
 
 
 
 

 
 

Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul Informării 
precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și pe care îți 
recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea oferă protecție pentru bunurile/ mașinile menționate în Poliță și aflate la adresa menționată în Contractul de 
asigurare în cazul apariției unui eveniment neprevăzut. 
 

 Ce se asigură? 
Obiectul asigurarii îl constituie bunurile/ mașinile 
menționate în Poliță dacă: mașina este omologată și a 
trecut cu succes procedura de punere în funcțiune; 
mașina este în stare bună de funcționare, fiind 
operațională. 
Riscurile acoperite prin Poliță sunt de tipul Toate 
riscurile (menționate mai jos), la care se pot adăuga 
clauze suplimentare : 
 

✓ Avarii electrice sau mecanice produse în mod 
imprevizibil, accidental și brusc, printre care: defecte 
de material, erori de proiectare, de fabricație, 
dereglări, ungere defectuoasă, supratensiune electrică, 
scurt-circuit etc; 
 

✓ Avarii accidentale cauzate de alte mașini, fie 
ca acestea sunt asigurate sau nu; 
 
Clauze suplimentare: Autorități publice, cabluri 
neelectrice, centrale termice, demolări-demontări, 
lucru sezonier etc . 
 
Suma asigurată reprezintă valoarea reală a mașinilor; 
se stabilește și se declară de Asigurat/Contractant 
individual pentru fiecare mașina asigurată și este 
menționată în Polița de asigurare; trebuie să conțina 
TVA și orice altă taxă legală care concură la achiziția 
mașinilor asigurate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
Nu sunt asigurate prin Poliță : 

 Categorii de mașini care nu pot fi asigurate, 
printre care amintim: mașini utilizate pentru prelucrarea, 
fabricarea dispozitivelor sau materialelor explozibile, 
mașini experimentale sau prototipuri, etc; 

 Mașini care nu sunt cuprinse explicit în asigurare 
prin Contractul de asigurare; 

 Centrale termice, inclusiv boilere de orice tip și 
marime precum și vase/cazane/recipiente sub presiune, 
turbine (cu abur, apă sau gaz) etc; 
 
Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 

 

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

! Incendiu și operațiuni de stingere a acestuia, explozie, 
cutremur, furtună, inundație, grindină, inundații etc; 

! Utilizării ori întreținerii mașinilor în alte condiții decât 
cele recomandate de producător; 

! Transportul mașinilor sau pieselor aferente acestora la 
și de la adresa prevazută în Contractul de asigurare; 

! Uzura de orice fel sau de degradări și deteriorări 
progresive ; 
 

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

 Asigurarea este valabilă la adresa menționată în Polița de asigurare, pe teritoriul României. 
 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; să achiți prima de 
asigurare în cuantumul și la scadența agreată etc.  
În caz de daună sa avizezi Asigurătorul în termen de maxim 15 zile de la luarea la cunoștință despre producerea 
evenimentului și să pui la dispoziția acestuia documentele solicitate etc. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Metodele de plată sunt cele puse la dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe site-ul www.uniqa.ro. 
Prima de asigurare se va achita către Asigurător la termenul agreat și în moneda în care a fost stabilită suma asigurată. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță.  
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată în Poliță. 
 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poșta 
sau curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, etaje 2-5, sector 1, 
București, sau scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro. 
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