
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Acest document servește doar unui scop de informare, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 
Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare. 

 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Este vorba despre o asigurare facultativă destinată acoperirii daunelor produse bunurilor și proprietăților utilizate în desfășurarea unor 
activități din domeniul industrial, comercial, administrativ și agricol.  

 

Ce se asigură? 
Se asigură bunurile care aparțin persoanelor juridice, astfel:  
 clădiri; 
 maşini, utilaje şi instalaţii industriale, echipamente, alte mijloace fixe 

şi obiecte de inventar; 
 mijloace circulante; 
 
Se acordă despăgubiri pentru daune produse bunurilor asigurate 
menționate în Poliță de riscuri precum: 
 incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri aeriene; 
 riscuri de dezastre naturale (cutremur, inundații, alunecare/ 

prăbușire de teren); 
 fenomene atmosferice (furtună, grindină, greutatea stratului de 

zăpadă, avalanșă de zăpadă); 
 coliziune cu autovehicule; 
 boom sonic; 
 vandalism; 
 apă de conductă; 
 furt prin efracție sau tâlhărie;  
 fenomene electrice; 
 avarii accidentale instalații 

 
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se 
încheie asigurarea și este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul 
producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate. 

 
Ce nu se asigură? 
Nu pot fi asigurate: 

 orice tip de teren, plantații, păduri, culturi de plante; 

 animale, pești și alte viețuitoare; 

 ambarcațiuni, aeronave, material rulant, autovehicule  
 
 
Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:  

 de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, 
revoltei, actelor paramilitare sau de terorism; 

 de poluare si/sau contaminare; 

 cu intenţie sau culpă gravă în producerea evenimentului 
de către Asigurat/ Contractant/ Beneficiar; 

 bunurilor pentru care nu există autorizaţiile legale de 
construcţie şi funcţionare emise de organele în drept; 

 Oricăror lucrări de construcții, montaj, reparații executate 
în cadrul locației asigurate; 

  
 
 
 
 
 

 

Există restricții de acoperire? 

! Acoperirea nu validează pentru daune produse în 
perioada de suspendare a efectelor juridice ale 
contractului de asigurare 

 
  Unde beneficiez de asigurare? 
 Asigurarea este valabilă la locația asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României. 

 

 

Ce obligații am? 
La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să: 

 furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/ împrejurările care influenţează riscul; 

 plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță; 

 ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind 
riscul asigurat; 

 întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului, în scopul 
prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat; 

 în cazul producerii unui eveniment să ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor; 

 participați/ cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna produsă. 

 

 

Asigurarea de bunuri 
Document de informare privind produsul de asigurare  (cod F7.5.-07/TC-R1.1/2009) 

Societatea:  
CERTASIG - SOCIETATE DE 
ASIGURARE SI REASIGURARE S.A. 

Produsul companiei:  
ASIGURAREA DE INCENDIU ȘI 
ALTE RISCURI 
 

Număr în Registrul Asigurătorilor: RA-021/2003; Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară Nr. Reg. Com. 
J40/9518/2003; C.U.I. 12408250; Capital social 43.288.761,60 RON, Bucureşti, Str. Nicolae Caramfil, Nr. 61 B, Sector 1, 
Cod LEI: 549300TNR84EPNR2QH36, Tel.: +4 021 311 91 04; Fax: +4 021 311 50 56; www.certasig.ro; office@certasig.ro 



 

 Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se plătește la emiterea Politei sau conform scadențelor mentionate în Poliță, prin virament bancar sau în numerar.  

 

 
Când începe și când încetează acoperirea? 
Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță; 
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă. 

 
 

Cum pot să reziliez contractul?  
Potrivit prevederilor din Codul Civil, aveți dreptul să denunţați unilateral contractul de asigurare, printr-o notificare prealabilă transmisă 
Asigurătorului, contractulul de asigurare încetându-și efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării Asigurătorului. 
 


