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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 complexă a bunurilor (clădiri şi conţinut) asupa cărora Asiguratul are un interes patrimonial.  

 Ce se asigură? 
 
Pentru clădiri şi conţinut:  
 
 FLEXA (incendiu, trăsnet, explozie şi căderi de corpuri 

aviatice) 
Sau 

 FLEXA + E.C. (unde EC = acoperire extinsă): incendiu, 
trăsnet, explozie, chiar dacă trăsnetul sau explozia nu 
au fost urmate de incendiu, ploaie torenţială inclusiv 
efectele indirecte ale acesteia, grindină, inundaţie, 
furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau 
alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau 
de gheaţă, avalanşe de zăpadă şi cădere pe clădiri sau 
alte construcţii a unor corpuri 
 

 FURT: acoperă riscul de furt prin efracţie, şi/sau acte 
de tâlhărie, violenţă sau ameninţare prevăzute în codul 
penal 

 
 

o Alte ACOPERIRI SUPLIMENTARE solicitate de 
Asigurat şi acceptate de Asigurător 
 

Bunuri Asigurabile: 
- Clădiri şi alte construcţii 
- Construcţii anexe (platforme betonate, drumuri de 

acces)  
- Echipamente de calcul, birotică şi mobilier 
- Stocuri 
- Utilaje, echipamente şi instalaţii 

 
Bunurile se asigură pentru sumele declarate de Asigurat. 
 

 Ce nu este asigurat? 
Asigurătorul  nu datoreaza despăgubiri pentru: 
 reducerea valorii bunurilor asigurate după reparaţie, scăderea 

preţurilor, întârzieri în livrarea  bunurilor  
 întreruperea folosirii bunurilor, întreruperea producţiei, 

inclusiv salariile aferente pe perioada respectivă; 
 cheltuieli pentru transformarea/îmbunătăţirea bunurilor în 

comparaţie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului 
asigurat, pentru repararea unor avarii/  distrugeri produse de 
cauze necuprinse în asigurare şi nici cele pentru reparaţii, 
recondiţionări sau restaurări nereuşite; 

 operaţiuni militare în timp de război, măsuri de război, invazie, 
ocupaţie militară, război civil, insurecţie, rebeliune, revoluţie, 
putere/dictatură militară, uzurpare de putere; tulburări civile, 
revolte, acte de terorism sau sabotaj, vandalism şi alte 
asemenea 

 explozie atomică, radiaţii/infestării radioactive ca urmare a 
folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile 

 confiscare, naţionalizare, sechestrare, rechiziţionare;  
 poluare şi/sau contaminare provocate de orice cauză; în cazul 

în care, urmare a unei poluări şi / sau contaminări are loc un 
incendiu şi/sau explozie, provocând pagube bunurilor 
asigurate, acestea se despăgubesc dacă sunt urmare directă 
a incendiului şi / sau exploziei şi în limita clauzelor şi 
excluderilor din prezentele condiţii generale; 

 acte de furt sau tentative de furt, altele decât cele menţionate 
ca riscuri acoperite 

 pagube conexe cum ar fi: avarierea sau distrugerea ramelor, 
pagubele produse la suprafaţa bunurilor (zgârieri, aşchieri), ca 
şi cele produse ca urmare a căldurii provenite de la o sursă 
normală 

 Excluderi specifice fiecărei acoperiri suplimentare.  

 Există restricții ale acoperirii? 
Nu se pot asigura: 
 
! Clădiri sau bunuri asupra cărora Asiguratul nu are un interes 

patrimonial 
! Clădiri sau bunuri care nu mai pot fi folosite din cauza 

degradării 
  

  

Unde sunt acoperit? 
 
 În asigurare sunt cuprinse numai pagubele produse pe teritoriul României . 

 
 

http://www.garanta.ro/


 

Care îmi sunt obligațiile? 
 
- Asiguraţii sunt obligaţi să comunice, în scris, Asigurătorului, imediat ce au cunoscut, despre orice modificare intervenită în 

cursul executării contractului, în legătură cu datele luate în considerare la încheierea asigurării, arătate în cererea-
chestionar, respectiv în contractul de asigurare; 

- Asiguraţii sunt obligaţi să întreţină bunurile asigurate în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul 
prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Asigurătorul are dreptul să verifice modul în care bunurile asigurate sunt 
întreţinute  

- În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat: 
o să ia măsuri pentru limitarea pagubelor, potrivit cu împrejurările; 
o să ia, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru salvarea bunurilor asigurate, păstrarea şi paza bunurilor rămase şi 

pentru prevenirea degradărilor ulterioare 
o să înştiinţeze, în scris, despre producerea evenimentului asigurat, Asigurătorul, în termen de 24 ore de la 

producerea acestuia 
o să înştiinţeze imediat, în caz de incendiu sau explozie, organele poliţiei sau unităţile de pompieri ori alte organe 

de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire 
la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat şi pagubele provocate 

o să depună la Asigurător actele întocmite de organele prevăzute mai sus 
o să păstreze părţile afectate şi să le pună la dispoziţia reprezentanţilor sau experţilor Asigurătorului 
o să pună la dispoziţia Asigurătorului toate actele şi evidenţele necesare pentru verificarea existenţei şi valorii 

bunurilor asigurate, precum şi pentru constatarea şi evaluarea pagubelor şi pentru stabilirea dreptului la 
despăgubiri 

o să depună Asigurătorului devizul lucrărilor de reparaţii a pagubelor produse la clădiri sau alte construcţii, maşini, 
utilaje şi instalaţii, inventarul bunurilor şi orice alte documente solicitate de Asigurător 

o să declare existenţa altor asigurări pentru aceleaşi bunuri, atât la încheierea contractului cât şi pe parcursul 
acestuia 

o să actualizeze suma asigurată, dacă pe parcursul asigurării, datorită fenomenului inflaţionist, valoarea bunului 
depăşeşte suma asigurată înscrisă în poliţă. 
 

 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 
Prima de Asigurare: Primele de asigurare se calculează în baza tarifului de prime al fiecărei asigurări, potrivit condiţiilor 
speciale şi/sau clauzelor suplimentare. Pentru unele asigurări, în acele cazuri prevăzute în condiţiile speciale de asigurare 
şi/sau clauzele suplimentare, la cerere, prima de asigurare poate fi diminuată sau majorată în funcţie de nivelul franşizei 
deductibile acceptate, franşiza reprezentând partea din orice despăgubire ca urmare a unuia şi aceluiaşi eveniment, ce se 
suportă de Asigurat (ce se scade din despăgubire). 
 
Frecvenţă de plată: anual, semestrial sau trimestrial  conform solicitării dvs. prin completarea Cererii-Chestionar  
 
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 după 24 ore de la expirarea zilei în care au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

- s-a emis poliţa de asigurare, şi 
- s-a plătit Asigurătorului prima de asigurare (integrală sau prima rată) până la data scadentă menţionată în poliţă. 

 
Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.  

 
 

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. 
În cazul în care înainte de a începe răspunderea Asigurătorului evenimentul asigurat s-a produs şi asigurarea a rămas fără 
obiect, precum şi în cazul în care, după începerea răspunderii Asigurătorului, producerea evenimentului asigurat a devenit 
imposibilă, contractul de asigurare se reziliază de drept cu începere din momentul modificării riscului 

 


