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Prezenta Clauză Speciala se va aplica numai împreună cu “Condițiile generale privind asigurarea complexă
a locuinței și a bunurilor casnice“ și au întâietate față de Condițiile generale, în măsura în care intră în
contradicție cu acestea.
Anexă la Polița HA nr. _____________
Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
Prin prezenta Clauză Speciala, EUROINS asigură geamurile, oglinzile și alte bunuri casabile, pentru riscurile de
spargere sau crăpare, pentru care Asiguratul are un interes, în condițiile de mai jos.
Art. 2 RISCURI ACOPERITE
2.1 EUROINS acordă despăgubiri în caz de pagube la geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile asigurate, produse
prin spargere, ciobire sau crăpare de:
2.1.1 faptele oamenilor;
2.2.2 accidentele de orice fel, inclusiv cele produse prin acțiunea animalelor;
2.2.3 lucrările de montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate.
2.2 Riscurile asigurate conform Art. 2, pct. 2.1 sunt riscuri specifice și se adaugă riscurilor corespunzătoare
acoperirii de bază.
2.3 Se mai acordă despăgubiri, în limita a 1.000 Euro/ bun asigurat pentru pagubele la inscripții, picturi, gravuri sau
alte ornamentații, precum și la însemnele aplicate pe geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile, dacă aceste pagube
s-au produs o dată cu spargerea sau crăparea bunului asigurat. Despăgubirea se va face in baza documentelor
doveditoare deținute de Asigurat.
Art. 3 EXCLUDERI
3.1 BUNURI EXCLUSE
3.1.1 Nu se pot asigura următoarele bunuri:
a. geamurile, oglinzile sau orice alte bunuri casabile, care sunt sparte, crăpate, ciobite sau cu alte asemenea
defecte;
b. geamurile, oglinzile sau orice alte bunuri casabile care reprezintă - pentru Asigurat - mărfuri sau materiale la
care se execută anumite lucrări.
3.2 PAGUBE EXCLUSE
3.2.1 EUROINS, în afară de cazurile prevăzute în condițiile generale de asigurare, nu acordă despăgubiri nici
pentru:
a. pagube conexe (avarierea sau distrugerea ramelor geamurilor sau oglinzilor asigurate, a părților metalice sau
din lemn, a instalațiilor electrice la lămpile de neon, la lustre sau alte lămpi asigurate, a instalațiilor de apă sau
canal la bunurile sanitare asigurate, precum și altele asemănătoare);
b. pagube produse la suprafața bunurilor asigurate (zgârieturi, așchieri);
c. pagube produse becurilor electrice;
d. pagube produse bunurilor asigurate numai prin căldură provenită de la o sursă normală de căldură.
Art. 4 SUMA ASIGURATĂ
4.1 Suma asigurată reprezintă:
4.1.1 pentru geamuri și oglinzi, valoarea de nou;
4.1.2 pentru lucrări de artă pe sticlă, din sticlă, porțelan sau plăci de marmură, valoarea de circulație.
4.2 Sumele la care se face asigurarea se stabilesc conform cererii Asiguratului, astfel:
4.2.1 global pentru toate bunurile casabile;
4.2.2 separat pentru fiecare bun sau pe grupe de bunuri casabile, într-o listă anexată.
4.3 Pentru lucrări de artă pe sticlă, din sticlă sau pe plăci de marmură, sumele la care se face asigurarea se
stabilesc întotdeauna separat pentru fiecare bun în parte si nu vor fi mai mari de 1.000 Euro.
Art. 5 CUANTUMUL DESPĂGUBIRII
5.1 Pentru geamuri și oglinzi, cuantumul pagubei este egal cu valoarea de asigurare la data producerii
evenimentului asigurat a bunurilor avariate sau distruse, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot
întrebuința sau valorifica.
5.2 Pentru lucrări de artă pe sticlă, din sticlă sau pe plăci de marmură, care pot fi restaurate, cuantumul pagubei
este egal cu costul restaurării din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot întrebuința sau valorifica. Costul
restaurării nu poate sa depășească suma asigurata înscrisă in polița de asigurare.
5.3 Din cuantumul despăgubirii nu se scade uzura.
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5.4 Din despăgubirea stabilită, EUROINS va scădea pentru fiecare eveniment, o franșiză egală cu 10% din fiecare
daună.
Perioada de valabilitate a prezentul supliment: de la ………… până la ……..…….
Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în data de ………………..

DATA:
ASIGURAT,
(Nume, prenume/Denumire, Semnătură, Ştampilă)

HAcsbc00_18

EUROINS,
(Nume, prenume, Semnătură, Ştampilă)
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