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Prezenta Clauză Specială 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
1.1 EUROINS acoperă în baza prezentei Clauze speciale și în schimbul primei de asigurare plătite de către Asigurat,
pagubele produse bunurilor aflate în locuința/ la locația asigurată de către unul sau mai multe riscuri menționate în
Art. 2 din prezenta Clauza speciala.
1.2 În baza prezentei Clauze speciale EUROINS asigură următoarele bunuri aflate la locația asigurată și menționate
în polița de asigurare: computere, televizoare, frigidere, congelatoare, cuptoare electrice, mașini de spălat,
aspiratoare, sisteme audio, sisteme de securitate, echipamente SPA, sisteme de ventilație, generatoare,
transformatoare, sisteme de încălzire, sisteme de aer condiționat, etc.
Art. 2 RISCURI ASIGURATE
2.1 EUROINS acordă despăgubiri pentru avarierea/ distrugerea bunurilor asigurate conform prezentei Clauze
speciale ca urmare a producerii în perioada asigurată a următoarelor riscuri:
2.1.1 supratensiune;
2.1.2 suprasarcină;
2.1.3 arc electric;
2.1.4 descărcări și alte fenomene de natură electrică chiar dacă nu sunt urmate de incendiu;
2.1.5 scurtcircuit;
2.1.6 întrerupere de curent-urmată sau nu de incendiu;
2.1.7 acțiunea indirectă a electricității atmosferice (trăsnet/ fulger) asupra bunurilor asigurate aflate în interiorul sau
exteriorul clădirilor/construcțiilor, sub cerul liber (stații electrice, transformatoare etc.).
Art. 3 EXCLUDERI
3.1 EUROINS nu acordă despăgubiri pentru daunele cauzate/ rezultând din:
3.1.1 riscurile asigurate în baza Condițiilor Generale privind “Asigurarea locuinței și a bunurilor aflate în proprietatea
persoanelor fizice” căreia i se anexează prezenta Clauză specială;
3.1.2 nerespectarea instrucțiunilor/ specificațiilor producătorului/ furnizorului;
3.1.3 întreruperea alimentarii cu energie electrică ca urmare a neplății de către Asigurat a facturilor sau nerespectării
altor obligații prevăzute în contractul de furnizare;
3.1.4 uzura sau lipsa de întreținere a bunurilor care fac obiectul asigurării pe prezenta Clauză specială.
Art. 4 CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA și PLATA DESPAGUBIRILOR
4.1 Despăgubirea acordată de EUROINS nu va depăși suma asigurată menționată în prezenta Clauză specială și
nici cuantumul daunei;
4.2 Cuantumul daunei reprezintă: cea mai mica valoare dintre costul de înlocuire/ achiziție (prețul cu amănuntul de
pe piața locală al unui bun identic sau similar din punct de vedere tehnic/ calitativ) a bunului avariat/ distrus și costul
reparațiilor/ recondiționării necesare aducerii bunului în stare de funcționare.
4.3 Cuantumul daunei se va reduce cu valoarea franșizei menționată în prezenta clauză.
Art.5 SUMA ASIGURATA SUPLIMENTARA
Suma asigurată este cea declarată de Asigurat, reprezentând valoarea de înlocuire a bunurilor asigurate conform
prezentei Clauze speciale cu unele similare (de același fel și având aceeași întrebuințare).
Suma asigurată este: …………………………………..
Art.6 PERIOADA DE VALABILITATE A PREZENTEI CLAUZE SPECIALE
de la ………………………..până la ……..……………..(ambele date incluse)
Redactată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în data de ………………………..
ASIGURAT,
(Nume, prenume/Denumire, Semnătură, Ștampilă)
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EUROINS,
(Nume, prenume, Semnătură, Ștampilă)

Valabil din: 01.10.2018
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