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Documentul are rol de informare a clienților și prezintă sumarul celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și 
condițiile produsului de asigurare și documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de  Allianz-Țiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări 
Allianz-Țiriac.  
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea Bunuri casabile, oferită de Allianz-Ţiriac Asigurări, este un produs de asigurare a bunurilor casabile. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Bunuri asigurate:   

 Bunurile casabile şi anume: geamuri şi oglinzi de orice fel, corpuri de 
iluminat şi lămpi (candelabre, lustre, plafoniere, veioze, aplice, etc.), 
mijloace de publicitate, firme şi reclame luminoase, bunuri sanitare şi de 
igienă (chiuvete, lavabouri, bideuri, căzi, cabine de duş), pereţi din 
cărămidă de sticlă, vitralii, acvarii, luminatoare, panouri solare, placări cu 
marmură, gresie, faianţă, sculpturi, basoreliefuri şi alte obiecte de artă din 
sticlă, marmură şi altele casabile 
 

 Ramele, cadrele, suporturile etc. (din lemn, PVC, metalice, etc.) în care 
se găsesc încastrate bunurile casabile asigurate 

 
 Cheltuieli pentru înlocuirea bunurilor asigurate sparte sau crăpate, inclusiv 

cele pentru construirea unor schele sau utilizarea unor macarale. 
 
Riscuri asigurate:  
 Incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri pe clădirea în care se 

găsesc bunurile casabile sau direct pe aceste bunuri, cutremur de 
pământ, inundaţie, furtună, uragan, grindină, ploaie trorenţială, prăbuşire 
sau alunecare de teren, greutatea zăpezii sau gheţii, avalanşe de 
zăpadă, urmările spargerii conductelor, izbirea de către vehicule 

 Variaţii de temperatură 
 Accidente de orice fel (inclusiv cele produse prin acţiunea animalelor) 
 Lucrări de montare-demontare, mutare a bunurilor asigurate precum şi 

montare iniţială greşită 
 Faptele oamenilor (inclusiv vandalism, pagube produse de greve sau 

tulburări civile, acţiuni ale unor grupuri răuvoitoare) 
 Furt prin efracţie şi acte de tâlhărie. 

 
 

Suma asigurată/franșize 
 Sumele asigurate/franșizele sunt cele menționate în polița de asigurare și 

se stabilesc conform celor prevăzute în condițiile de asigurare. 

  Geamurile, oglinzile sau orice alte bunuri casabile, care la încheierea 
asigurării sunt sparte, crăpate, cu ştirbituri, exfolieri ale straturilor de 
acoperire sau alte asemenea defecte; geamurile, oglinzile, articolele de 
sticlărie sau orice alte bunuri casabile care reprezintă (pentru asigurat) 
mărfuri sau materiale pentru executări de lucrări; obiecte de artă din 
materiale casabile aparţinând patrimoniului naţional 

 Pagube produse la suprafaţa bunurilor asigurate (zgârieturi, aşchieri, 
ciuntituri) 

 Pagube produse becurilor electrice (surselor de lumină) 

 Pagube conexe (avarierea sau distrugerea instalaţiilor electrice la lămpile de 
neon, la lustre sau alte lămpi asigurate, a instalaţiilor de apă sau canal la 
bunurile sanitare asigurate, precum şi altele asemănătoare) 

 Alte situații descrise în condițiile de asigurare. 
 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 ! Război, război civil, revoluție, rebeliune, acțiuni militare 

! Terorism 

! Confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare   

! Explozie atomică, radiații, contaminare radioactivă, reactoare nucleare, 
poluare și contaminare 

! Explozia dispozitivelor, substanţelor sau materialelor pirotehnice sau nucleare 

! Activități ilegale: falsificare, acte penale 

! Acte intenționate: orice infracțiune intenționată săvârșită, orice complicitate, 
înțelegere, instigare la producerea riscului asigurat sau producerea cu intenție 
a riscului asigurat 

! Culpă gravă în producerea riscului/pagubei a unui membru din conducerea 
Asiguratului 

! Daune provocate bunurilor individuale aparținând personalului angajat al 
Asiguratului 

! Întârziere, pierdere de folosință, pierdere de piață sau alte daune de 
consecință 

! Uzură, fermentaţie, oxidare, coroziune, precum şi pagube produse de 
afumare, pătare sau pârlire dintr-o sursă normală de căldură 

! Daune de consecinţă, provocate prin întreruperea folosirii bunurilor şi a 
producţiei ca urmare a unui risc asigurat 

! Cheltuieli legate de perfecţionarea bunurilor în comparaţie cu starea acestora 
dinaintea producerii evenimentului asigurat 

! Cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de 
cauze necuprinse în asigurare ori cele pentru reparaţii, recondiţionări sau 
restaurări nereuşite 

! Prăbuşirea clădirilor sau a construcţiilor de susţinere, ca urmare a erorilor  de 
proiectare şi/sau defectelor de construcţie, a proastei întreţineri, a vechimii 
sau a stării lor de degradare, fără legătură cu vreunul din riscurile asigurate 

! Lucrări edilitare de orice fel, lucrări de prospecţiuni, explorări sau exploatări 
miniere sau petrolifere, la suprafaţă sau în profunzime, indiferent de timpul 

Asigurarea bunurilor casabile 
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trecut de la terminarea sau abandonarea lor 

! Pierdere inexplicabilă, dispariţie misterioasă 

! Furt simplu, înşelătorie 

! Alte restricții (excluderi) menționate în condițiile de asigurare. 

      

 
Unde beneficiez de asigurare? 

 În România, la adresa asigurată (sediul sau sediile unde îți desfășori activitatea), menționată în polița de asigurare. 
 

 
Ce obligaţii am? 

La încheierea și pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare: 

− Transmiterea de răspunsuri, în scris, la întrebările formulate de Allianz-Țiriac la încheierea poliței 

− Funizarea informaţiilor esenţiale pentru evaluarea riscului, la încheierea contractului 

− Plata primelor de asigurare la termenele prevăzute în contract 

− Întreţinerea bunului asigurat în condiţii corespunzătoare, în scopul prevenirii producerii riscului asigurat 

− Permiterea reprezentanților Allianz-Țiriac să verifice modul în care bunul asigurat este întreţinut 

− Avizarea, în scris, a reprezentaților Allianz-Țiriac, în cel mai scurt timp de la momentul când aţi luat cunoştinţă, despre producerea riscului asigurat. 
 

 
Când şi cum plătesc? 

− Primele de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioada menţionată în poliţă, sau în rate, la datele scadente menționate în poliţă 

− Primele de asigurare se plătesc în lei pentru sume asigurate stabilite în lei, iar pentru sumele asigurate stabilite în altă valută, primele se pot achita fie în valuta 
poliței, fie în lei la cursul B.N.R. de la data plăţii.   

 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Răspunderea Allianz-Țiriac începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliţei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a 
încheiat asigurarea 

− Pentru suplimente de asigurare emise şi anexate la poliţă, răspunderea Allianz-Țiriac începe în ziua următoare datei emiterii suplimentului şi încetează o dată cu 
poliţa la care acesta este anexat sau în ultima zi de valabilitate a suplimentului, dacă prin aceasta s-a extins valabilitatea poliţei emise iniţial. 

 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac 

− Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro 
 
Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toata durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca încetarea să-și 
producă efectele. 
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