acordul Asigurătorului şi 
menŃionarea expresă în poliŃa de asigurare. 
2. Bunurile asigurate, adresa la care se află acestea, sumele asigurate sunt cele menŃionate în poliŃa  de 
asigurare.  

RISCURI ACOPERITE 
3. Sunt acoperite avariile accidentale produse ca urmare a unui eveniment brusc şi neprevăzut, ce impune 
reparaŃii sau înlocuiri şi care rezultă din:  
3.1. accidente de muncă fortuite, cum ar fi reglarea defectuoasă a maşinilor, desprinderea urmată de 
aruncarea în timpul funcŃionării a unor părŃi componente, defecŃiuni sau erori de funcŃionare a 
dispozitivelor de protecŃie, pătrunderea accidentală de obiecte străine în corpul maşinii; 
3.2. dezmembrare datorată forŃei centrifuge; 
3.3. lipsa accidentală a apei în boilere sau în recipienŃii sub presiune; 
3.4. suprapresiune, cu excepŃia pagubelor produse de suprapresiunea cauzată de explozie, trăsnet, 
incendiu, intervenŃia pentru stingerea incendiului, operaŃiuni ulterioare de demolare, demontare şi curăŃire 
a zonei, ori implozie; 
3.5. scurtcircuit, supratensiune, suprasarcină, formarea de arcuri voltaice, inducŃie, cu excepŃia cazurilor 
când se datorează circumstanŃelor excluse la pct. 3.4 de mai sus; 
3.6. defecte sau greşeli de proiectare ori de fabricaŃie, defecte ale materialului şi erori de montare sau 
instalare; 
3.7. operarea greşită a maşinilor, lipsa de îndemânare în operarea maşinilor, neglijenŃă sau rea intenŃie  a 
angajaŃilor Asiguratului; 
3.8. furtună, îngheŃ, greutatea stratului de zăpadă şi/sau a gheaŃă. 

EXCLUDERI SPECIALE  
4. Din asigurare sunt excluse riscurile şi situaŃiile prevăzute la pct. 12 din “CondiŃii generale de asigurare”, 
precum şi: 
4.1. uzură, fermentaŃie, oxidare, coroziune, precum şi pagube produse prin afumare, pătare sau pârlire 
cauzată de o sursă normală de căldură, inclusiv la bunurile supuse la foc sau căldură pentru prelucrare; 
4.2. acŃiunea normală a curentului electric asupra instalaŃiilor şi aparaturii electrice;  
4.3. daune produse bunurilor mobile aflate, contrar normelor sau uzanŃelor, sub cerul liber; 
4.4. cheltuieli legate de îmbunătăŃirile aduse bunurilor în comparaŃie cu starea acestora dinaintea 
producerii evenimentului acoperit; 
4.5. cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze (riscuri) necuprinse în 
asigurare ori cele pentru reparaŃii, recondiŃionări sau restaurări nereuşite; 
4.6. trepidaŃii datorate circulaŃiei (rutiere, feroviare), precum şi unor instalaŃii sau echipamente industriale 
ori de construcŃii; 
4.7. cădere de corpuri, inclusiv aeronave sau alte aparate aeriene; 
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4.8. tasare (lăsare) a terenului de fundaŃie, fie sub sarcina construcŃiei, fie datorită altor cauze, precum şi 
formare de crăpături în terenul fundaŃiei sau în terenul din preajma clădirii, datorită variaŃiei de volum a 
terenului ca urmare a contracŃiei, umflării sau îngheŃului-dezgheŃului. 
5. De asemenea sunt excluse: 
5.1. pagube produse la piese interschimbabile (de exemplu: matriŃe, modele, cilindri gravaŃi etc.), părŃi 
care prin întrebuinŃare şi/sau natura lor suferă un grad mai mare de uzură sau depreciere şi necesită 
înlocuirea periodică (de exemplu: cuzineŃii refractari, uneltele de sfărâmare, obiectele de sticlă, curelele, 
funiile, cablurile, anvelopele şi altele asemenea), precum şi materialele consumabile (ca de exemplu: 
cuŃite, piese abrazive, burghie, pânze de fierăstrău, ace, platine, site, lanŃuri, panglici,  lubrifianŃi, 
combustibili, catalizatori etc.); 
5.2. pagube produse prin deteriorarea căptuşelii de cărămidă a furnalelor sau cuptoarelor, a grătarelor de 
ardere, duzelor de gaze şi altora similare;  
5.3. eroziune, depuneri lăsate de apă, piatra de pe cazane, depreciere sau uzură a oricăror părŃi ale 
maşinilor, cauzate de desfăşurarea normală a activităŃii productive, precum şi orice alte influenŃe chimice 
sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugină, noroi, zgură din conducte sau alte depuneri;  
5.4. avarii cauzate de testări, supraîncărcare intenŃionată sau experimente presupunând impunerea unor 
condiŃii excepŃionale de exploatare; 
5.5. explozie, trăsnet, incendiu, intervenŃia pentru stingerea unui eventual incendiu; 
5.6. cutremur de pământ, cutremur marin sau succesiune de valuri consecutive acestuia, prăbuşire ori 
alunecare de teren, cădere de pietre, viitură, inundaŃie, uragan, oricare alte calamităŃi naturale; 
5.7. furt, tâlhărie, disparitie inexplicabilă (din cauze necunoscute) a bunurilor; 
5.8. avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenŃa gravă ale Asiguratului 
sau ale managerilor acestuia; 
5.9. orice erori sau defecte existente şi cunoscute de Asigurat sau managerii săi la momentul începerii 
răspunderii Asigurătorului; 
5.10. daune sau avarii pentru care producătorul, furnizorul sau reparatorul bunului este răspunzător, fie 
conform legii, fie conform obligaŃiilor contractuale; 
5.11. bunuri achiziŃionate sau produse după emiterea poliŃei şi care nu au fost supuse testelor de 
funcŃionare ori nu au trecut cu succes testele;  
5.12.  pierderea datelor şi informaŃiilor conŃinute pe suporturile de date (soft, baze de date etc.). 

OBLIGA łIILE ASIGURATULUI 
6. Asiguratul are obligaŃiile prevăzute la pct. 22 şi 25 din “CondiŃii generale de asigurare”. 

CONSTATAREA, EVALUAREA DAUNELOR  ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 
7. La constatarea, evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor se aplică prevederile din ”CondiŃii generale 
de asigurare”, precum şi următoarele: 
8. Costul reparaŃiilor fundaŃiilor asigurate, avariate sau distruse în urma unui risc acoperit, se va despăgubi 
în limita sumei asigurate pe bază de documente justificative. 

DISPOZIłII FINALE 
9. La prezentele CondiŃii speciale de asigurare se aplică toate prevederile din “CondiŃii generale de 
asigurare”, în măsura în care nu contravin prevederilor din prezentele CondiŃii speciale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Persoane  juridice                                                                                     Allianz-łiriac Asigurări S.A.  
 

CondiŃii asigurare 9.3/26                                    Leasing Plus                                             Iulie  2008 
                                                                     

CLAUZE SPECIALE 
(valabile numai dacă sunt menŃionate în poliŃa de asigurare prin codul corespunzător) 

 
Societatea Allianz-łiriac Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, va despăgubi pe Asigurat pentru 
pagubele suferite la bunurile menŃionate în poliŃă, produse ca urmare a riscurilor de: 

AA 1 - Piese şi dispozitive de lucru  
Se asigură piesele şi dispozitivele de lucru dacă sunt avariate drept consecinŃă directă a unei avarii 
asigurate asupra altor părŃi ale maşinii. În acest caz, despăgubirea va corespunde costurilor de reparare sau 
valorii reale imediat dinaintea apariŃiei avariei (minima dintre acestea). Noua valoare de înlocuire a 
pieselor trebuie inclusă în suma asigurată a maşinii în cauză. 

AA 12 -  Foc intern la echipamentul electric 
Prin prezenta se asigură avariile interne prin incendiu asupra echipamentului  
electric inclus în specificaŃie,  dacă: 
-   avaria apare din cauza fenomenelor electrice bruşte şi neaşteptate, cum ar fi  
 
scurtcircuit, arc voltaic sau supratensiune, în echipamentul propriu-zis; 
-   avaria apare ca rezultat al întreruperii sursei de energie la adresa asigurată, din cauza trăsnetului. 
 
DispoziŃii finale aplicabile la clauzele de mai sus: 
La prezentele clauze speciale se aplică toate prevederile "CondiŃii speciale privind asigurarea de avarii 
accidentale”  în măsura în care nu contravin prevederilor din prezentele Clauze speciale. 

ALLIANZ - łIRIAC ASIGUR ĂRI S.A.  
Emisiune - Iulie 2008 
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CONDIłII SPECIALE PRIVIND ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR ELECT RONICE 
 
OBIECTUL ASIGUR ĂRII 
1. În baza prezentelor condiŃii speciale de asigurare,  Allianz-łiriac Asigurări S.A., în calitate de 
Asigurător, asigură bunurile prevăzute la pct. 1.1. şi 1.2. - echipamente electronice din „CondiŃii generale 
de asigurare”, astfel: 
 - echipamentul electronic care face obiectul asigurării trebuie să fie gata de funcŃionare şi să fie utilizat 
într-un domeniu economico-social (uz comercial, industrial, cercetare-dezvoltare sau educaŃional); 
 - un echipament electronic este considerat ca fiind gata de funcŃionare atunci când procedurile normale de 
lucru au fost deja începute sau pot fi începute (acolo unde este cazul, după ce în prealabil a fost trecute cu 
succes probele / testele de punere în funcŃiune). 
2. Acoperirea este valabilă şi în cazul în care obiectele asigurate sunt mutate sau transportate în interiorul 
locaŃiei asigurate. 
3. Bunurile asigurate, adresa la care se află acestea, sumele asigurate sunt cele menŃionate în poliŃa de 
asigurare. 
 
RISCURI ACOPERITE 
4. Sunt asigurate orice pagube materiale urmare a unui eveniment brusc şi neprevăzut, cu excepŃia 
excluderilor din ”CondiŃii generale de asigurare” şi a celor din prezentele CondiŃii speciale de asigurare, 
dacă: 
a) bunul asigurat nu îşi mai poate îndeplini funcŃiile pentru care este destinat; 
b) bunul asigurat a dispărut în urma unui furt acoperit conform pct. 5 lit. d). 
   Un eveniment este catalogat drept neprevăzut dacă Asiguratul sau unul din reprezentanŃii săi nu l-au 
prevăzut şi nici nu aveau posibilitatea să-l prevadă înainte ca el să apară. 
5. De exemplu, sunt acoperite pagubele materiale cauzate de: 
a) incendiu (cu sau fără flacără), explozie, implozie, trăsnet, prăbuşirea unui obiect / aparat aflat în zbor, 
precum şi pagube apărute ca urmare a operaŃiilor de stingere a incendiilor (demolare, curăŃare, eliberare a 
spaŃiilor); 
b) apă provenind din conducte sau canalizare, revărsare de ape, inundaŃie, maree, infiltraŃii, apă din pânza 
freatică, apă din precipitaŃii, abur, îngheŃ, umezeală, coroziune, alte tipuri de lichide; 
c) cutremur de pământ, furtună, vijelie, grindină, avalanşă, cădere de pietre;  
d) furt prin: 
 - efracŃie; în acest context, prin ”furt prin efracŃie” se înŃelege furtul săvârşit prin înlăturare sau forŃare a 
oricărui obiect, obstacol sau dispozitiv destinat a împiedica pătrunderea în locul unde se află bunurile 
asigurate, dacă aceasta a avut ca rezultat distrugerea ori degradarea obiectului, obstacolului sau 
dispozitivului; 
 - acte de tâlhărie, dacă acesta s-a săvârşit la locaŃia asigurată, prin acte de violenŃă, în condiŃiile prevăzute 
de codul penal, asupra Asiguratului sau angajaŃilor săi; 
 - întrebuinŃarea de chei originale, însă numai dacă acestea au fost obŃinute prin acte de violenŃă; 
e) erori de construcŃie, defecte de material, defecte de fabricaŃie, supratensiuni, inducŃie, pagube prin 
efectul indirect al trăsnetului; 
f)  neglijenŃă, neinstruire sau manipulare necorespunzătoare, erori în operare; 
g) acte intenŃionate din partea terŃilor. 
 
EXCLUDERI SPECIALE  
6. Din asigurare sunt excluse riscurile şi situaŃiile prevăzute la pct. 12 din ”CondiŃii generale de asigurare”, 
precum şi: 
 
BUNURI EXCLUSE  
7. Se exclud de la plata despăgubirilor părŃile sau materialele supuse la uzură accentuată sau care, datorită 
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funcŃiei lor specifice şi compoziŃiei, se înlocuiesc  periodic. În această categorie sunt cuprinse: 
7.1. materialele auxiliare şi consumabile, materiale de lucru (toner, agenŃi de răcire şi stingere, cartuşe cu 
bandă, film, hârtie tratată special, fluide de developat, reactivi, rastere, pipete, suporturi de imagine şi 
sunet etc.); 
7.2. orice tip de scule şi unelte (burghie, freze, greifere etc); 
7.3. alte elemente ale bunului asigurat care, pe durata de viaŃă a acestuia, sunt schimbate frecvent 
(siguranŃe, surse de iluminat, baterii, filtre etc.). 
   Dacă nu există un acord special între părŃi, tuburile electronice de putere, tuburile cu raze X şi tuburile 
laser, precum şi purtătoarele intermediare de imagini (ex. cilindru copiator) sunt acoperite numai pentru 
incendiu, daune produse de apă şi furt prin efracŃie. 
 
PIERDERI  SAU AVARII EXCLUSE 
8. Nu sunt cuprinse în asigurare pagubele produse de sau provenite din: 
8.1. evenimente pentru care o terŃă parte ca producător, furnizor, reparator, transportator sau contractant al 
transportului, este răspunzătoare; 
8.2. uzură, abraziune, îmbătrânire a oricărei părŃi componente a bunului asigurat, ca rezultat natural al 
utilizării normale sau ca rezultat al deteriorării treptate a acestuia (dacă însă, ca urmare a unui asemenea 
eveniment, sunt avariate alte părŃi înlocuibile, acestea sunt  acoperite de poliŃă); 
8.3. defect intern al oricărei componente electronice, parte a bunului asigurat. În cazul în care una sau mai 
multe componente electronice se defectează şi nu există o dovadă clară că defecŃiunea s-a produs dintr-o 
cauză externă, acoperită prin prezentele condiŃii, nu se vor plăti despăgubiri pentru componentele afectate 
(dacă însă, ca urmare a unui asemenea eveniment, sunt avariate alte părŃi înlocuibile, acestea sunt  
acoperite de poliŃă); 
8.4. greve, revolte, tulburări civile, reacŃii la concedieri în masă. 
9. În caz de furt nu sunt cuprinse în asigurare şi nu se acordă despăgubiri în următoarele situaŃii 
(împrejurări), precum şi dacă furtul a fost favorizat de: 
9.1. pierderea inexplicabilă, dispariŃia misterioasă (dispariŃia obiectelor asigurate fără să se cunoască 
modalitatea în care au dispărut aceste obiecte); 
9.2.  furt simplu, furt prin înşelătorie; 
9.3. desfiinŃarea sau scoaterea din funcŃiune, de către Asigurat, a sistemelor de pază şi protecŃie existente 
la data încheierii poliŃei. 
 
CHELTUIELI EXCLUSE 
10. Asigurătorul nu îl va despăgubi pe Asigurat pentru: 
10.1. cheltuieli care s-ar fi făcut chiar dacă evenimentul asigurat nu s-ar fi produs (cum ar fi cheltuieli de 
întreŃinere); 
10.2. cheltuieli pentru modificări sau îmbunătăŃiri aduse bunului asigurat după producerea unui risc 
asigurat; 
10.3. cheltuieli apărute ca urmare a utilizării unei improvizaŃii sau pentru reparaŃia provizorie a bunului 
asigurat; 
10.4. acele cheltuieli care, din punct de vedere al scopului/destinaŃiei lor, nu au fost luate în calcul la 
determinarea sumei asigurate. 
 
OBLIGA łIILE ASIGURATULUI 
11. Asiguratul are obligaŃiile prevăzute la pct. 22 şi 25 din ”CondiŃii generale de asigurare”, precum  şi: 
11.1. Pe întrega perioadă de valabilitate a poliŃei:  
a) să se conformeze cerinŃelor, instucŃiunilor  şi recomandărilor producătorului cu privire la:   
- amplasare şi instalare (sursa de alimentare, legăturile de echipotenŃialitate, aer condiŃionat); 
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- operaŃiuni generale de utilizare, operare, service şi întreŃinere. 
În caz de neîndeplinire a obligaŃiilor prevăzute la lit. a) de mai sus, Asigurătorul are dreptul să denunŃe 
asigurarea de la data constatării, fără restituirea primelor pentru perioada scursă de la încheierea asigurării, 
iar în caz de daună Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii. 
 
CONSTATAREA, EVALUAREA PAGUBELOR   
ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR 
12. La constatarea, evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor se aplică prevederile din ”CondiŃii generale 
de asigurare”, precum şi următoarele: 
13. Asiguratul poate proceda la reinstalarea sau repunerea în funcŃiune a obiectelor avariate numai după ce 
Asigurătorul şi-a dat acordul pentru aceasta. Dacă, în termen de o săptămână de la data cererii 
Asiguratului de repunere în funcŃiune a obiectelor afectate de daună, Asigurătorul nu comunică acestuia 
răspunsul său, atunci Asiguratul poate proceda la repunerea în funcŃiune fără acordul Asigurătorului. 
 
DISPOZIłII FINALE  
14. La prezentele CondiŃii speciale de asigurare se aplică toate prevederile din ”CondiŃii generale de 
asigurare”,  în măsura în care nu contravin prevederilor din prezentele CondiŃii speciale. 
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CLAUZE SPECIALE 
 (valabile numai dacă sunt menŃionate în specificaŃia de asigurare prin codul corespunzător) 

 
101/1a  - Echipament electronic portabil - pierdere prin furt. 
Este convenit şi acceptat că, în conformitate cu definiŃiile, condiŃiile şi excluderile conŃinute în ”CondiŃii 
speciale privind asigurarea echipamentului electronic”, Asigurătorul îl va despăgubi pe Asigurat în caz de 
pagubă materială, astfel: 
a) echipamentul electronic portabil este acoperit şi atunci când este utilizat în afara locaŃiei menŃionate în 
poliŃă; 
b) în cazul furtului prin efracŃie, Asiguratul va suporta o sumă (franşiză) echivalentă cu 25% din valoarea 
asigurată; 
c) dacă echipamentul electronic portabil a fost furat prin efracŃie dintr-un autovehicul, Asiguratul va fi 
despăgubit numai dacă: 
-  autovehiculul este prevăzut cu acoperiş tare; 
-  autovehiculul a fost încuiat după ce a fost parcat; 
-  se poate dovedi că furtul echipamentului electronic asigurat s-a produs între orele 06:00 - 22:00; 
- echipamentul electronic asigurat era depozitat în autovehicul astfel încât să nu fie vizibil din afară (de 
exemplu în portbagaj).  
RestricŃia de timp nu este aplicabilă dacă autovehiculul a fost parcat într-un garaj închis sau într-o parcare 
păzită. 
 
101/1b - Echipament electronic portabil - pagubă prin cădere, scăpare. 
În cazul în care s-a produs o pagubă materială provocată prin căderea sau scăparea echipamentului, 
Asiguratul va suporta o sumă (franşiză) echivalentă cu 25% din valoarea pagubei, dar nu mai puŃin decât 
franşiza menŃionată în specificaŃia de asigurare sau într-o anexă la poliŃa de asigurare (Supliment de 
asigurare).. 
 
143 - Transport aerian din străinătate 
În conformitate cu definiŃiile, condiŃiile şi excluderile conŃinute în ”CondiŃii speciale privind asigurarea 
echipamentului electronic”, este convenit şi acceptat că: 
a) în cazul producerii unui risc acoperit prin poliŃă Asigurătorul îl va despăgubi pe Asigurat şi pentru 
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cheltuielile necesare transportului aerian din străinătate al pieselor de schimb; 
b) în cazul producerii unei daune se va aplica aceeaşi franşiză ca la asigurarea pentru pagube materiale; 
c) după producerea unei daune, atât Asigurătorul cât şi Asiguratul au dreptul de a anula această clauză. 
Suma asigurată este cea declarată de Asigurat şi agreată de Asigurător, menŃionată expres în specificaŃia 
de asigurare sau într-o anexă la poliŃa de asigurare (supliment de asigurare). 
 
144 - Cheltuieli de călătorie pentru specialişti şi/sau consultanŃi din străinătate 
În conformitate cu definiŃiile, condiŃiile şi excluderile conŃinute în ”CondiŃii speciale privind asigurarea 
echipamentului electronic”, este convenit şi acceptat că: 
a) în cazul producerii unui risc acoperit prin poliŃă Asigurătorul îl va despăgubi pe Asigurat şi pentru 
cheltuielile necesare transportului aerian al specialiştilor şi/sau consultanŃilor din străinătate; 
b) în cazul producerii unei daune se va aplica aceeaşi franşiză ca la asigurarea pentru pagube materiale; 
c) după producerea unei daune, atât Asigurătorul cât şi Asiguratul au dreptul de a anula această clauză. 
Suma asigurată este cea declarată de Asigurat şi agreată de Asigurător, menŃionată expres în specificaŃia 
de asigurare sau într-o anexă la poliŃa de asigurare (supliment de asigurare). 
 
DispoziŃii finale aplicabile la clauzele de mai sus: 
La prezentele Clauze speciale se aplică toate prevederile ”CondiŃii speciale privind asigurarea 
echipamentului electronic”,  în măsura în care nu contravin prevederilor din prezentele Clauze speciale. 
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