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Ce este acest tip de asigurare? 
Asigurare facultativă complexă a riscurilor industriale şi comerciale asupa cărora Asiguratul are un interes patrimonial, pentru 
pagube materiale; opţional se pot acoperi şi pierderile din ȋntreruperea activităţii.  

 Ce se asigură? 
 
Sectiunea I – Pagube Materiale 
Acoperiri de bază pentru clădiri şi conţinut, ȋn 
funcţie de opţiunile exprimate ȋn cerea 
chestionar:  
 FLEXA (incendiu, trăsnet, explozie, căderea 

aparatelor de zbor) 
 Cutremur de pământ şi orice daună rezultantă 
 Prăbuşire sau Alunecare de teren şi surpare 
 Inundaţie naturală 
 Riscuri atmosferice (grindină, furtună, tornadă, 

uragan, ploaie torentiala, avalanşe de zăpadă, 
greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă) 

 Cădere de corpuri (altele decat căderea 
aparatelor de zbor) 

 Impact al unui vehicul 
 Boom Sonic 
 Apă de Conductă 
 Scurgere din sprinklere 
o Alte ACOPERIRI SUPLIMENTARE solicitate 

de Asigurat şi acceptate de Asigurător 
Bunuri Asigurabile: 

- Clădiri şi alte construcţii 
- Ȋmbunătăţiri şi amenajări 
- Echipamente de calcul, birotică şi mobilier 
- Stocuri (doar la valoarea de intrare) 
- Utilaje, echipamente şi instalaţii 

Bunurile se asigură pentru sumele declarate de 
Asigurat, iar baza de calcul poate fi valoarea reală, 
valoarea contabilă sau valoarea de ȋnlocuire. 
 
Sectiunea II –Ȋntreruperea Activităţii – Opţional: 
Se asigura pierderi din ȋntreruperea Activităţii ca 
urmare a: 
o Riscurilor asigurate in baza Sectiunii I 
o Alte riscuri solicitate ȋn cererea chestionar 
Criterii de Asigurare ȋn baza Sectiunii II: 
- Pierderea de profit brut (scăderea cifrei de 

afaceri şi creşterea cheltuielilor de exploatare) 
- Pierderea de Venit şi creşterea cheltuielilor de 

exploatare 
- Pierderea de Venit din chirii şi creşterea 

cheltuielilor de exploatare 
- Crestere suplimentară a cheltuielilor de 

exploatare 
- Retribuţii 
 

 Ce nu este asigurat? 
Asigurarea acordată de Poliţă NU acoperă: 
 Contaminare radioactivă  
 Război şi terorism   
 Grevă, revoltă, tulburare civilă şi persoane răuvoitoare 
 Autorităţi publice şi măsuri punitive 
 Infiltrare, poluare şi contaminare 
 Riscuri asociate tehnologiei informaţiei 
 Franşiză şi excedent de timp 
 Excluderi specifice fiecărei acoperiri suplimentare.  

 Există restricții ale acoperirii? 
Nu se pot asigura: 
! Bunuri în stadiu de construcţie, montaj/instalare, testare, punere în 

funcţiune, demolare, dezmembrare/demontare  
! Bunuri în cursul transportului rutier/feroviar/aerian/naval, inclusiv în 

timpul încărcării/descărcării ȋn/din mijloacele de transport, sau în situaţii 
care fac/pot face obiectul unei poliţe de asigurare a bunurilor pe durata 
transportului 

! Terenuri (inclusiv solul), rambleuri, debleuri, terasamente, lucrări de 
amenajare a terenului; reţele de canalizare, rigole, apeducte, galerii de 
drenaj; conducte pentru transportul fluidelor şi cabluri subterane; puţuri, 
excavaţii, alte lucrări subterane; autostrăzi, şosele, drumuri, trotuare, 
borduri, alte amenajări rutiere; tuneluri, poduri, viaducte şi orice alte 
lucrări de artă; baraje, rezervoare, bazine de colectare, canale 
artificiale, ape de suprafaţă şi subterane; linii de cale ferată, amenajări 
feroviare; piste, rampe de lansare, amenajări aeroportuare; docuri, 
diguri, dane, cheiuri, debarcadere, pontoane, amenajări portuare; linii 
de transport şi distribuţie de energie electrică; instalaţii terestre şi 
platforme maritime de foraj; zăcăminte miniere şi petroliere 

! Arbori, plante, culturi agricole/acvatice, animale, păsări şi peşti 
! Vehicule destinate circulaţiei pe drumurile publice, remorci, rulote, 

maşini/utilaje agricole, locomotive şi material rulant destinate circulaţiei 
pe căile ferate publice, ambarcaţiuni, aeronave şi alte aparate de zbor 

! Bani, aur, argint, alte metale şi aliaje preţioase şi obiecte confecţionate 
din acestea, bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase, cărţi de credit, 
debit şi de încasat numerar, orice efecte de comerţ, dovezi de debite şi 
titluri de valoare negociabile sau nenegociabile 

! Ceasuri, blănuri, obiecte de artă/anticariat/numismatică, instrumente 
muzicale rare, cărţi rare, timbre rare şi curiozităţi  

! Bunuri aflate în posesia clienţilor Asiguratului în baza oricăror tipuri de 
contracte sau convenţii sub condiţii suspensive sau rezolutorii de 
transfer al dreptului de proprietate  

! Limitări specifice Secţiunii II: Încetarea voluntară a lucrului, 
nerespectarea obligaţiilor/garanţiilor, lipsa personalului calificat sau a 
materialelor necesare desfăşurării activităţii, alterarea sau ştergerea 
deliberată a ȋnregistrărilor electronice 

  

http://www.garanta.ro/


  

Unde sunt acoperit? 
 
 În asigurare sunt cuprinse numai pagubele produse pe teritoriul României, la adresele indicate ȋn poliţa de asigurare. 

 
 

Care îmi sunt obligațiile? 
 
Asumarea de către Asigurător a oricărei răspunderi în baza Poliţei este condiţionată de aplicarea de către Asigurat a 
următoarelor măsuri preventive pe întreaga durată a perioadei de asigurare: 
- întreţinerea incintei şi aparatelor, echipamentelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din dotare, precum şi a tuturor celorlalte 

bunuri asigurate în condiţii corespunzătoare şi adecvate destinaţiei acestora; 
- aplicarea şi respectarea instrucţiunilor de utilizare şi exploatare a aparatelor, echipamentelor, maşinilor, utilajelor şi 

instalaţiilor din dotare, precum şi a tuturor normelor de siguranţă în exploatare, regulamentelor de ordine interioară şi 
reglementărilor legale în materie 

- luarea tuturor măsurilor necesare şi practicabile pentru siguranţa bunurilor asigurate şi prevenirea daunelor şi 
întreruperilor activităţii 

- avizarea promptă şi satisfăcătoare a Asigurătorului despre orice modificare sau circumstanţă produsă sau apărută în 
privinţa bunurilor asigurate şi/sau a activităţii, indiferent dacă modificarea sau circumstanţa respectivă conduce sau nu la 
creşterea gradului de risc 

- conformarea cu recomandările pe care Asigurătorul le poate face în mod rezonabil în scopul prevenirii daunelor şi 
întreruperilor activităţii 

- înregistrarea la zi a tuturor achiziţiilor şi vânzărilor în registrele de evidenţă contabilă şi în toate celelalte documente de 
evidenţă, în conformitate cu reglementările legale în materie 

- aplicarea tuturor criteriilor şi metodelor practicabile de selecţie şi supraveghere a angajaţilor şi sub-contractanţilor 
 

 

 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. În cazuri justificate şi cu acordul expres al 
Asigurătorului, prima poate fi achitată eşalonat, prima rată trebuind să fie achitată până la data intrării în vigoare a Poliţei, iar 
următoarele rate până la datele scadente prevăzute în Specificaţia de Asigurare şi/sau într-o clauză suplimentară la Poliţă 
 
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  

(i) data şi ora de început a perioadei de asigurare, sau  
(ii) la ora 2400 a zilei în care este achitată prima aferentă Poliţei sau, după caz, prima rată a acesteia,  

oricare din acestea va surveni mai târziu 
 

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. 

 

 


