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Prezenta Clauză Speciala se va aplica numai împreună cu “Condițiile generale privind asigurarea locuintei
și a bunurilor casnice – Casa sigură““ și au întâietate față de Condițiile generale, în măsura în care intră în
contradicție cu acestea.
Anexă la Polița HE nr. _____________

DEFINITII
 Centrală
termică:

 Prestator de
specialitate:

instalaţie sau ansamblu de instalaţii destinate producerii agentului termic şi apei calde, care
deserveşte o incintă sau care echipează o clădire ori părţi ale acesteia (exemple: scară de
bloc, spaţiu comercial, apartament). Noţiunea de centrală termică cuprinde şi instalaţiile
auxiliare ataşate (instalaţii pentru dedurizarea apei, arzătoare, boilere, schimbătoare de
căldură, instalaţii de evacuare a gazelor arse);
persoana juridică autorizată de I.S.C.I.R. (Inspecţia de Stat pentru controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat) pentru prestarea de servicii (lucrări)
specializate de: montare/instalare, punere în funcţiune, reparaţii, service, încercări funcţionale,
verificări tehnice periodice şi pentru evaluarea gradului de siguranţă în funcţionare (inclusiv a
aparatelor vechi).

Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
1.1 EUROINS acopera in baza prezentei Clauze
Speciale si in schimbul primei de asigurare platite de
catre Asigurat, pagubele produse centralei termice
aflata in locuinta/la locatia asigurata, ca urmare a
avariilor accidentale care rezulta din riscurile
mentionate la Art. 2 din prezenta clauza.
1.2 Este asigurabila centrala termica autorizata de un
prestator de specialitate conform normativelor
tehnice/reglementarilor legale in vigoare, care a fost
supusa testelor de functionare, iar rezultatele se
incadreaza in parametrii normali de functionare.
Art. 2 RISCURI ASIGURATE
2.1
EUROINS
acordă
despăgubiri
pentru
avarierea/distrugerea centralei termice, cu o vechime
de maxim 10 ani, asigurata ca urmare a producerii in
perioada asigurata a urmatoarelor riscuri:
2.1.1 defecte sau greseli de proiectare/fabricatie,
defecte ale materialelor si pieselor componente;
2.1.2 scurtcircuit, supratensiune, formarea de arcuri
voltaice sau inductie;
2.1.3 erori de montare sau instalare;
2.1.4 suprapresiune sau implozie;
2.1.5 reglarea defectuoasa a centralei termice;
2.1.6 defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor
de protectie,
2.1.7 desprinderea in timpul functionarii a unor parti
componente ale centralei termice;
2.1.8 patrunderea accidentala de obiecte straine in
corpul centralei termice;
2.1.9 lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientii
sub presiune;
2.1.10 alte cauze interne care nu sunt excluse, în mod
special,în Art. 3 din prezenta clauza.
Art. 3 EXCLUDERI
3.1 EUROINS nu acorda despagubiri pentru:
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3.1.1 actiunea normala a curentului electric asupra
instalatiilor si aparaturii electrice;
3.1.2 pagube produse pieselor/partilor componente ale
centralei termice, care prin intrebuintare si/sau natura
lor sunt supuse unui grad mai mare de uzura sau
depreciere, inclusiv piese/elemente care necesita
schimbarea periodica (ex.: site filtre, garnituri, grătare,
duze,
injectoare
şi
alte
asemenea),
indicatoare/avertizoare
luminoase,
cabluri
de
conexiune altele decât cele din interiorul (instalaţiei)
centralei termice asigurate, ţevi/conducte şi furtune
flexibile, materiale de etanşare, combustibili si materiale
consumabile;
3.1.3
pagube
produse
prin
deteriorarea
gratarelor/camerelor de ardere, duzelor de gaze,
injectoare si altele asimilabile;
3.1.4 instalaţiile branşate la centrala termică, ca de
exemplu: corpuri radiatoare (calorifere), instalaţii
sanitare, inclusiv elementele de racord ale acestor
instalaţii la centrala termică.
3.1.5 pagubele produse din cauza eroziunii, coroziunii,
colmatarii, depunerii de rugina, noroi, zgura, calcar pe
elementele centralei (astfel cum este aceasta definita),
deprecierea sau uzura din functionare normala a
oricaror parti ale centralei, precum si avarierea centralei
datorita influentei chimice sau atmosferice continue;
3.1.6 orice erori sau defecte existente la momentul
inceperii raspunderii EUROINS, de care Asiguratul
avea cunostinta;
3.1.7 avarii cauzate de testari, supraincarcare
intentionata sau experimente presupunand impunerea
unor conditii exceptionale de exploatare;
3.1.8 daune/avarii pentru care producatorul/furnizorul
este raspunzator, conform legii sau obligatiilor
contractuale;
3.1.9 daune/avarii ca urmare a nerespectarii
instructiunilor de utilizare emise de producator/furnizor.
3.1.10 pagubele produse ca urmare a unor interventii
neautorizate (nerespectand standardele industriale
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Art. 4 OBLIGATIILE ASIGURATULUI
4.1 Pe langa obligatiile prevazute in conditiile de
asigurare aferente politei de baza la care prezenta este
anexata, Asiguratul este obligat sa respecte
recomandarile producatorului/furnizorului in ceea ce
priveste regimul de exploatare, efectuarea de revizii si
reparatii in conformitate cu cartea tehnica si/sau
reglementarile legale in vigoare.
Art.5 SUMA ASIGUIRATA

ASIGURAT,
(Nume, prenume/Denumire, Semnătură, Ştampilă)
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Este de:
Art.6 PRIMA DE ASIGURARE SUPLIMENTARA
Este de:
Art.7 PERIOADA DE VALABILITATE A PREZENTEI
CLAUZE SPECIALE
de la
până la
(ambele date incluse)
Redactata în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, în data de

EUROINS,
(Nume, prenume, Semnătură, Ştampilă)
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