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ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE 
CONDIȚII GENERALE  
 
 
DEFINIŢII 
În cuprinsul prezentelor condiţii se adoptă următoarele definiţii: 
 
Asigurător Groupama Asigurări S.A.; 
 
Asigurat Persoana care este parte a contractului de asigurare încheiat cu Asigurătorul şi care este titulara 

interesului asigurabil. Asiguratul poate fi una şi aceeaşi persoană cu Contractantul, Beneficiarul 
sau Utilizatorul; 

 
Beneficiar  Subiectul desemnat de Asigurat pentru a i se plăti indemnizaţia în cazul producerii evenimentului 

asigurat; 
 

Contractant Persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă 
persoană ori pentru bunuri sau activităţi ale acesteia şi se obligă faţă de Asigurător să plătească 
prima de asigurare. Contractantul poate avea şi calitatea de Asigurat; 

 
Contract de asigurare Actul juridic bilateral prin care Asiguratul/ Contractantul se obligă să plătească o primă 

Asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească Asiguratului 
sau Beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată, denumită în continuare indemnizaţie, în 
limitele şi în termenele convenite. Din Contractul de asigurare fac parte integrantă: Poliţa de 
asigurare, Condiţiile de asigurare, Cererea chestionar şi orice declaraţie a Asiguratului, 
specificaţii tehnice etc.; 

 
Culpă Autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va 

produce, fie nu prevede rezultatul faptei, deşi trebuia să îl prevadă; 
 
Date electronice Date, concepte, informaţii într-o formă utilizabilă pentru comunicaţii, interpretare sau procesare 

şi manipulare de către echipamente controlate electronic sau echipamente de procesare a 
datelor electronice şi electromagnetice, inclusive programe, software sau instrucţiuni electronice 
codificate de procesare şi manipulare a datelor sau direcţionarea şi manipularea unor asemenea 
echipamente; 

 
Daună Prejudiciu efectiv suferit de Asigurat, în urma producerii evenimentului asigurat;  
 
Daună indirectă sau de consecinţă             Reducerea valorii bunului după reparaţie, scăderea preţurilor bunurilor, întârzieri în livrarea 

bunurilor, lipsă de locaţie, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse în poliţa de asigurare 

Despăgubire/indemnizație Suma datorată de Asigurător Asiguratului/Beneficiarului în cazul producerii evenimentului 
asigurat; 

 
Echipament gata de funcționare Echipamentul ce poate fi pus în funcțiune odată ce au fost lansate procedurile normale de lucru 

sau după ce testarea iniţială a fost încheiată cu succes (acolo unde este cazul). Odată ce 
echipamentele au fost declarate gata de funcționare, ele rămân asigurate chiar și pe timpul 
întreruperilor temporare de operare făcute în scopuri de întreținere, revizie, reparație sau 
încărcare; 

 
Eveniment asigurat  Producerea riscului acoperit, care are drept rezultat apariția unei daune; 
 
Franşiza Partea din daună (valoarea fixă sau procentuală) pe care o suportă Asiguratul, pe fiecare 

eveniment, cu prioritate faţă de obligaţiile de plată ale Asigurătorului; 
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Franșiza temporală Primele zile consecutive de aşteptare din perioada de despăgubire, stabilite la începutul 

asigurării, pentru care, în caz de daună nu se plătesc despăgubiri (pierdere suportată de 
Asigurat); 

 
Poliţă de asigurare Document semnat de părţi, care dovedește încheierea Contractului de asigurare;  
 
Primă de asigurare Valoarea datorată de către Asigurat/Contractant în schimbul preluării riscului de către Asigurător 

(preţul asigurării); 
 
Risc asigurat Eveniment viitor, posibil dar incert, pentru ale cărui urmări/consecinţe se încheie contractul de 

asigurare; 
 
Suma asigurată Suma maximă în limita căreia Asigurătorul, în cazul producerii evenimentului asigurat, plăteşte 

indemnizaţia/despăgubirea în conformitate cu condiţiile de asigurare; 
 

Utilizator Persoana căreia, în baza unui contract încheiat cu proprietarul de drept, i s-a atribuit, pe o 
anumită perioadă dreptul de folosinţă a unui bun; 

 
Valoarea reală Valoarea de înlocuire la care se aplică gradul de uzură (calculat în funcţie de durata de 

funcţionare, durata tehnică de viaţă, precum şi starea de întreţinere) la care se adaugă cheltuieli 
de montare/ instalare, transport, taxe vamale/ alte taxe, după caz, dacă acestea au fost inlcuse 
în suma asigurată; 

 
Valoarea de înlocuire de nou Reprezintă costul de înlocuire cu un bun identic sau similar din acceaşi familie ca tip, 

configuraţie, structură şi calitate, inlcusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale/ alte taxe, 
dacă este cazul, cheltuieli de montare/ instalare (dacă nu se convine astfel); 
 

Viciu ascuns                                             Deficienţe calitative ale bunului ce constituie obiectul unui contract, ale produselor livrate ori 
lucrurilor executate, care, existând în momentul predării bunului sau lucrării, nu au fost 
cunoscute şi nici nu puteau fi cunoscute de dobânditor cu mijloace obişnuite de verificare sau de 
recepţie şi care sunt de o asemenea gravitate încât, dacă ar fi fost cunoscute, contractul nu s-ar 
mai fi încheiat sau ar fi condus la diminuarea preţului. De regulă, vânzătorul are obligaţia 
generală de garanţie pentru vicii ascunse; 

 
Virus electronic  Prin virus informatic înţelegem un set de instrucţiuni electronice sau coduri dăunătoare, 

neautorizate, inclusiv cele introduse cu rea voinţă prin programe sau prin orice altă modalitate şi 
care se răspândesc printr-un sistem de calculatoare sau printr-o reţea de orice natură. Viruşii 
informatici cuprind, fără a fi limitaţi la, “Trojan”, “worms” şi “time sau logic bombs”. 

 
 
 

1. CONTRACTUL DE ASIGURARE 
1.1 Contractul de asigurare cuprinde Poliţa de asigurare, Cererea chestionar, Condiţiile generale de Asigurare, Clauzele Speciale, în 
cazul în care sunt menţionate în mod expres în poliţă, Specificaţii, Actele Declarative/Adiţionale  şi alte înţelegeri scrise , semnate de 
părţi, toate făcând parte integrantă din contract. Contractul de asigurare se încheie în baza cererii chestionar completate şi semnate de 
către Asigurat.  
1.2 Asiguratul trebuie să aibă un interes asupra bunului asigurat. 
1.3 Prin contractul de asigurare, Contractantul asigurării sau Asiguratul se obligă să plătească o primă Asigurătorului, iar acesta din urmă ia 
asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment, obligându-se ca, la producerea acestuia, să plătească Asiguratului sau Beneficiarului 
desemnat, o indemnizaţie în limitele şi termenele convenite.  
1.4 În cazul în care bunul asigurat reprezintă obiectul unei garanţii reale, orice modificare a contractului de asigurare se va face numai cu 
acordul scris al terţilor implicaţi. Aceste dispoziţii nu sunt aplicabile cesiunilor de portofolii între asigurători, în condiţiile reglementărilor 
speciale.  
1.5 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei de asigurare, respectiv a ratei întâi de primă şi emiterea contractului de asigurare. 
1.6 Asigurarea se poate încheia în LEI sau într-o valută convertibilă (EUR, USD, CHF). 
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2. OBIECTUL ASIGURĂRII. RISCURI ACOPERITE 
2.1 Sunt asigurabile, prin prezentul contract de asigurare, echipamentele electronice folosite în scop comercial sau profesional, menționate în 
Polița de asigurare, Specificaţia la Poliță, care, în momentul intrării în asigurare, funcționează, sunt gata de funcționare sau pot fi puse în 
funcţiune și care dispun de o certificare corespunzătoare privind încheierea în bune condiții a testelor de funcționare. 
2.2 Asigurătorul acordă despăgubiri pentru orice pagube materiale produse de/provenind din orice riscuri care nu contravin prevederilor din 
Excluderile Generale sau Excluderile Specifice ale prezentelor condiţii de asigurare. 
 
3. TERITORIALITATE 
Această asigurare este valabilă pentru echipamentele electronice aflate pe teritoriul României, la locaţia menţionată în Specificaţie. 
 
4. FRANȘIZA 
Franşiza reprezintă partea din valoarea daunei, stabilită în sumă fixă, procentuală sau temporală, care este suportată de căt re Asigurat. 
Cuantumul acesteia se stabileşte la încheierea contractului de asigurare. În cazul în care este menţionată în poliţă ca procent şi nu se 
specifică altfel, se calculează ca procent din suma asigurată totală. 
 
5. SUMA ASIGURATĂ 
Suma asigurată este definită în cadrul fiecărei Secţiuni şi este menţionată în Specificaţie. 
5.1  Reîntregirea sumei asigurate 

5.1.1 După fiecare daună, suma asigurată se micşorează, cu începere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul 
perioadei asigurate, cu suma cuvenită drept indemnizaţie, asigurarea continuând pentru suma rămasă; prima de asigurare pentru 
aceiaşi perioadă rămâne neschimbată.  
5.1.2 În cazul în care după o daună plătită Asiguratul nu îşi reîntregeşte suma asigurată, pentru următoarele daune se va aplica regula 
proporționalității. 
5.1.3 La cererea Asiguratului, suma asigurată poate fi completată prin emiterea unui supliment de asigurare, contra plăţii di ferenţei de 
primă corespunzătoare. 

5.2. Regula Proporţionalităţii 
5.2.1 Conform art. 2218 din Codul Civil, în cazul în care contractul de asigurare s-a încheiat pentru o sumă asigurată care este 
inferioară valorii de nou a bunului, despăgubirea cuvenită se reduce corespunzător raportului dintre suma asigurată prevăzută  în 
contract şi valoarea bunului, dacă părţile nu au stipulat altfel (regula proporţionalităţii).  
5.2.2 În cazul în care contractul de asigurare s-a încheiat pentru o sumă asigurată care este mai mare decât valoarea de nou a bunului, 
iar Asiguratul sau Contractantul nu au acţionat cu rea credinţă, contractul de asigurare este eficace până la concurența valorii obiectului 
asigurat și Asiguratul are dreptul de a obține o restituire proporțională a primei.  
Dacă Asiguratul sau Contractantul au acţionat cu rea credinţă, asigurarea pentru o sumă care depăşeşte valoarea bunului este nulă, iar 
acesta nu are dreptul la restituirea proporțională a primei. 

 5.2.3 Prevederile de la art. 5.2.1 și art. 5.2.2 se aplică pentru fiecare obiect al asigurării. 
5.2.4 În cazul în care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe părţi de bunuri, regulile de mai sus se aplică pentru fiecare bun sau 
partidă de bunuri, neadmiţându-se compensări între bunuri sau părţi de bunuri. 

 
6. EXCLUDERI GENERALE  
6.1  Echipamente excluse 
a. Piesele şi materialele care sunt supuse uzurii intense şi schimbării repetate sau periodice, datorită funcţiei şi compoziţiei lor specifice. 
Aceste excluderi se referă în principal la: 

- materiale auxiliare, consumabile, precum şi materiale folosite în cursul exploatării (fluide de developare, reactivi, toner, medii de 
răcire şi stingere sau alte medii de funcţionare, benzi tuşate, filme, purtători de imagine şi sunet, combinaţii film/peliculă, hârtii 
tratate special, suporturi de caractere, rastere, pipete etc.); 

- toate tipurile de scule (burghie, freze, dispozitive de tăiat, dispozitive de apucat etc.); 
- alte părţi componente care, în timpul funcţionării bunului asigurat şi pe baza experienţei, sunt predispuse la înlocuiri frecvente 

(siguranţe, surse de lumină, baterii nereîncărcabile, filtre, curele etc.) 
b. Tuburile electronice (ex: tuburi în radio - frecvenţa de putere, tuburi cu laser şi cu raze X, cu excepţia tuburilor catodice din perifericele 
echipamentelor de prelucrare a datelor), dispozitivele de comandă şi antrenare a discurilor încapsulate şi suporturilor intermediare de 
imagine (ex: tamburi de seleniu) sunt asigurate numai pentru riscurile de incendiu, inundaţie şi furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie, dacă 
nu s-a convenit altfel în mod expres; 
c. echipamente scoase din uz sau cele care nu mai pot fi folosite potrivit destinației lor;  
d. echipamente electronice cu vechime mai mare de 5 ani, dacă nu s-a convenit altfel;  
e. echipamente a căror stare de întreținere specificată în raportul inspecției, este necorespunzătoare;  
f. echipamente electronice de uz casnic, aparatură/echipamente pentru discoteci/ concerte/ spectacole/ săli de jocuri, instrumen te muzicale, 
echipament radio amatori, simulatoare cardiace/ proteze și altele asemenea; 
g. telefoane mobile, tablete şi altele asemenea, dacă nu s-a convenit altfel; 
h. prototipuri; 
i. toate bunurile aflate în incinta unei centrale nucleare; 
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j. reactoare nucleare, clădiri ale reactoarelor precum şi instalaţii şi echipamente ale acestora situate în orice loc; 
k. toate bunurile, situate în orice loc, utilizate sau care au fost utilizate pentru producerea energiei nucleare sau producţia, folosirea, 
transmiterea ori depozitarea de materiale nucleare. 
6.2 Riscuri excluse 
Orice daună, directă sau indirectă, cauzată, provenită sau agravată de: 
6.2.1 Război (chiar nedeclarat), război civil sau operaţiuni de război, invazie, ocupaţie militară, insurecţie, sabotaj, dictatură militară sau 
uzurpare de putere, acţiunea unor grupuri de persoane răuvoitoare sau persoane care acţionează în numele sau în legătură cu orice 
organizaţie politică, conspiraţie, confiscare, naţionalizare, expropriere, rechiziţionare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de 
drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice; 
6.2.2 Grevă, revoltă, tulburări civile (SRCC);  
6.2.3 Terorism, prin care se înţelege actul comis prin folosirea violenţei, intenţionat şi nejustificat, de o persoană sau grup de persoane prin 
care se aduc daune materiale unor bunuri sau vieţii, cu intenţia de a influenţa orice administrare politică sau cu scopul inducerii fricii în 
populaţie sau în unele segmente ale populaţiei; 
6.2.4 Explozii sau emanaţii de căldură sau radiaţii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleară, precum şi de radiaţiile provocate de 
accelerarea artificială a particulelor; 
6.2.5 Neremedierea, din culpa proprie a Asiguratului, a unor situații cunoscute acestuia, generatoare de pagube;  
6.2.6 Intenţia ca formă a vinovăţiei, dacă aceasta rezultă din actele încheiate de organele în drept (poliţie, pompieri, procuratură sau alte 
organe de cercetare) a: 

- Asiguratului, Beneficiarului sau Contractantului; 
- reprezentanţilor legali ai Asiguratului, Beneficiarului sau Contractantului; 
- prepuşii Asiguratului sau ai Beneficiarului; 

6.2. 7 Utilizarea sau neutilizarea Internetului sau a altor facilităţi similare; 
6.2.8 Orice transmisie electronică de date sau alte informaţii; 
6.2.9 Orice virus electronic de computer sau altele de acest gen; 
6.2.10 Utilizarea sau neutilizarea adreselor de Internet, Website sau alte faciltăţi similare; 
6.2.11 Orice date sau alte informaţii trimise prin intermediul Website sau alte facilităţi similare; 
6.2.12.Orice atentat la drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv dar nu limitat la mărci înregistrate, drepturi de autor sau invenţii şi 
inovaţii). 
6.2.13 Pierderea, dauna, distrugerea, distorsionarea, stergerea, coruperea sau alterarea datelor electronice din orice cauza (inclusiv, dar fara 
a fi limitat la, virursi informatici); 
6.2.14 Pierderea sau reducerea functionalitatii impreuna cu costurile si cheltuielile de orice natura rezultate din coruperea datelor electronice, 
indiferent de cauza sau natura evenimentului care a contribuit la acestea 
6.2.15 Daune  de consecinţă de orice fel; 
6.2.16 Daune produse bunurilor individuale ale personalului angajat de către Asigurat; 
6.2.17 Avarii interne ale oricărei componente electronice care face parte din echipamentul asigurat pentru care nu se poate face dovada că 
dauna a fost produsă de un risc asigurat extern și care generează avarierea fie a unei părți înlocuibile, fie a întregului ansamblu asigurat; 
6.2.18 Daune de natură estetică;  
6.2.19 Costuri în legatură cu transformarea/perfecţionarea/ îmbunătăţirea echipamentelor electronice în comparație cu starea acestora 
anterioară producerii evenimentului asigurat, precum şi costurile aferente reparaţiilor nereuşite;  
6.2.20 Amenzi, penalităţi sau daune punitive;  
6.2.21 Pagube apărute în perioada în care oricare dintre avizele/autorizaţiile legale necesare derulării activităţii sunt 
suspendate/anulate/retrase/expirate; 
6.2.22 Evenimente pentru care este răspunzătoare, prin lege sau conform obligațiilor contractuale, o terţă parte ca producător, furn izor, 
transportator sau contractor al furnizorului, societatea de leasing, service sau întreţinere; 
6.2.23 Uzură , coroziune, eroziune, oxidare, abraziune, îmbătrânire a oricărei părţi componente a obiectului asigurat ca urmare a ut ilizării în 
condiţii atmosferice normale, precum şi a mediului în care funcţionează, sau ca urmare a deteriorării treptate a acesteia; 
6.2.24 Apă freatică, cutremur de pământ, erupţii vulcanice, tsunami, uragan, taifun, ciclon, tornadă precum și urmările acestora; 
6.2.25 Furt simplu sau calificat, furt prin înşelătorie, dispariţia misterioasă, furtul în timpul producerii unor evenimente asigurate (incendii, 
explozii, trăsnet etc.) sau în caz de evacuare a clădirilor ce adăpostesc bunurile asigurate ordonată de autorităţi, furtul comis de proprii 
angajaţi etc., cu excepţia furtului prin efracţie sau prin acte de tâlhărie; 
6.2.26 Pretenţiile de despăgubiri formulate în legătură cu răspunderea de orice natură cauzată în mod direct sau indirect de poluarea sau 
contaminarea aerului, apei, solului sau a oricărui bun, inclusiv cheltuieli de îndepărtare, reducere sau curăţare a substanţelor poluante sau 
contaminate; 
6.2.27 Confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de 
fapt sau oricărei autorităţi publice; 
6.2.28 Viciu ascuns; 
6.2.29 Efecte directe sau indirecte produse de boală contagioasă/epidemie/pandemie, urgență de sănătate națională sau globală. 
Prin boală contagioasă se înțelege orice boală care poate fi transmisă prin intermediul oricărei substanțe sau agent de la un organism la orice 
alt organism în care substanța sau agentul include, dar nu se limitează la un virus, bacterie, parazit sau alt organism, indi ferent dacă este 
considerat viu sau nu, și metoda de transmitere, directă sau indirectă, include, dar nu se limitează la: transmiterea pe cale aeriană,  
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transmiterea prin intermediul fluidelor corporale, transmiterea de la sau către orice suprafață sau obiect, solid, lichid sau  gazos sau între 
organisme. 
Epidemia și pandemia sunt extinderi teritoriale ale bolii contagioase. 
 
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ŞI PLATA PRIMEI DE ASIGURARE 
7.1 Asigurarea se încheie de regulă pe o perioadă de 1 an. La solicitarea Asiguratului/Contractantului şi cu acordul Asigurătorului, contractul 
de asigurare se poate încheia şi pentru perioade subanuale (minim 1 lună).  Orice fracţiune de lună de asigurare se consideră lună întreagă.  
Prima de asigurare minimă este de 150 LEI sau echivalentul în moneda în care s-a încheiat polița, la cursul de referinţă stabilit de B.N.R. din 
data emiterii poliței. 
7.2 În cazul în care suma asigurată este stabilită în valută, prima de asigurare se stabileşte în aceeaşi valută, ea putându-se achita ori în 
valuta stabilită, ori în LEI, la cursul de referinţă stabilit de B.N.R. din data plăţii. La cererea Asiguratului, în cazul asigurărilor încheiate pe un  
an, aceasta se poate achita şi în rate subanuale, numărul, cuantumul şi scadenţa acestora stabilindu-se la încheierea contractului, conform 
tarifului de prime în vigoare.  
7.3 Asigurarea este considerată încheiată prin emiterea poliţei de către Asigurător, acesta preluând riscul producerii evenimentului asigurat 
începând de la data fixată în poliţă, dar în nici un caz înainte de ora 00:00 a zilei următoare zilei plăţii primei de asigurare sau a celei dintâi 
rate a acesteia. Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat contractul de  
asigurare. Orice rată încasată parţial va fi considerată neîncasată, iar poliţa se va rezilia dacă în perioada de graţie definită la pct. 7.6 nu se 
plăteşte diferenţa de primă. 
7.4 În cazul în care poliţa a fost emisă dar nu a fost încasată prima de asigurare sau cea dintâi rată a primei, asigurarea se consideră 
suspendată până la ora 24:00 a zilei în care s-a efectuat plata, dacă nu s-a convenit altfel. 
7.5 La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de început a asigurării prevăzută în poliţă, dacă prima de asigurare sau cea 
dintâi rată a primei nu a fost plătită, asigurarea se reziliază în mod automat de către Asigurător, Asiguratul având obligaţia de a restitui 
exemplarul original al poliţei aflat în posesia sa. 
7.6 În cazul în care ratele ulterioare ratei I de primă nu sunt plătite în termen de 15 zile calendaristice (perioadă de graţie) de la termenele de 
scadenţă stabilite, contractul de asigurare se consideră suspendat pentru încă 15 zile calendaristice (perioadă de suspendare) şi reintră în 
vigoare la ora 00:00 a zilei următoare zilei plăţii, rămânând neschimbate scadenţele stabilite în contract. 
7.7 În cazul prevăzut la art. 7.6, în care Asiguratul nu plăteşte rata restantă, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data scadenţei ratei, 
poliţa va fi reziliată fără punere în întârziere şi fără restituirea primelor de asigurare plătite. Rezilierea va fi făcută începând cu data la care a 
fost scadentă rata neplătită. 
7.8 Daunele produse în perioada de graţie (primele 15 zile calendaristice de la data scadenţei ratei menţionată în poliţă) vor fi acoperite cu 
condiţia efectuării plăţii integrale a ratei de primă până la expirarea perioadei de graţie. 
7.9 Pentru daunele produse în perioada de suspendare (următoarele 15 zile calendaristice după expirarea perioadei de graţie) Asigurătorul 
nu plăteşte despăgubiri. Dacă în această perioadă de suspendare Asiguratul plăteşte rata de primă datorată, poliţa poate fi repusă în vigoare 
în baza unei cereri de repunere în vigoare a poliţei completată de Asigurat, cu condiţia ca, pe perioada suspendării să nu se  fi înregistrat nici 
un eveniment care să genereze o solicitare de despăgubire din partea Asiguratului şi nicio schimbare majoră a condiţiilor de risc, perioada de 
asigurare prevăzută în contract nefiind prelungită cu durata suspendării. 
7.10 În cazul încetării contractului de asigurare ca urmare a înstrăinării bunului asigurat, a denunţării sau a rezilierii contractului de asigurare,  
dacă Asiguratul a plătit prime de asigurare în avans şi dacă Asigurătorul nu a plătit şi nu datorează despăgubiri pe acest contract, se vor 
reţine primele de asigurare achitate pentru perioada de la începutul asigurării şi până la data încetării contractului, pe luni de asigurare 
(pentru fiecare lună de asigurare 1/12 din prima anuală). Diferenţa dintre prima achitată şi prima reţinută pentru perioada cât asigurarea a 
fost în vigoare se va restitui Asiguratului, la solicitarea scrisă a acestuia.  
7.11 În cazul încetării contractului de asigurare ca urmare a înstrăinării bunului asigurat, a denunţării  sau a rezilierii contractului de asigurare, 
dacă Asigurătorul a plătit despăgubiri sau datorează despăgubiri pentru daune survenite înainte de încetarea contractului, di ferenţa de primă 
de restituit menţionată anterior nu se va mai restitui Asiguratului. În acest caz, pentru poliţele la care plata primei de asigurare este stabilită în 
rate, Asiguratul este obligat să plătescă ratele de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare. 
În situația în care contractul de asigurare se denunță de către Asigurător, iar acesta a plătit sau datorează despăgubiri pentru daune 
survenite înainte de denunţarea contractului, diferența de primă pentru perioada ulterioară denunțării, se restituie Asiguratului. 
7.12 Dacă înainte de începerea răspunderii Asigurătorului evenimentul asigurat s-a produs şi asigurarea a rămas fără obiect sau dacă, după 
începerea răspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă, contractul de asigurare se desfiinţează de drept iar prima de 
asigurare pentru perioada ulterioară încetării contractului, calculată pro-rata temporis, se restituie. 
 
8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 
8.1 Contractul de asigurare încetează în una din următoarele situaţii:  
 8.1.1 la termen - la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate a poliţei; 

8.1.2 în cazul în care suma asigurată ajunge la 0, prin plata de daune succesive; 
          8.1.3 obiectul asigurării este complet distrus sau se constată daună totală; 
          8.1.4 prin reziliere: conform prevederilor Cap. 9; 

8.1.5 prin denunţare: oricând pe durata sa de valabilitate, contractul de asigurare poate fi denunţat în scris de către oricare din cele 2 
părţi (Asigurat sau Asigurător), cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificării de către partea 
destinatară. Dacă notificarea nu se poate transmite din cauză că partea destinatară şi-a schimbat adresa de notificare, fără să comunice 
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acest lucru celeilalte părţi, sau în cazul respingerii sau refuzului de a primi notificarea (inclusiv în cazul lipsei de la domiciliu / reşedinţă / 
sediu şi / sau al expirării termenului de păstrare a corespondenţei), notificarea respectivă se consideră primită la data la care se 
constată imposibilitatea transmiterii acesteia sau, după caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea. Fără a aduce atingere celor 
de mai sus, în cazul în care plata primei de asigurare este stabilită în rate subanuale, Asigurătorul poate denunța Contractu l de 
asigurare exclusiv cu începere de la data scadentă a următoarei rate de primă, Asiguratul / Contractantul urmând să fie înștiințat cu cel 
puțin 20 de zile în prealabil.  
Primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară denunţării se restituie, dacă este cazul, la cererea Asiguratului . 
8.1.6 prin înstrăinarea obiectului asigurat. În lipsa unei prevederi contrare, în cazul în care bunul asigurat este înstrăinat, contractul de 
asigurare încetează de drept. În cazul în care Asiguratul sau Contractantul nu anunţă în termen de 5 zile lucrătoare înstrăinarea bunului 
asigurat, restituirea primei de asigurare se va face de la data comunicării scrise, cu respectarea prevederilor Cap. 7. 

 
9. OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI 
9.1 La încheierea asigurării, Asiguratul este obligat să răspundă în scris la Cererea Chestionar, cu privire la împrejurările esenţiale, 
referitoare la risc, pe care le cunoaşte.  
Dacă împrejurările esenţiale privind riscul (cum ar fi: deschiderea procedurii de insolvenţă, modificarea activităţii în vigoare la momentul 
încheierii asigurării, modificarea statutului juridic, modificări la locaţia preluată în asigurare, modificări la măsuri/echipamente de protecţie şi 
control şi altele asemenea), aşa cum au fost declarate de Asigurat, se modifică în cursul valabilităţii contractului, Asiguratul este obligat să 
comunice în scris Asigurătorului schimbarea, în 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, urmând ca prima de asigurare să fie ajustată 
corespunzător, dacă este cazul. Aceeaşi obligaţie de mai sus îi revine şi Contractantului asigurării care a luat la cunoştinţă de modificarea 
survenită. 
Contractul de asigurare este nul în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă făcută cu rea-credinţă de către Asigurat ori Contractantul 
asigurării cu privire la împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către Asigurător, l-ar fi determinat pe acesta să nu îşi dea consimţământul 
ori să nu îl dea în aceleaşi condiţii, chiar dacă declaraţia sau reticenţa nu a avut influenţă asupra producerii riscului asigurat. Primele de 
asigurare plătite rămân dobândite Asigurătorului, care, de asemenea, poate cere şi plata primelor cuvenite până la momentul la care a luat 
cunoştinţă de cauza de nulitate. 
Dacă în Declarația de asigurare au fost date fără rea credință răspunsuri inexacte sau incomplete sau nu au fost comunicate în mod exact și 
complet circumstanţele privind riscul, Asigurătorul are dreptul: 

a) înainte de producerea evenimentului asigurat: fie să menţină în vigoare contractul, solicitând majorarea primei de asigurare, 
fie să rezilieze contractul la împlinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primită de Asigurat, restituindu -i 
acestuia din urmă partea din primele plătite aferente perioadei în cadrul căreia asigurarea nu mai funcţionează. 

b) după producerea evenimentului asigurat: să reducă despăgubirea cuvenită corespunzator raportului dintre prima stabilită şi 
cea care, cunoscând exact circumstanţele, ar fi fost datorată. 

9.2 În cursul valabilităţii poliţei de asigurare, Asigurătorul are dreptul să efectueze inspecţii de risc ori de câte ori consideră necesar. În cazul 
în care, cu acest prilej, se constată degradarea condiţiilor de protecţie existente la data încheierii asigurării, prin nerespectarea eventualelor 
recomandări stabilite sau prin apariţia unor defecţiuni generatoare de pericole, Asigurătorul poate suspenda asigurarea, pe bază de notificare 
scrisă, ea putând fi repusă în vigoare după remedierea neajunsurilor constatate. 
9.3 Asiguratul este obligat să plătească primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în contract. Plata primei se face la sediul 
Asigurătorului sau al împuterniciţilor săi. Dovada plăţii primelor de asigurare revine Asiguratului, înscrisul constatator final fiind chitanţa, 
ordinul de plată sau alt document probator al plăţii. În cazul în care Asigurătorul a plătit despăgubiri pentru un contract de asigurare care a 
fost încheiat cu plata în rate a primei de asigurare, Asiguratul rămâne responsabil pentru plata ratelor de primă ulterioare datei plăţii 
indemnizaţiei.   
9.4 Asiguratul este obligat: 

a) să întreţină bunul asigurat în condiţii corespunzătoare, în scopul prevenirii producerii riscului asigurat; 
b) să permită Asigurătorului verificarea modului în care bunul asigurat este întreţinut, în condiţiile stabilite prin contract; 
c) să nu facă sau să nu admită modificări care ar duce la mărirea riscului, cu excepţia cazului în care există confirmarea 

Asigurătorului; 
d) să asigure şi să întreţină în stare foarte bună mijloacele tehnice pentru înlăturarea sau diminuarea riscurilor şi să se conformeze 

măsurilor stabilite prin norme generale sau specifice obiectivului asigurat de către organele abilitate. 
În cazul nerespectării obligaţiilor de la literele a), b), c), d) ale art. 9.4. de mai sus, Asigurătorul poate diminua sau chiar refuza plata 
indemnizaţiei în funcţie de gravitatea faptei şi dacă este evident că a existat un raport de cauzalitate între proasta înreţinere, efectuarea de 
improvizaţii sau culpa gravă a Asiguratului legată de protecţia bunurilor şi eveniment. 
9.5 În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat: 

a) la producerea riscului, să ia pe seama Asigurătorului şi în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea 
daunelor; 

b) să înştiinţeze în scris Asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat în maxim 48 ore, furnizând date cu privire la natura şi  
întinderea daunei. Dacă din cauza nerespectării acestui termen nu s-a putut stabili cauza producerii evenimentului asigurat şi 
evalua dauna, Asigurătorul poate refuza plata indemnizaţiei; 

c) să înştiinţeze imediat, în caz de daună, Asigurătorul şi organele competente (poliţie, pompieri e tc.) cele mai apropiate de locul 
producerii evenimentului asigurat, solicitând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii daunei şi pagubele 
provocate; 

http://legeaz.net/legea-136-1995-asigurarilor-reasigurarile
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d) să pună la dispoziţia Asigurătorului toate actele întocmite de organele competente precum şi cele  
necesare pentru verificarea existenţei bunurilor şi a valorii lor în vederea stabilirii dreptului de indemnizare (registre contabile, 
facturi etc.) cerute de Asigurător sau de experţi ori împuterniciţi ai acestuia.  
În acest sens, Asiguratul trebuie să păstreze starea de fapt existentă în momentul producerii evenimentului asigurat şi să 
pregătească o listă detaliată a daunelor suferite cu privire la calitatea, cantitatea şi valoarea bunurilor distruse sau avar iate; 

e) să permită Asigurătorului să facă investigaţii cu privire la cauza şi mărimea daunei, precum şi la mărimea indemnizaţiei pe care o 
are de plătit; 

f) să ia toate măsurile, pentru conservarea dreptului de regres al Asigurătorului, astfel: 
- să se abţină de la orice recunoaştere faţă de terţi a responsabilităţii în cazul evenimentului asigurat; 
- să se abţină de la încheierea oricărei tranzacţii, renunţarea de a încasa sau încasarea oricărei indemnizaţii, fără acordul 

prealabil scris al Asigurătorului; 
- să îndeplinească toate actele legate de procedura judiciară şi/sau extrajudiciară, necesare pentru exercitarea dreptului de 

regres cerut de Asigurător. 
În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute de la lit. a) până la lit. f), Asigurătorul are dreptul de a refuza plata indemnizaţiei, dacă din 
acest motiv nu a putut determina cauza producerii daunei sau este împiedicată exercitarea dreptului de regres. 
 
9.6 Asiguratul are obligaţia de a informa Asigurătorul despre încheierea altor asigurări cu alţi Asigurători pentru aceleaşi bunuri şi acelaşi risc, 
atât la data încheierii contractului, cât şi pe parcursul executării acestuia.  
În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul trebuie să comunice Asigurătorului numele celorlalţi asigurători, fiecare asigurător fiind 
obligat la plată proporţional cu suma asigurată şi până la concurenţa acesteia, fără ca Asiguratul să poată încasa o despăgubire mai mare 
decât prejudiciul efectiv, consecinţă directă a riscului.   
9.7 Dacă Asiguratul sau Contractantul simulează producerea evenimentului asigurat sau exagerează cu cuantumul daunei, folosind spre 
justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifică sau alterează cu intenţie urmele şi rămăşiţele evenimentului 
asigurat sau facilitează agravarea daunei, Asiguratul decade din orice drept la indemnizaţie şi la restituirea proporţională a părţii din prima 
datorată, iar contractul de asigurare e considerat reziliat de drept. 
Prevederea alineatului precedent se aplică şi dacă Asiguratul sau Contractantul declară distruse sau pierdute bunuri care nu existau în 
momentul producerii evenimentului asigurat, ascunde, sustrage ori tăinuieşte bunuri salvate sau recuperate după producerea evenimentului 
asigurat. 
9.8 Respectarea riguroasă şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acest contract, în măsura în care se referă la obligaţiile care-i revin 
Asiguratului, precum şi presupunerea că declaraţiile Asiguratului sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede orice răspundere care revine 
Asigurătorului. 
9.9 Dacă Asiguratul nu şi-a îndeplinit vreuna din obligaţiile contractuale, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii. 

 
10. OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI 
10.1. Asigurătorului îi revin următoarele obligaţii: 

a) să constate şi să evalueze daunele rezultate ca urmare a producerii riscului asigurat, prin reprezentanţii săi, inclusiv prin experţi 
dacă se convine în acest sens de cele două părţi, împreună cu Asiguratul sau Beneficiarul; 

b) să stabilească şi să plătească despăgubirile cuvenite, în baza documentaţiei complete privind cauzele şi împrejurările în care s-a 
produs riscul asigurat; 

c) să furnizeze la cerere, Asiguratului, orice informaţii legate de contractul de asigurare aflat în derulare, inclusiv informaţ ii referitoare la 
plăţile efectuate ca urmare a unei daune/producerii unui risc asigurat;  

d) să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor transmise de către Asigurat.  
 

11. CONSTATAREA, DETERMINAREA CUANTUMULUI DAUNEI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI 
11.1 Constatarea daunei se face de Asigurător în maxim 7 zile calendaristice de la data avizării scrise a Asiguratului, direct sau prin 
împuterniciţi, împreună cu Asiguratul sau împuterniciţii săi, inclusiv prin experţi, dacă s-a convenit în acest mod de cele două părţi. Termenul 
de mai sus se poate prelungi în cazul unui cutremur sau altor calamităţi ce afectează o arie mai largă.  
11.2 La producerea unei daune pentru care s-a formulat o cerere de indemnizare, Asigurătorul sau orice altă persoană autorizată de acesta 
poate, fără a-şi afecta drepturile decurgând din contract sau a-şi mări responsabilitatea care-i revine conform procedurilor acesteia: 

a) să preia şi menţină controlul asupra bunurilor; 
b) să administreze în mod rezonabil conservarea acestor bunuri. Conservarea bunului asigurat în urma producerii evenimentului 

asigurat constă în acele acțiuni menite să asigure păstrarea bunului în condițiile imediat ulterioare daunei, să preîntâmpine mărirea 
pagubei și să permită Asiguratorului sau împuterniciților acestuia să evalueze integral pagubele. 

Bunurile preluate, aflate sub controlul sau în administrarea Asiguratului în condiţiile prevăzute în paragraful de mai sus, nu pot fi abandonate 
de către Asigurat Asigurătorului. 
11.3 Pentru bunurile care se pot repara, cuantumul daunei va fi dat de costul de reparaţie dacă acesta este mai mic decât costul de înlocuire. 
11.4 Despăgubirea se stabileşte în funcţie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Ea nu poate depăşi va loarea bunului 
din acel moment, cuantumul daunei şi nici suma asigurată. 
11.5 În cazul în care suma asigurată a fost stabilită în valută şi plata primelor de asigurare a fost efectuată în LEI, indemnizația se va plăti în 
LEI la cursul de referință comunicat de B.N.R. din data producerii evenimentului asigurat. 
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11.6  În cazul în care suma asigurată a fost stabilită în valută şi plata primei de asigurare s-a efectuat în valută, la cererea Asiguratului, în 
cazul producerii unei daune, plata indemnizației se poate face în valuta cu care s-a achitat polița de asigurare, însă orice factură de reparaţii în 
LEI sau reparaţia în regie proprie se va achita în LEI.  
11.7 În cazul procurării direct de către Asigurat, din străinătate (numai cu acordul scris al Asigurătorului), a unor părţi componente sau piese 
înlocuitoare ale celor avariate, ce necesită a fi înlocuite, cuantumul despăgubirii acestora este egal cu contravaloarea facturii de cumpărare 
exprimată în valută convertibilă din care se scade taxa pe valoarea adăugată (T.V.A. - extern). Asigurătorul acoperă toate taxele şi cheltuielile 
de transport la care este obligat Asiguratul, dar fară a depăşi preţul reprezentanţelor din România, al pieselor respective sau respectiv suma 
asigurată conform Specificaţiilor la poliţă şi dacă aceste cheltuieli au fost cuprinse iniţial în suma asigurată. 
11.8 În cazul în care Asiguratul este persoană juridică, plătitoare de TVA, se pot accepta ca sume asigurate valori fără TVA, acest lucru 
trebuind specificat în Cererea Chestionar, iar în caz de daună despăgubirea va fi făcută fără plata TVA-ului aferent ce reiese din factură.  
11.9 În cazul în care, la data daunei, Asiguratul nu are achitată integral prima de asigurare, Asigurătorul are dreptul de a reţine din 
indemnizaţia cuvenită ratele de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare. 
11.10 Cuantumul daunei reprezintă diferenţa dintre valoarea bunurilor asigurate în momentul producerii evenimentului asigurat şi valoarea 
celor rămase după producerea daunei. 

a) În caz de daună totală, cuantumul daunei reprezintă valoarea asigurată a bunurilor la data producerii evenimentului asigurat. 
Prin daună totală se înţelege pierderea sau distrugerea în întregime a bunurilor sau în aşa mod încât refacerea prin reparare, 
înlocuire, recondiţionare sau restaurare a părţilor componente sau pieselor avariate nu mai este posibilă sau costul acestora  
depăşeşte valoarea asigurată la data producerii evenimentului asigurat.  

b) În caz de daună parţială, cuantumul daunei reprezintă: costul reparaţiei părţilor componente sau pieselor avariate ori costul de 
înlocuire, recondiţionare sau restaurare astfel încât bunul asigurat să ajungă la starea sa imediat anterioară producerii evenimentului 
asigurat. Din acest cuantum se scad eventualele resturi care se mai pot valorifica.   
Prin daună parţială se înţelege avarierea bunurilor în aşa fel încât acestea se pot reface sau mai pot fi folosite prin repararea 
părţilor componente sau a pieselor avariate sau prin înlocuirea, recondiţionarea sau restaurarea acestora. 

11.11 În limita a 5% din suma asigurată totală şi în cadrul sumei asigurate, în cuantumul daunei se includ, în baza unor documente oficiale 
doveditoare, şi daunele produse echipamentelor asigurate de avarii sau distrugeri prilejuite de măsurile de salvare luate în timpul producerii  
evenimentului asigurat, cheltuielile făcute în vederea limitării daunelor (inclusiv cheltuieli legate de intervenţia pompierilor pentru stingerea 
incendiilor), cheltuielile ocazionate de efectuarea lucrărilor de curăţire a locului unde s-a produs dauna (ridicarea molozului, aluviunilor etc.) 
dacă sunt necesare în urma unor daune produse de cauze cuprinse în asigurare.  
11.12 La avarierea unui (sub)ansamblu se ia în considerare înlocuirea numai a părţilor componente sau a pieselor care au fost  avariate, chiar 
dacă, cu prilejul reparaţiei s-a înlocuit integral (sub)ansamblul. 
11.13 Plata indemnizaţiei va fi efectuată de Asigurător, numai după ce Asiguratul: 

a) va proba legitimitatea sa de a obţine plata indemnizaţiei; 
b) va declara dacă şi ce asigurări a încheiat pentru acelaşi risc; 
c) va preda toată documentaţia cerută de Asigurător, inclusiv cea necesară pentru executarea acţiunii de subrogare şi regres. 

Începerea procedurii de evaluare şi stabilire a indemnizaţiei, nu constituie o recunoaştere a obligaţiilor de plată a acesteia. 
În cazul în care bunul asigurat face obiectul unei garanţii reale, despăgubirea se face conform legislaţiei în vigoare. 
11.14 Plata indemnizaţiei se va face în termen de 15 zile calendaristice de la  data depunerii întregii documentaţii cerută de Asigurător, cu 
excepţia riscului de furt, caz în care plata indemnizaţiei se va efectua după cel puţin 30 zile calendaristice de la producerea evenimentului 
asigurat, cu condiţia primirii raportului oficial al organelor de cercetare (poliţie, procuratură) privind stadiul investigaţ iilor sale.  
11.15 La  plata  indemnizaţiei, în cazul unei daune totale, Asigurătorul are  dreptul să ceară în maximum 30 de zile calendaristice de la data 
plăţii acesteia, iar Asiguratul este obligat să pună la dispoziţie, bunurile pentru care s-a plătit respectiva indemnizaţie. 
11.16 Asigurătorul va putea amâna plata despăgubirii dacă împotriva Asiguratului s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar 
avea o înrâurire determinantă asupra dreptului pe care îl are la încasarea indemnizației din asigurare. 
11.17 Asigurătorul are dreptul de a compensa primele ce i se datorează până la sfârşitul anului de asigurare, în temeiul oricărui contract, cu 
orice indemnizaţie cuvenită Asiguratului sau Beneficiarului.    
11.18 Din cuantumul despăgubirii se scad:  

a) franşiza stabilită în poliţă. La asigurările încheiate în valută, la care plata primelor de asigurare s-a făcut în LEI, franşiza se va 
calcula la cursul B.N.R. de la data daunei; 

b) orice prime datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare, dacă nu s-a convenit altfel; 
c) eventuale sume corespunzătoare proporţionalităţii, conform cu prevederile art. 5.2. - Regula proporţionalităţii; 
d) eventuale avansuri acordate în contul despăgubirii.   

11.19 Orice daună sau pierdere cauzată de cutremur de pământ (dacă acest risc este acoperit printr-o clauză suplimentară), erupţie vulcanică, 
furtună sau inundaţie va constitui unul şi acelaşi eveniment dacă: 

 mai mult de un cutremur de pământ sau o erupţie vulcanică se întâmplă într-un interval de 72 de ore în perioada valabilităţii poliţei, 
începutul duratei de 72 de ore fiind determinată de Asigurat; 

 inundaţia se produce între începutul unei revărsări a unui râu sau curs de apă şi sfârşitul revărsării, când apa scade la nivelul 
normal; 

 inundaţia este produsă de un val de maree dintr-o serie de valuri de maree produse de orice perturbare naturală. 
 

12. DISPOZIŢII FINALE  
12.1 Părţile semnatare pot aduce de comun acord modificări la contractul de asigurare, oricând pe parcursul valabilităţii acestuia, modificările 
respective intrând în vigoare de la data ce se va conveni în scris, de către părţi. 
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12.2 În cazul denunţării sau rezilierii contractului de asigurare, prevederile acestuia se aplică în toate cazurile de daună survenite înainte de 
denunţare/reziliere, până la lichidarea definitivă a acestora. 
12.3 În cazul în care asigurarea aceluiaşi risc este repartizată între mai mulţi asigurători în cote determinate (coasigurare) fiecare dintre 
aceştia este ţinut să plătească indemnizaţia numai proporţional cu cota respectivă, chiar dacă poliţa este unică şi este semnată de toţi 
asigurătorii. 
12.4 În cazul nerespectării obligaţiilor de către una din părţi, contractul se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără 
orice altă notificare. 
12.5 În limitele indemnizaţiei plătite, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului sau Beneficiarului asigurării împotriva celor 
răspunzători de producerea daunei. 
12.6 Asiguratul răspunde pentru prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului de regres prevăzut la 
paragraful de mai sus. Dacă, din vina Asiguratului, exercitarea regresului nu mai este posibilă, acesta este obligat sa înapoieze despăgubirea 
încasată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării Asigurătorului. 
12.7 Dacă Asiguratul renunţă la dreptul său de regres sau dacă din vina sa, exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, Asigurătorul este 
eliberat de obligaţia de a plăti despăgubirea până la limita sumei reprezentând dreptul de regres. În cazul în care plata a fost deja efectuată, 
Asiguratul este obligat să înapoieze despăgubirea încasată. 
12.8 Drepturile persoanelor păgubite împotriva celor răspunzători de producerea daunelor rămân neştirbite, potrivit dreptului  comun, pentru tot 
ceea ce nu a fost despăgubit de către Asigurător. 
12.9 Cei care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri de asigurare sau înlesnesc asemenea fapte, se 
pedepsesc potrivit legii penale, ori de câte ori fapta întruneşte elementele unei infracţiuni. 
12.10 Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română. 
12.11 Eventualele litigii apărute între părţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti competente din România. 
12.12 Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător privind achitarea indemnizaţiei se stinge în termen de 2 ani din momentul naşterii acestui 
drept. 
12.13 Toate impozitele şi taxele impuse de legislaţia în vigoare, referitoare la prima de asigurare, la poliţă şi alte acte care depind de aceasta, 
sunt în sarcina Asiguratului. 
12.14 În cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului, Asiguraţii/Beneficiarii asigurării/terţele persoane păgubite pot să se adreseze Fondului 
de garantare conform Legii 213/2015. 
12.15 Prevederile de la art. 6; art. 7.4; art. 7.6; art. 7.9; art. 7.11 ultimul alineat; art. 8.1.5; art. 9.1 ultimul alineat; art. 9.2; art. 9.4 ultimul alineat; 
art. 9.5 ultimul alineat; art. 9.7; art. 9.9; art. 11.16; art. 12.6; art. 12.7 de mai sus se încadrează în categoria clauzelor neuzuale prevăzute de 
Codul Civil. 
12.16 Asigurătorul nu va acorda nicio garanție sau beneficiu și nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui contract, dacă acordarea acestora î l 
poate expune la sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor Națiunilor Unite și/sau sancțiunilor economice sau  comerciale impuse 
conform unor legi sau reglementări ale Uniunii Europene, Franței, Statelor Unite sau României. 
12.17 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a 
acestor date și cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice, cu respectarea tuturor drepturilor conferite de legislația aplicabilă (dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea 
datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrângerea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare) 
În situația în care Asiguratul consideră că drepturile sale nu au fost respectate, poate sesiza acest fapt la adresa de e-mail dpo@groupama.ro 
sau Autorității Naționale de Supraveghere și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. 
12.18 În cazul în care între  ASIGURAT /CONTRACTANT şi Asigurător apare o situaţie litigioasă, ulterior încercării de soluţionare a conflictului 
pe cale amiabilă între părţi,  ASIGURATUL /CONTRACTANTUL persoană fizică  poate apela la soluţionarea alternativă a litigiului prin SAL- 
FIN, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi şi a 
Regulamentului 4/2016 al Autorităţii de Supraveghere Financiară privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a 
Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN). 
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SECŢIUNEA 1 
DAUNE MATERIALE 
 
1. OBIECTUL ASIGURĂRII ŞI RISCURILE ACOPERITE 
În baza prezentei secțiuni, Asigurătorul acordă despăgubiri pentru echipamentele și aparatura electronică specificate în poliță, cu 
condiția ca la momentul intrării în asigurare, acestea să funcționeaze, să fie gata de funcționare  sau să poată fi puse în funcțiune și care 
dispun de o certificare corespunzătoare privind încheierea în bune condiţii a testelor de funcționare, pentru orice daună materială 
cauzată de orice risc, cu excepția celor excluse în mod explicit.  
 
Cu titlu de exemplu şi nelimitativ, prin prezenta Secţiune sunt acoperite pierderi sau daune, cum ar fi: 

- neglijenţă, neinstruire sau manipulare necorespunzătoare, erori de operare; 
- furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie; 
- incendiu cu sau fără flacără, explozie, trăsnet, prăbuşirea de obiecte; 
- inundaţii din cauze naturale, apa provenită din conducte, infiltraţii, apă de ploaie, abur, îngheţ, deplasare a sloiurilor de gheaţă, 

umezeală datorită unor lichide, zăpadă; 
- supratensiuni, inducţii, efecte indirecte ale fulgerului, variaţii de tensiune; 
- calamităţi naturale sau alte fenomene naturale de o intensitate care poate produce daune (alunecări de teren, furtună, ploaie  

torenţială, grindină, avalanşe, etc.) cu excepţia riscului de cutremur şi alte activităţi seismice; 
Se acoperă şi scurgerea apei din instalaţiile automate de stingere a incendiilor (sprinklere, drencere) în cazul avarierii sau ruperii 
accidentale a părţilor componente ale acestora, în limita a 5% din suma asigurată/ echipament. 

 
2. EXCLUDERI SPECIFICE 
În completarea Cap. 6 “Excluderi Generale” din prezentele condiţii de asigurare, Groupama Asigurări nu acordă despăgubiri pentru: 
2.1 pierderea sau dauna ce rezultă din utilizarea oricărui bun asigurat după producerea evenimentului asigurat, dar înainte ca reparaţia 
permanentă să fi fost efectuată iar operarea normală garantată; 
2.2 orice costuri pentru ajustări standard, remedierea defecţiunilor funcţionale şi întreţinerea bunului asigurat, dacă acestea nu apar în 
legătură cu repararea determinată de un risc asigurat;  
2.3 orice costuri pentru înlocuirea suporturilor de date, datelor şi regenerării datelor, chiar dacă datele au fost pierdute în legătură cu un 
eveniment asigurat; 
2.4 orice costuri suplimentare suportate de Asigurat, după producerea unei daune, datorate:  

- folosirii unor echipamente electronice, altele decât cele menţionate în specificaţia poliţei, pe care le închiriază pentru a înlocui 
temporar pe cele asigurate şi avariate; 

- folosirii metodelor de lucru alternative; 
- prestării de servicii de către terţi. 

2.5 daune produse direct/indirect prin sau în legătură cu:  

- atacuri informatice (hackeri), viruşi informatici, încălcări ale securităţii datelor etc; 
- pierderi de profit ca urmare a întreruperii activităţii, chiar dacă acestea sunt urmare a producerii unui eveniment asigurat;  
- daune produse din funcţionarea necorespunzătoare a sistemului informatic;  
- distrugerea intenţionată de către reprezentanții societăţii a datelor informatice. 

 
3. SUMA ASIGURATĂ ȘI STABILIREA CUANTUMULUI DESPĂGUBIRII 
Asigurarea se va încheia la valoarea de nou, aceasta reprezentând costul de înlocuire cu un bun identic sau similar din aceeaşi familie 
ca tip, configuraţie, structură şi calitate, inclusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale/alte taxe, dacă este cazul, cheltuieli de 
montare/instalare. Nu vor fi luate în considerare la stabilirea sumei asigurate reducerile comerciale sau orice concesii de preţ. 
Suma la care se încheie poliţa este suma asigurată declarată  de Asigurat, cu condiţia ca suma declarată de Asigurat să reflecte 
valoarea de nou a bunului/echipamentului. 
Despăgubirea se va acorda după cum urmează: 

- în caz de daună parțială: costul la data producerii evenimentului asigurat al reparaţiilor, refacerii, recondiţionării sau înlocuirii 
părţilor avariate, precum şi cel al manoperei necesare pentru readucerea echipamentelor avariate la starea anterioară 
producerii daunei; 

- în caz de daună totală: costul necesar achiziționării și punerii în funcțiune a unui echipament nou, identic sau similar ca tip, 
structură și calitate, pentru a înlocui echipamentul inițial asigurat. 

După fiecare daună, Asigurătorul poate evalua echipamentul, iar în cazul în care constată că valoarea declarată de către Asigurat cu 
titlu de sumă asigurată este inferioară valorii de nou a echipamentului, va face aplicarea prevederilor 5.2.1 din condiţiile generale. 
Dacă echipamentul asigurat nu poate fi reparat (în caz de daună parțială) sau înlocuit (în caz de daună totală), din cauza faptului că 
părțile componente de schimb sau echipamentul respectiv nu mai sunt disponibile (nu mai fac obiectul producției de serie), 
despăgubirea va fi făcută la valoarea reală (valorea de nou din care se scade uzura) a echipamentului la data producerii daunei. 
Valoarea despăgubirii va fi redusă cu valoarea franşizei stabilită în poliţă. 
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4. CLAUZELE NEUZUALE prevăzute de Codul Civil se regăsesc la Capitolul 2 de mai sus. 
 
 
SECŢIUNEA 2 
 
 DATELOR ŞI SUPORTURILOR EXTERNE DE DATE 
 
 
1. OBIECTUL ASIGURĂRII ŞI RISCURILE ACOPERITE 
Prezenta Secţiune este valabilă numai împreună cu Secțiunea I din cadrul Condiţiilor Generale pentru asigurarea echipamentelor 
electronice şi vine în completarea acestora. Prevederile prezentei Secţiuni au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrară din 
Condiţiile Generale pentru asigurarea echipamentelor electronice.  
1.1. În baza prezentei Secțiuni, sunt asigurabile toate suporturile externe de memorare a datelor şi datele aflate la locația  asigurată sau în 
centrele de păstrare a versiunii de rezervă, precum şi cele care se află în tranzit între două adrese (acestea fiind specificate în cererea 
chestionar) care suferă orice fel de daună materială, care poate fi despăgubită conform Secţiunii 1 “ Daune materiale“: 

a) datele (informațiile ce pot fi citite de un echipament electronic) stocate în fișiere, baze de date; programe din producţii de serie 
sau personalizate, software cu licență, aplicații create de Asigurat sau obținute în urma utilizării programelor de serie/cu 
licență;  

b) suporturile de date interschimbabile (medii de stocare a informației, ex.: benzi magnetice, discuri magnetice mobile, blu-ray, 
SSD-uri (solid state drive), cd-uri, dvd-uri, hard-disk-uri externe) instalate/stocate la locațiile și/sau centrele de păstrare a 
versiunii de rezervă menționate în poliță, inclusiv în tranzit între aceste locații, cu condiţia ca Asiguratul să salveze datele în 
sursă scrisă (backup, acesta reprezentând o copie de siguranţă a bazei de date), iar acestea să fie păstrate în altă locaţie. 
 

2.EXCLUDERI SPECIFICE 
În completarea Cap. 6 “Excluderi Generale” din prezentele condiţii de asigurare, Groupama Asigurări nu acordă despăgubiri pentru: 

2.1 suporturi de memorie fixe (hard-disk-uri interne, memoriile semiconductoare etc.); 
2.2 carduri de memorie, stick-uri de memorie; 
2.3 datele din memoria centrală; 
2.4 orice cost rezultat din introducerea greşită a datelor, programare greşită, perforare greşită, etichetare greşită sau şte rgere 
greşită, aruncare sau utilizare greşită a suportului de date, accesul neautorizat al persoanelor străine la soft, viruşi, pierderea de 
informaţii din cauza câmpurilor magnetice sau de alt fel; 
2.5 orice costuri suplimentare suportate de Asigurat, după producerea unei daune, datorate:  

- folosirii unor echipamente electronice, altele decât cele specificate în poliţă, pe care le închiriază pentru a înlocui 
temporar pe cele asigurate şi avariate; 

- folosirii metodelor de lucru alternative; 
- prestării de servicii de către terţi. 

 
3. SUMA ASIGURATĂ ȘI STABILIREA CUANTUMULUI DESPĂGUBIRII 
Suma asigurată reprezintă totalul costurilor necesare înlocuirii/refacerii datelor (inclusiv programelor cu licență) și suporturilor de date 
pierdute/avariate.  
Despăgubirea reprezintă contravaloarea cheltuielilor efectuate de Asigurat în vederea înlocuirii/refacerii datelor și suporturilor externe de 
date asigurate, în termen de 12 (doisprezece) luni de la producerea evenimentului asigurat. 
Dacă refacerea datelor sau a informaţiilor pierdute nu este necesară sau nu se face în termen de 12 (doisprezece) luni de la producerea 
daunei, Asigurătorul va despăgubi doar suma necesară înlocuirii suportului extern de date afectat. 
Începând cu data producerii evenimentului pentru care Asigurătorul poate plăti despăgubire, suma asigurată se va reduce cu valoarea 
despăgubirii plătite. 
 
4. CLAUZELE NEUZUALE prevăzute de Codul Civil se regăsesc la Capitolul 2 de mai sus. 
 
 
SECŢIUNEA 3 
ACOPERIREA COSTURILOR SUPLIMENTARE 
 
 
1. OBIECTUL ASIGURĂRII ŞI RISCURILE ACOPERITE 
Prezenta Secţiune este valabilă numai împreună cu Secțiunea I din cadrul Condiţiilor Generale pentru asigurarea echipamentelor 
electronice şi vine în completarea acestora. Prevederile prezentei Secţiuni au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrară din 
Condiţiile Generale pentru asigurarea echipamentelor electronice.  
1.1 În baza prezentei Secțiuni, Asigurătorul va despăgubi pe Asigurat pentru costurile suplimentare: 
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a) proporționale (dependente de factorul timp), respectiv cheltuieli cu închirierea echipamentelor electronice alternative, cheltuieli 
cu operarea echipamentelor de către personal de specialitate (forță de muncă externă pe durată determinată, lucrul peste 
program al personalului propriu); 

b) neproporționale (independente de factorul timp), respectiv cheltuieli de transport, cheltuieli de montare/demontare, punere în 
funcțiune a echipamentelor electronice. 

 
2. EXCLUDERI SPECIFICE 
În completarea Cap. 6 “Excluderi Generale” din prezentele condiţii de asigurare, Groupama Asigurări nu acordă despăgubiri pentru: 

a) restricţii impuse de autorităţile publice privind reconstrucţia sau funcţionarea echipamentului electronic asigurat; 
b) lipsa accesului în timp util, a Asiguratului, la fondurile necesare pentru repararea sau înlocuirea echipamentului avariat. 

 
3. SUMA ASIGURATĂ ȘI STABILIREA CUANTUMULUI DESPĂGUBIRII 
Suma asigurată trebuie să reprezinte costurile/cheltuielile suplimentare estimative necesare pentru folosirea de echipament electronic 
cu caracteristici similare celui asigurat, în vederea continuării activității Asiguratului. Dacă nu s-a convenit altfel, perioada de 
despăgubire este de 12 (doisprezece) luni. Dacă în urma avarierii echipamentului electronic, pentru perioada când este folosit 
echipament înlocuitor, apar cheltuieli suplimentare mai mari decât cele proporţionale cu perioada respectivă, Asigurătorul va despăgubi 
numai până la valoarea proporţională, pentru perioada folosirii echipamentului înlocuitor. 
În cazul cheltuielilor proporționale, despăgubirea reprezintă costul mediu pe zi lucrătoare raporatat la numărul de zile lucrătoare, aferent 
perioadei de despăgubire. Pentru cheltuielile proporționale, se va aplica franșiza temporală stabilită în poliță.  
În cazul cheltuielilor neproporționale, valoarea despăgubirii reprezintă valoarea agreată în poliță înainte de intrarea în valabilitate a 
acesteia. Pentru cheltuielile neproporționale, se va aplica franșiza valorică/procentuală stabilită în poliță. 
 
De la data producerii daunei lichidabile conform acestui contract de asigurare, suma asigurată pentru perioada rămasă se reduce cu 
valoarea despăgubirii plătite. 
 

4. CLAUZELE NEUZUALE prevăzute de Codul Civil se regăsesc la Capitolul 2 de mai sus. 
 
 


