
Ce obliga]ii am?

Unde beneficiez de asigurare?

cheltuieli cu pompierii [i de restabilire a mijloacelor de protec]ie [i 
stingere a incendiilor;
cheltuieli de demolare [i evacuare;
onorariul exper]ilor de daun`;
onorariul arhitec]ilor; 
cheltuieli de localizare [i acces, respectiv pentru demolarea [i 
refacerea p`r]ilor de cladire \n vederea localizar`rii conductelor ce au 
produs avaria de ap`; 
cheltuieli urgente [i de conservare; 
spargerea accidental` a suprafe]elor vitrate [i a bunurilor casante;
fenomene electrice pentru instala]iile fixe;
derogare de la regula propor]ionalit`]ii;
\ntreruperea activit`]ii.

Clauze/riscuri op]ionale (valabile dac` sunt înscrise în poli]`):

Riscuri de baz`:
incendiu, traznet, explozie, c`derea aparatelor de zbor [i a 
vehiculelor spa]iale;
lovirea de c`tre vehiculele rutiere care nu apar]in Asiguratului;
emana]ii de fum, gaz, vapori;
c`derea accidental` de corpuri ce nu sunt cuprinse \n asigurare; 

Ce se asigur`?

Asigurarea facultativ` a cl`dirilor, respectiv cl`dirile [i construc]iile anexe destinate desf`[ur`rii activit`]ii asigurate precum [i cotele-p`r]i 
din imobilele [i instala]iile fixe de]inute în proprietate comun`, dac` au fost incluse în suma asigurat`, [i a continutului acestora aflat în 
proprietatea sau folosin]a Asiguratului, respectiv: Utilaje, echipamente, mobilier precum [i Mijloace circulante (Stocuri de marf`) ce 
apar]in societ`]ilor comerciale.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Exist` restric]ii de acoperire?

asigura]ii \n insolven]` [i/sau faliment; 
cl`diri \ncadrate \n clasele de risc seismic 1 sau 2 sau urgen]` U1;
cl`diri \n stare avansat` de degradare sau p`r`site; 
obiecte de art`, antichit`]i, bl`nuri, pietre pre]ioase, obiecte din 
metale pre]ioase, obiecte de pre], monezi, timbre [i obiecte de 
anticariat, bani, titluri de crean]`, hârtii [i titluri de valoare;
teren/p`mânt, flor`, faun`, inclusiv p`duri, culturi sau p`[uni, 
animale vii, p`s`ri, pe[ti sau alte vie]uitoare;
vehicule [i mijloace de transport autorizate s` circule pe drumuri 
publice, locomotive [i material rulant, vapoare, ambarca]iuni 
nautice, aeronave.

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare de Daune 
Materiale la bunuri – Incendiu [i alte riscuri [i nu este unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete ale 
prezentului produs de asigurare sunt furnizate \n documenta]ia complet` a Contractului de Asigurare.
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avarii accidentale mecanice sau electrice; ac]iunea normal` a 
curentului electric, desc`rc`ri electrice sau alte fenomene electrice, 
scurtcircuit, supratensiune survenite din orice cauz`, inclusiv din 
tr`snet; 
infiltra]ii, igrasie, umezeal`, condensare, temperaturi extreme sau 
modific`ri ale temperaturii ori umiditate;
înghe]area apei în conducte, rezervoare, vase; 
defecte de construc]ie sau material, erori de proiectare, trepida]ii, 
vicii de construc]ie ale funda]iei, tasarea terenului funda]iei sau din 
preajma cl`dirii [i/sau ca urmare a varia]iei de volum a acestuia 
datorat` contrac]iei, inghe]ului, dezghe]ului; umiditate, igrasie;
uzura, coroziune, fermenta]ie, oxidare;
afumare, p`tare sau pârlire, din surse normale de c`ldur`; 
inten]ie, culpa grav`; viciul ascuns al bunului asigurat; 
daunele morale, produse cu inten]ie, de consecin]` [i indirecte, 
lips` de beneficiu, folosin]` sau chirie, amenzi, profituri nerealizate 
sau orice alte daune ce nu privesc materialitatea bunurilor asigurate.

Riscuri adi]ionale/op]ionale:
calamit`]i naturale: cutremur, inunda]ii [i aluviuni, fenomene
atmosferice, alunecare de teren, greutatea stratului de z`pad`,
avalan[`;
daune produse de ap` provocate de avarii la instala]iile fixe în 
serviciul cl`dirii precum [i avarii la instala]iile automate de stingere a 
incendiilor;
evenimente socio-politice;
acte de vandalism;
furt [i/sau t<lh`rie;
unda sonic`;
\ntreruperea activit`]ii;

declararea corect`, complet` [i \n conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la \mprejur`rile producerii evenimentului asigurat;
semnarea Chestionarului, Poli]ei [i Condi]iilor de asigurare, a oric`rui Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
plata la termen [i \n totalitate a ratelor de prim` aferente poli]ei de asigurare;
prevenirea producerii evenimentului asigurat [i luarea tuturor m`surilor pentru limitarea pagubelor la producerea acestuia;
comunicarea producerii evenimentului asigurat \n termen de 3 (trei) zile de la data lu`rii la cuno[tin]` despre acesta;
conservarea dreptului de regres al Asigur`torului [i a st`rii de fapt existente \n momentul daunei;
comunicarea \n scris a oric`ror modific`ri ce pot ap`rea \n leg`tur` cu obiectul asigur`rii \n termen de maxim 10 zile de la data lu`rii la cuno[tin]` 
(schimbarea/incetarea activit`]ii desf`[urate la loca]ia asigurat`, schimbarea utiliz`rii/destina]iei bunului asigurat [i/sau a modalit`]ii de utilizare a 
acestuia).

Asigurarea este valabil` pentru daunele produse la adresa/adresele 
men]ionate \n poli]` dac` nu este men]ionat altfel, situate pe 
teritoriul Rom<niei.

Suma asigurat` se stabile[te potrivit declara]iei Asiguratului, la valoare de 
nou, respectiv costul necesar pentru \nlocuirea bunurilor asigurate cu 
altele noi, similare ca tip, calitate, performan]e, parametrii contructivi [i 
func]ionali sau valoare real`, respective costul necesar pentru repara]ia 
sau inlocuirea bunurilor asigurate cu altele noi, similare ca tip, calitate, 
performan]e, parametrii contructivi [i func]ionali diminuat cu gradul de 
deterioarare [i de depreciere material`, invechire, uzur`.



Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

Când [i cum pl`tesc?

\ncepe la data fixat` \n poli]` dar nu \nainte de ora 00.00 a zilei urm`toare \n care s-a \ncasat prima de asigurare/rata I de prim`;
\nceteaz`, \n mod uzual, dup` 12 luni de la prima zi de valabilitate, la ora 24.00 a ultimei zile men]ionate \n poli]`.

\n ziua emiterii poli]ei de asigurare (\n cazul primei integrale sau ratei I de prim`);
la datele scadente stabilite \n poli]a de asigurare (pentru ratele de prim` ulterioare ratei I);
\n valuta stabilit` \n poli]` pentru plata primelor de asigurare;
\n conturile stipulate \n poli]a de asigurare.
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Metode de încetare ale contractului de asigurare:
prin denun]are unilateral`, cu notificarea prealabil`, înaintat` cu minim 20 de zile înainte de denun]are;
prin  reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex.: neplata primei/ratelor de prim` de c`tre Contractant sau 
schimbarea esen]ial` a împrejurărilor referitoare la risc); 
prin înstr`inarea obiectului asigurat;
inexisten]a riscului [i/sau obiectului asigurat.


