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[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente] 
 

Ce este acest tip de asigurare? 
Asigurare facultativă de tip „toate riscurile” pentru pierderea sau distrugerea Bunurilor Asigurate.  

 Ce se asigură? 
 
 
 

 Acoperire tip „toate riscurile”  
 
 
Asiguratul va ţine un registru al stocurilor în care 
vor fi înregistrate toate detaliile bunurilor. Data şi 
suma asigurată pentru fiecare obiect va fi 
înregistrată la data intrării în custodia 
Asiguratului.  
Sumele asigurate vor fi justificate printr-o 
evaluare, iar aceste evaluari vor fi efectuate de 
persoane abilitate şi recunoscute/acceptate de 
catre Asigurator 
Suma asigurată înregistrată pentru fiecare 
obiect asigurat este o “valoare agreeată”. 
 “Valoarea agreeată” se referă la faptul că, în 
conformitate cu prevederile poliţei, suma 
asigurată pentru respectivul obiect va fi acceptată 
de catre Asigurător ca valoarea obiectului în 
cauză, având în vedere că răspunderea 
Asiguratului se va limita la acea valoare 
menţionată în registru. 

 Ce nu este asigurat? 
Asigurarea acordată de Poliţă NU acoperă pagube produse de: 
 Radiaţii ionizante sau contaminare radioactivă produse de orice 

combustibil nuclear sau reziduu nuclear rezultat din arderea 
combustibililor nucleari, inclsiv din orice proces autoîntreţinut de fisiune 
nucleară 

 Proprietăţile radioactive, toxice, explozive sau orice alte proprietăţi 
periculoase sau contaminante ale instalaţiilor nucleare, reactoarelor sau 
oricăror alte echipamente nucleare, sau ale oricăror părţi componente 
ale acestora 

 Orice armă de război care utilizează fisiunea şi/sau fuziunea atomică 
sau alte reacţii similare sau forţe radioactive sau altele asemenea 

 Război, invazie, acţiuni ale unui inamic străin, ostilităţi sau orice alte 
acţiuni cu caracter războinic (fie precedate de declaraţie de război sau 
nu), război civil, răscoală, rebeliune, revoluţie, insurecţie, tulburări civile 
care ating proporţiile şi amploarea unei mişcări populare, lovitură de stat 
militară sau civilă, lege marţială sau stare de asediu 

 confiscare, nationalizare, rechiziţionare, detenţie sau distrugere de 
către sau din ordinul oricărui guvern, autoritate publică, vamală sau 
locală  

 orice acţiune deliberată sau neglijenţă a Asiguratului sau a oricărei 
companii asociate, sau a unui angajat, şi care ar fi putut fi anticipata de 
către Asigurat având în vedere natura şi circumstanţele în care s-a 
produs o astfel de acţiune sau neglijenţă 

 Pagube sau daune apărute ca urmare a unui act necinstit comis sau 
determinat de orice angajat  

 Pagube sau daune cauzate de, sau constând într-o defecţiune inerentă, 
uzură sau depreciere, natura bunurilor care fac obiectul asigurării, 
deteriorearea graduală, acţiunea insectelor, viermilor, rozătoarelor, 
ruginirii, oxidării, coroziunii, putrezirii, mucegăirii, ciupercilor, condiţiilor 
admosferice sau climatice sau acţiunii luminii 

 orice proces de încălzire, uscare, curăţire, vopsire, modificare, reparare, 
restaurare, sau utilizarea neadecvată, ori datorată avariilor accidentale 
de natură mecanică 

 dispariţii misterioase sau inexplicabile, descoperite cu ocazia 
inventarierii 

 Pagube sau daune cauzate în mod direct de undele de presiune 
produse de aeronave sau alte aparate de zbor care zboară cu viteze 
sonice sau supersonice 

 

 Există restricții ale acoperirii? 
 

! nu se acoperă orice pagubă sau daună care este acoperită de o altă poliţă 
de asigurare, făcând excepţie orice diferenţă peste suma ce ar fi fost 
plătită în baza unei astfel de poliţe, sau care ar fi fost platită în baza acelei 
poliţe, dacă o astfel de poliţă ar fi fost în vigoare 
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Unde sunt acoperit? 
 
 În asigurare sunt cuprinse numai pagubele produse pe teritoriul României, ȋn limitele teritoriale menţionate ȋn poliţa de 

asigurare. 
 

 

Care îmi sunt obligațiile? 
 
- Asiguratul trebuie să depună toată diligenţa necesară rezonabilă pentru siguranţa şi paza Bunurilor Asigurate şi trebuie să 

ia toate măsurile pentru diminuarea oricărei pagube sau daune produse respectivului bun; 
 

- Este o condiţie ce precede preluarea oricărei răspunderi a Asigurătorului în privinţa oricărei pagube sau daune ori cheltuieli 
ca urmare a furtului sau tentativei de furt, ca:  

o Orice sistem de alarmă antiefracţie instalat în concordanţă cu condiţiile concrete ale amplasamentului Asiguratului 
şi orice alte dispozitive de protecţie impuse de către Asigurător să fie operaţionale şi puse în funcţiune ori de câte 
ori incintele rămân nesupravegheate;  

o Orice sistem de alarmă antiefracţie trebuie să fie păstrat în condiţii de funcţionare în baza unui contract de 
întreţinere încheiat cu firma care a instalat sistemul, sau cu altă firmă agreată de către Asigurător, precum şi 
menţinerea în stare de funcţionare a oricăror alte dispozitive de protecţie; 

o Orice chei, coduri sau combinaţii ale sistemelor antiefracţie, precum şi cele ale seifurilor sau tezaurelor trebuie să 
fie activate ori de câte ori incintele sunt închise sau rămase nesupravegheate; şi 

o Protecţia aferentă oricărui sistem de alarmă antiefracţie sau a oricărui alt dispozitiv de protecţie să nu fie modificate 
în detrimentul Asigurătorului fără acordul prealabil al Asigurătorului.  
 

- Orice sistem de alarmă antiefracţie nu va fi considerat ca fiind adecvat, dacă Asiguratul a notificat Asigurătorul că sistemul 
nu mai este conectat la o statie centrala sau Politia nu mai raspunde apelurilor sau sistemul nu este operational, exceptie 
facand cazurile in care Asiguratul a notificat Asiguratorul despre astfel de schimbari, iar Asiguratorul si-a dat acceptul scris 
pentru mentinerea in asigurare a riscului de furt.  

 
 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 
Prima de Asigurare aferentă Poliţei va fi stabilită pe baza tabelelor de cote de primă anuală ale Asigurătorului, aplicabile la 
data încheierii Poliţei. 
 
Frecvenţă de plată: integral până la data intrării în vigoare a Poliţei.  
 
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere sau prin virament bancar. 
 
 

Când începe și când se sfârșește acoperirea? 
 
Răspunderea Asigurătorului începe la ora 2400 a zilei în care este achitată prima aferentă Poliţei.  

 
Răspunderea Asigurătorului încetează  

(i)  la data şi ora expirării perioadei de asigurare, sau  
(ii)  la data şi ora rezilierii sau denunţării efective a Poliţei. 

 
 

Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
 

Denunţarea contractului de asigurare se poate face de către una dintre părţi numai cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte. 

 

 


