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CAP. 1 DEFINIŢII 

Asigurat: Persoana fizică sau juridică titulară a interesului asigurat care are un contract de 
asigurare încheiat cu EUROINS; 

Beneficiar: Persoana fizică sau juridică îndreptăţită sau desemnată în contractul de asigurare să 
primească despăgubirea în caz de daună; 

Contractant: Persoana fizică sau juridică care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în 
beneficiul Asiguratului şi care are obligaţia plăţii primelor de asigurare; 

Contract de 
asigurare: 

Act juridic bilateral încheiat între EUROINS şi Asigurat/Contractant care reglementează 
relaţiile reciproce dintre aceștia. Contractul de asigurare cuprinde : Polița de asigurare, 
Condițiile de asigurare, Cererea-chestionar si eventualele documente anexe; 

Poliţă de asigurare: Document semnat între EUROINS şi Asigurat/Contractant care dovedeşte încheierea 
contractului de asigurare; 

Suma asigurată: Suma înscrisă în poliţa de asigurare şi care reprezintă valoarea maximă pe care 
EUROINS poate să o plătească la producerea unuia sau mai multor riscuri asigurate; 

Primă de asigurare: Suma pe care Asiguratul/Contractantul o achită în schimbul preluării de către EUROINS 
a riscurilor asigurate; 

Franşiză 
deductibilă: 

Parte din valoarea daunei, stabilită ca sumă fixă sau procent din suma asigurată care 
este suportată de către Asigurat/Beneficiar pentru fiecare eveniment si care se scade din 
despăgubirea datorata de EUROINS pentru fiecare eveniment asigurat; 

Despăgubire / 
Indemnizaţie: 

Suma pe care EUROINS o achită Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului 
asigurat, conform condiţiilor de asigurare; 

Eveniment asigurat: Un eveniment întâmplător şi incert acoperit prin contractul de asigurare, care poate 
produce o pagubă Asiguratului/Beneficiarului; 

Perioada de 
despăgubire : 

Perioada de timp convenită pentru care EUROINS va despăgubi cheltuielile 
suplimentare de operare în cazul producerii unei daune acoperită de condiţiile din poliţă ; 

Daună (pagubă): Prejudiciul material efectiv suferit de Asigurat/Beneficiar în urma producerii 
evenimentului asigurat; 

Furt prin efracţie: Actul unei persoane care înlătură violent orice obiect sau dispozitiv ce se interpune între 
acesta şi bunul ce urmează a fi sustras (ruperea, spargerea, demontarea dispozitivelor 
de închidere ce sunt de natură să asigure securitatea bunurilor); 

Tâlhărie: Furt săvârşit prin violenţă ori prin punerea persoanei în imposibilitatea de a se apăra; 

Vandalism: Acţiunea unei sau a mai multor persoane în sensul distrugerii sau avarierii sălbatice şi 
nejustificate a bunului asigurat ; 

Daună totală: Distrugerea sau deprecierea în întregime a bunului asigurat sau într-un asemenea grad 
încât refacerea, repararea sau restaurarea nu mai este posibilă, ori costul acestora ar 
depăşi suma asigurată; 

Daună parţială: Distrugerea sau deprecierea parţială a bunului asigurat în aşa fel încât prin reparaţie, 
restaurare sau înlocuire a unei (unor) părţi componente, acesta poate fi readus la starea 
în care se afla înainte de producerea evenimentului asigurat, iar costul reparaţiei nu 
depăşeşte suma asigurată din poliţă şi nici valoarea reală a bunurilor la data daunei; 

Lucrări de 
construcţii-
montaj: 

Totalitatea lucrărilor executate într-un şantier de construcţii pe bază de proiect tehnic, 
caiet de sarcini, devize economice şi autorizaţie de construire, care sunt decontate prin 
situaţii de lucrări, pentru realizarea unui proiect de investiţii şi care are ca obiectiv final 
realizarea unei clădiri sau construcţii inginereşti noi sau a unor intervenţii la clădiri sau 
construcţii inginereşti existente; 

Lucrări de montaj: Totalitatea operaţiunilor executate într-un şantier de construcţii pentru realizarea unui 
ansamblu tehnic ce permite îndeplinirea criteriilor de utilitate ale unei clădiri sau 
construcţii existente in conformitate cu  proiectul de investiţii (montare echipamente, 
instalaţii şi utilaje productive sau tehnologice), inclusiv operaţiunile de modificare prin 
intermediul acestor lucrări a destinaţiei iniţiale a unor spaţii dintr-o clădire sau construcţie 
existentă; 

Valoarea de 
înlocuire (de nou): 

Costul de înlocuire a bunurilor asigurate cu bunuri noi, de acelaşi fel şi/sau de aceeaşi 
capacitate sau caracteristici; 

Forţă majoră: Situaţie imprevizibilă la data încheierii asigurării şi insurmontabilă în momentul apariţiei, 
definită de lege şi care face imposibilă executarea obligaţiilor asumate prin contractul de 
asigurare. 
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CAP. 2 OBIECTUL ASIGURĂRII 
EUROINS, în baza prezentelor condiţii, asigură 
lucrările de construcţii-montaj executate de către 
Asigurat pentru obiective în întregul lor, la stadiile de 
execuţie specificate şi delimitate clar în documentaţia 
de execuţie, obiective executate în baza unui contract 
de construcţii-montaj încheiat între Constructor 
(antreprenor) şi Beneficiar pentru riscurile şi în 
condiţiile prevăzute mai jos la fiecare secţiune, astfel: 
Secţiunea I  - Pagube materiale 
Secţiunea II - Răspundere civilă legală 
2.1. Secţiunea I 
2.1.1 Lucrări contractuale (permanente sau temporare, 
cu toate materialele încorporate), incluzând: 
a. Valoarea contractului; 
b.Materiale sau alte bunuri puse la dispoziţie de 
Beneficiar. 
2.1.2 Construcţii şi alte echipamente proprietatea 
Beneficiarului; 
2.1.3 Utilaje ale Constructorului (potrivit listei anexate 
la poliţa); 
2.1.4 Cheltuieli pentru: 
a. curăţarea resturilor în caz de daune;   
b. taxe profesionale (arhitecţi, consultanţi, experţi); 
c. intervenţia pompierilor. 
2.2. Secţiunea II 
2.2.1 În cadrul acestei secţiuni EUROINS răspunde în 
baza legii faţă de terţe persoane şi pentru care este 
obligat să plătească sume cu titlu de dezdăunare. 
 
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE 
3.1 Secţiunea I 
3.1.1 EUROINS acoperă în baza prezentelor condiţii 
de asigurare distrugerea sau avarierea ce se produce 
la obiectivele supuse lucrărilor de construcţii-montaj 
asigurate prin Secţiunea I a poliţei, pe durata 
contractului de asigurare, produse din orice cauză, cu 
excepţia celor excluse în mod explicit. 
3.1.2 Daunele materiale la lucrările de construcţii–
montaj produse în perioada de garanţie nu se 
despăgubesc în baza prezentului contract de asigurare 
decât dacă Asiguratul solicită în mod expres acest 
lucru, prin emiterea de către EUROINS a unui 
Supliment de asigurare corespunzător şi prin plata 
unei prime suplimentare. 
3.2 Secţiunea II 
3.2.1 EUROINS despăgubeşte pe Asigurat in limitele 
prevăzute în Specificaţie, pentru prejudicii provocate 
terţilor fată de care este obligat să plătească sume cu 
titlu de despăgubire, ca urmare a: 
a. vătămării corporale (urmată sau nu de deces); 
b. provocării de pagube materiale în perioada de 
valabilitate a contractului, în legătură directă cu 
construcţia-montajul asigurată conform Secţiunii I, pe 
şantier sau în imediata sa vecinătate; 
3.2.2 EUROINS acordă despăgubiri şi pentru: 
a. cheltuielile de judecată pe care Asiguratul trebuie să 
le plătească reclamantului, conform unei hotărâri 
judecătoreşti definitive; 

b. cheltuielile efectuate cu consimţământul scris al 
EUROINS, ca urmare a unui prejudiciu care urmează 
a fi despăgubit în baza acestei poliţe de asigurare şi cu 
condiţia că răspunderea asumată prin această 
secţiune să nu depăşească limitele prevăzute în polită. 
 

CAP. 4 EXCLUDERI 
4.1 EUROINS nu acordă despăgubiri Asiguratului 
pentru pierderea, avarierea sau răspunderea cauzată, 
produsă sau agravată direct sau indirect sau aflată în 
legătură cu: 
4.1.1 operaţiuni de război indiferent dacă războiul a 
fost sau nu declarat, invazie, acţiune a unui duşman 
extern, război civil, revoltă, revoluţie, insurecţie, grevă, 
tulburări civile, dictatură militară sau uzurpare de 
putere, acţiuni teroriste, grupuri de persoane 
răuvoitoare sau care acţionează în legătură cu orice 
organizaţie politică, confiscare, conspiraţie, 
rechiziţionare, distrugere din ordinul oricărui guvern de 
drept sau de fapt sau de orice autoritate politică;  
4.1.2 reacţii nucleare, radiaţii nucleare sau 
contaminare radioactivă; 
4.1.3 acţiunea voită sau neglijenţa gravă a Asiguratului 
sau reprezentanţilor săi; 
4.1.4 încetarea totală sau parţială a lucrului cu 
excepţia situaţiilor prevăzute în caietul de sarcini sau 
graficul de lucrări şi cu condiţia ca lucrările executate 
până în acel moment să fi fost conservate 
corespunzător. Încetarea totală sau parţială a lucrului 
va fi comunicată anterior de către Asigurat, iar 
perioada de întrerupere va fi de maxim 30 zile 
calendaristice, dacă nu este altfel prevăzut în caietul 
de sarcini; 
4.1.5 pagubele provocate de undele de şoc cauzate de 
aparate de zbor care zboară cu viteze sonice sau 
supersonice (boom sonic); 
4.1.6 pierderea sau avarierea datorită folosirii sau 
ocupării de către Beneficiar a oricărei secţiuni sau părţi 
din lucrările de construcţii-montaj cu caracter 
permanent, cu excepţia cazurilor prevăzute în contract; 
4.1.7 daunele produse de un fenomen natural de 
amploare pe care un constructor cu experienţă nu 
poate fi în măsură să îl prevadă şi faţă de care nu 
poate să ia măsurile necesare de evitare a daunei; 
4.1.8 pierderi financiare generate de pierderea 
contractului, penalităţi pentru întârziere, daune 
consecinţă, daune morale; 
4.1.9 amenzi de orice fel şi cheltuieli penale; 
4.1.10 mărirea daunei ca urmare a nerespectării 
normelor tehnice specifice şi de protecţia muncii la 
lucrările de construcţii-montaj; 
4.1.11 poluarea si/sau contaminarea apei, solului sau 
subsolului. 
4.2 Pagube cauzate de pierderea sau dispariţia 
misterioasă a unor bunuri (furtul simplu). 
4.3 EUROINS nu acordă despăgubiri Asiguratului 
pentru pierderea, avarierea sau răspunderea cauzată, 
produsă sau agravată direct  sau indirect, de folosirea 
în execuţia lucrărilor a unui personal necalificat în 
efectuarea respectivelor lucrări conform normativelor 
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în vigoare la data efectuării lucrărilor respective. 
4.4 Secţiunea I 
EUROINS nu acordă despăgubiri pentru: 
4.4.1 franşiza prevăzută în poliţă, pentru fiecare 
eveniment, aceasta fiind suportată de Asigurat; 
4.4.2 pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizări 
ca urmare a nerespectării termenelor de execuţie, altor 
obligaţi contractuale, sau pierderii contractului;  
4.4.3 pretenţii de despăgubiri apărute în legătură cu 
pierderi datorate erorilor sau omisiunilor din activitatea 
de proiectare a lucrării; 
4.4.4 costul înlocuirii sau refacerii  lucrărilor sau 
structurilor distruse sau avariate datorită defectelor de 
material şi/sau execuţiei, această excludere se aplică 
numai lucrărilor sau structurilor direct afectate, 
pierderea sau avarierea celorlalte componente corect 
executate urmând a fi despăgubită; dacă la 
echipamente sau structuri aflate în diverse stadii de 
montaj se produc daune datorită defectelor de 
material, execuţie sau asamblare, EUROINS nu va 
despăgubi cheltuielile de refacere sau remediere a 
acelor structuri care  ar fi fost necesare înaintea 
producerii daunei; 
4.4.5 uzura normală, coroziunea, oxidarea, 
deteriorarea obiectivului datorită nefolosirii sau 
condiţiilor atmosferice normale; 
4.4.6 pierderi datorate avariilor, defecţiunilor sau 
deranjamentelor electrice sau mecanice, îngheţării sau 
lipsei lichidului de răcire sau a altui fluid, ungerii 
defectuoase sau lipsei lichidului de ungere, dar dacă 
astfel de defecţiuni sau deranjamente provoacă un 
accident care cauzează pagube externe, astfel de 
pagube indirecte vor fi despăgubite; 
4.4.7 pagube suferite/produse de vehiculele autorizate 
să circule pe drumurile publice; 
4.4.8 pagube produse prin pierderea sau deteriorarea 
dosarelor, desenelor, documentelor contabile, 
chitanţelor, banilor, actelor, evidenţei debitorilor, 
notelor, garanţiilor, cecurilor şi altor hârtii de valoare; 
4.4.9 pagube cauzate de pierderea sau dispariţia 
misterioasă a unor bunuri, cu excepţia cazurilor de furt 
prin efracţie, dovedite prin documente de către 
autorităţile competente; 
4.4.10 pagubele provocate bunurilor sau structurilor 
asigurate ca urmare a fenomenului de tasare, dacă 
aceasta se datorează lipsei de măsuri sau măsurilor 
insuficiente de compactare sau consolidare a solului 
sau subsolului în perimetrul în care se execută 
lucrările de construcţii-montaj contractate; 
4.4.11 fraude, dispariţii inexplicabile de bunuri şi valori, 
lipsuri la inventar, distrugeri sau pierderi de informaţii; 
4.4.12 pagube produse ca urmare a nerespectării 
normelor PSI, neîntreţinerii/ lipsei de întreţinere, 
lucrărilor neautorizate la instalaţiile electrice. 
4.5 Secţiunea II 
EUROINS nu acordă despăgubiri Asiguratului în 
legătură cu: 
4.5.1 cheltuieli efectuate pentru refacerea, repararea 
sau înlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil in 
Secţiunea I a acestei poliţe; 

4.5.2 daune provocate proprietăţilor unor terţe 
persoane (clădiri, alte construcţii etc.) de 
vibraţii/trepidaţii, dacă nu s-a convenit altfel în scris 
între EUROINS şi Asigurat; 
4.5.3 răspunderea ca urmare a: 
a. vătămărilor corporale sau îmbolnăvirilor persoanelor 
care lucrează pentru Constructor, Beneficiar sau 
oricare firmă care are legătură cu construcţia-montajul 
asigurat prin Secţiunea I; 
b. pagubelor produse unor bunuri aparţinând sau 
aflate în grija, custodia sau controlul Constructorului, 
Beneficiarului sau altei firme care are legătură cu 
construcţia-montajul asigurat prin Secţiunea I, sau 
unei persoane care lucrează pentru cei menţionaţi mai 
sus;  
c. pagubelor produse de vehiculele autorizate să 
circule pe drumurile publice; 
d. pretenţiilor de despăgubire formulate pentru pagube 
de care răspunde Asiguratul în baza unei înţelegeri 
încheiate care are ca efect stabilirea în sarcina lui a 
unor răspunderi financiare mai mari decât cele ce i-ar 
reveni în mod normal; 
e. prejudiciilor de care Asiguratul se face răspunzător 
ca urmare a nerespectării măsurilor legale de protecţie 
sau de restricţie a accesului persoanelor străine în 
incinta şantierului sau perimetrului în care se 
desfăşoară activitatea de construcţii-montaj; 
4.5.4 Asiguratul nu are răspundere civilă legală, şi deci 
nu sunt întrunite condiţiile pentru plata despăgubirii, 
dacă prejudiciul a fost produs: 
a. dintr-un caz de forţă majoră ca de exemplu: trăsnet, 
inundaţie, avalanşă, uragan, etc; 
b. din culpa exclusivă a unei terţe persoane, pentru 
care Asiguratul nu are răspundere în baza legii; 
c. din culpa exclusivă a persoanei păgubite; 
4.5.5 În cazul în care o pagubă a fost produsă printr-un 
accident datorat acţiunii simultane sau succesive a mai 
multor persoane, fără să se poată stabili că paguba a 
fost produsă sau că nu putea fi produsă prin fapta 
numai a uneia dintre persoane, acestea răspund 
împreună faţă de păgubit. 
4.5.6 În cazul în care cel păgubit a contribuit din culpă 
la producerea accidentului sau mărirea pagubei, cel 
chemat a răspunde va fi ţinut răspunzător pentru 
partea din pagubă pe care a produs-o (culpa comună). 
În astfel de situaţii, în cazul în care nu se poate stabili 
măsura răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va 
stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor 
implicate în accident. 
4.5.7 În orice situaţie EUROINS răspunde numai în limita 
şi pentru partea din pagubă pe care a produs-o 
Asiguratul său, părţile convenind ca răspunderea 
EUROINS să fie divizibilă. 
 
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ  
5.1. EUROINS. asigură lucrările de construcţii-montaj 
executate pe teritoriul României de către antreprize de 
construcţii-montaj având sediul în România, sau care 
execută lucrări pe teritoriul României.   
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5.2. EUROINS. asigură şi lucrări de construcţii-montaj 
executate pe teritoriul altor state cu excepţia SUA şi 
Canada de către antreprenori români doar cu avizul 
scris al Administraţiei Centrale. 
 
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI 
RĂSPUNDERE ASIGURĂTORULUI  
6.1 Perioada de răspundere a EUROINS este 
perioada din poliţa de asigurare , dar nu mai puţin de 1 
lună. 
6.2 Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei 
prevăzută în poliţa de asigurare, dar nu înainte de 
expirarea zilei în care a fost emisă  
poliţa şi s-a achitat prima de asigurare sau întâia rată; 
6.3 începe din momentul deschiderii şantierului de 
construcţii–montaj, respectiv din momentul aducerii pe 
şantier a primelor utilaje, materiale sau alte bunuri 
cuprinse în poliţă, indiferent de data care este 
menţionată în poliţă cu condiţia ca Asiguratul să 
notifice acest moment EUROINS, în scris, în maximum 
24 de ore sau în prima zi lucrătoare de la data înscrisă 
în procesul verbal de recepţie a materialelor 
respective. 
 
 
CAP. 7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
7.1 Poliţă de asigurare se întocmeşte pe baza cererii 
de asigurare şi/sau a cererii chestionar specifice 
completată de asigurat şi care face parte integrantă 
din aceasta. 
7.2 Asigurarea se încheie obligatoriu pentru Secţiunea 
I şi opţional pentru Secţiunea II si/sau alte clauze 
suplimentare. 
 
CAP.8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE /LIMITEI 
DE RĂSPUNDERE 
8.1 Secţiunea I  
Sumele asigurate prevăzute în poliţă reprezintă: 
8.1.1 valoarea totală a contractului de construcţii-
montaj, la terminarea sa, incluzând toate materialele, 
salariile, cheltuielile de transport, taxele vamale, 
impozitele şi materialele sau bunurile furnizate de 
Antreprenor; 
8.1.2 valoarea totală a materialelor şi bunurilor 
(inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale şi 
impozitele) pe care Beneficiarul urmează să le pună la 
dispoziţia Constructorului pe durata execuţiei 
contractului; 
8.1.3 valoarea de nou sau valoarea rămasă a 
construcţiilor şi echipamentelor proprietatea 
Beneficiarului, conform listei anexate la poliţă; 
8.1.4 valoarea din nou sau valoarea rămasă a 
echipamentelor, utilajelor şi maşinilor Constructorului, 
conform listei anexate la poliţă; 
8.1.5 Cheltuieli pentru: 
a. curăţarea resturilor în caz de daune; 
b. taxe profesionale (arhitecţi, consultanţi, experţi); 
c. intervenţia pompierilor; 

d. limita maximă a răspunderii pentru cheltuieli cu 
curăţarea resturilor în caz de daune, taxe profesionale 
(arhitecţi, consultanţi, experţi), intervenţia pompierilor 
nu poate fi mai mare de 5% din daună.  
8.1.5 Asiguratul se angajează să majoreze sau să 
reducă sumele asigurate în cazul în care au loc 
fluctuaţii ale salariilor sau preţurilor, aceste modificări 
fiind valabile numai după notificarea EUROINS.  
8.2 Secţiunea II 
Limitele răspunderii EUROINS: 
8.2.1 limita răspunderii de fiecare eveniment asigurat, 
pentru vătămări corporale urmate de invaliditate 
permanentă totală şi/sau  de deces; 
8.2.2 limita răspunderii de fiecare eveniment asigurat,  
pentru pagube materiale ; 
8.2.3 limita maximă a răspunderii de fiecare eveniment 
asigurat, când se produc atât vătămări corporale cât şi 
pagube materiale; 
8.2.4 limita maximă a răspunderii pentru toate sumele 
şi cheltuielile în legătură cu toate evenimentele 
asigurate întâmplate în perioada de valabilitate a 
poliţei. 
 
CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
Secţiunea I şi II 
9.1 Primele de asigurare se achită anticipat şi integral 
sau în cel mult şase rate (prima rată se plăteşte înainte 
de intrarea în vigoare a poliţei, iar următoarele înaintea 
datelor scadente menţionate în poliţă). Cuantumul şi 
termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele 
menţionate în poliţă de asigurare. 
9.2 În condiţiile in care suma asigurata este stabilită: 
9.2.1 în lei, primele/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc şi se plătesc în lei; 
9.2.2 în euro, primele/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc în euro şi se plătesc în euro sau în lei la 
cursul de referinţă comunicat de B.N.R. la data plăţii. 
9.3 În caz de neplată la scadenţă a unei rate de primă, 
EUROINS permite Asiguratului plata acesteia în 
termen de păsuire de 15 zile calendaristice de la 
scadenţa ratei respective, situaţia contractului 
rămânând neschimbată până la expirarea acestui 
termen.  
9.4 În cazul în care rata de prima nu este plătită de 
Asigurat nici în acest termen, contractul de asigurare 
se reziliază în mod automat începând cu ziua imediat 
următoare datei de expirare a perioadei de păsuire, 
fără ca o notificare, punere în întârziere, sau o altă 
formalitate prealabilă să mai fie necesară.  
 
CAP.10 OBLIGAŢIILE 
ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI 
10.1 În baza prezentelor condiţii de asigurare 
Asiguratul este obligat: 
10.1.1 să prezinte EUROINS la încheierea poliţei de 
asigurare informaţii detaliate şi complete în legătură cu 
toţi factorii ce ar putea influenţa producerea unui risc 
acoperit, factori în baza cărora EUROINS va decide 
dacă să-l accepte numai în anumite condiţii; 
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10.1.2 să completeze cererea chestionar şi anexele 
prezentate de reprezentantul EUROINS; 
10.1.3 să plătească primele de asigurare sau ratele de 
primă la termenele scadente şi în cuantumurile 
prevăzute în poliţă de asigurare; 
10.1.4 să declare existenţa altor asigurări pentru 
aceeaşi forma de asigurare, inclusiv la Asiguratori 
diferiţi, atât la încheierea poliţei de  asigurare, cât şi pe 
perioada valabilităţii acesteia; 
10.1.5 să notifice în scris EUROINS, în termen de 5 zile 
calendaristice, orice modificare, intenţie de modificare, 
agravare a riscului, chiar dacă acestea au loc împotriva 
voinţei Asiguratului, în legătură cu datele luate în 
considerare la încheierea poliţei; 
10.2 După producerea riscului asigurat: 
10.2.1 să ia, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru 
limitarea pagubelor, pe seama EUROINS şi în limita 
sumei la care s-a încheiat asigurarea; 
10.2.2 să înştiinţeze imediat, după caz, organele de 
poliţie, unităţile de pompieri sau alte organe de 
cercetare, cele mai apropiate de locul producerii 
evenimentului asigurat, cerând acestora întocmirea de 
acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii 
evenimentului asigurat si la pagubele provocate;   
10.2.3 să avizeze in scris EUROINS, in termen de 
maximum 3 zile de la producerea pagubei, despre 
producerea riscului asigurat, generator de pretenţii de 
despăgubire/indemnizaţie, despre cauzele şi 
împrejurările producerii riscului asigurat; 
10.2.4 să păstreze părţile afectate şi să le pună la 
dispoziţia reprezentantului sau expertului EUROINS, 
pentru inspecţie; 
10.2.5 să furnizeze toate informaţiile şi documentele 
solicitate de EUROINS şi să permită acestuia să facă 
investigaţii referitoare la cauza şi mărimea pagubei; 
10.3 În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la 
art. 10.1 şi 10.2, EUROINS are dreptul sa refuze plata 
despăgubirii, în măsura în care din acest motiv nu a 
putut determina cauza producerii evenimentului 
asigurat şi întinderea pagubei. 
10.4 Respectarea riguroasă a obligaţiilor ce-i revin 
Asiguratului, precum şi prezumţia că declaraţiile şi 
răspunsurile Asiguratului sunt adevărate, vor fi o 
condiţie ce precede orice răspundere care revine 
EUROINS. 
10.5 Secţiunea I 
10.5.1 Asiguratul este obligat să folosească personal 
calificat conform normativelor în vigoare în cadrul 
lucrărilor de construcţii-montaj pe care le execută. 
10.5.2 În caz de furt prin efracţie sau prin acte de 
tâlhărie, Asiguratul este obligat: 
a. să se îngrijească ca până la cercetarea faptei să 
rămână neatinse toate urmele efracţiei în caz de furt 
prin efracţie, precum şi toate dovezile despre 
împrejurările tâlhăriei, în cazul furtului săvârşit prin 
acte de tâlhărie; 
b. să înştiinţeze imediat, în scris, organele poliţiei cele 
mai apropiate de locul producerii evenimentului 
asigurat; 
c. să comunice EUROINS găsirea bunurilor furate sau 

dacă a fost identificat făptaşul şi, dacă este cazul 
(respectiv dacă bunurile furate au fost recuperate), să 
restituie despăgubirea primită pentru acestea ; 
d. EUROINS nu acordă despăgubiri dacă organele 
poliţiei nu confirmă furtul sau tentativa de furt prin 
efracţie sau prin acte de tâlhărie, ori dacă la acestea 
nu s-a înregistrat o reclamaţie în legătură cu furtul sau 
tentativa de furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie. 
10.6 Secţiunea II 
10.6.1 Înainte de a începe lucrările de săpături, 
terasamente şi fundaţii, Asiguratul - direct sau prin 
împuterniciţii săi - este obligat să consulte la autorităţile 
competente, planurile cu reţele de conducte, cabluri şi 
canale subterane de pe amplasamentul lucrărilor pe 
care le execută în calitate de antreprenor sau 
antreprenor general.  
10.6.2 Asiguratul este obligat să utilizeze toate 
măsurile de avertizare (sonore sau luminoase) a 
zonelor în care se fac lucrări de construcţii-montaj 
conform normelor de protecţie în vigoare.  
 
CAP. 11 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI 
11.1 EUROINS constată şi evaluează pagubele prin 
reprezentanţii săi. 
11.2 EUROINS are obligaţia să plătească despăgubirile 
cuvenite, în baza documentaţiei complete depusă de 
asigurat/păgubit privind cauzele şi împrejurările în care 
s-a produs evenimentul asigurat şi întinderea 
pagubelor. 
 
CAP. 12 CONSTATAREA EVALUAREA ȘI PLATA 
DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE 
12.1 Constatarea şi evaluarea pagubelor se 
efectuează de către EUROINS, direct sau prin 
împuterniciţi, împreună cu Asiguratul/Contractantul sau 
împuterniciţii şi, sau prin experţi. 
12.2 Din cuantumul despăgubirii se scad: 
12.2.1 franşiza prevăzută în poliţa de asigurare; 
12.2.2 eventualele rate de primă neachitate, pentru 
toate secţiunile înscrise în poliţă; 
12.2.3 valoarea rămasă, în caz de daună totală; 
12.2.4 eventuale avansuri acordate în contul 
despăgubirii. 
12.3 EUROINS plăteşte despăgubiri numai pe baza 
documentelor care dovedesc efectuarea reparaţiilor 
sau înlocuirilor sau prin hotărâre judecătorească 
definitivă.  
12.4 Despăgubirile se plătesc în valuta în care s-a 
plătit prima de asigurare, dar în toate cazurile facturile 
în lei se plătesc în lei. La stabilirea despăgubirilor 
pentru bunurile al căror preţ şi/sau valoare sunt 
exprimate în valută, se va aplica cursul de schimb 
valutar al BNR de la data daunei. 
12.5 Secţiunea I 
Evaluarea pagubelor în vederea stabilirii cuantumului 
despăgubirii se face în funcţie de: 
12.5.1 suma la care s-a făcut asigurarea menţionată 
expres în poliţa de asigurare; 
12.5.2 proporţia daunei, respectiv totală sau parţială ; 
12.5.3 Stabilirea despăgubirilor se face astfel: 
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a. pentru avarii remediabile: costul reparaţiilor 
necesare pentru a aduce bunul avariat la starea sa 
imediat anterioară producerii evenimentului asigurat, 
din despăgubirea cuvenită se scade valoarea resturilor 
sau componentelor ce se mai pot folosi sau valorifica; 
b. în cazul unei pagube totale la valoarea reală a 
bunului imediat anterioară producerii evenimentului 
asigurat, din despăgubirea cuvenită se scade valoarea 
resturilor sau componentelor ce se pot folosi sau 
valorifica, dar numai în măsura în care costurile 
pretinse trebuiau să fie suportate de Asigurat, şi cu 
condiţia ca ele să fi fost incluse în sumele asigurate; 
c. în ce priveşte bunurile păstrate în aer liber: 
EUROINS va plăti despăgubiri numai pentru acele 
bunuri care, conform soluţiilor proiectului si normelor in 
vigoare pot sta în aceste condiţii;  
12.5.4 Cuantumul despăgubirii reprezintă: 
a. în caz de daună totală, la art. 8.1 pct. 8.1.1 – 8.1.5 
suma asigurată corespunzătoare, menţionată în poliţă, 
mai puţin, după caz, reţinerile prevăzute la art.12.2. 
b. În caz de daună parţială: 
i. în limita sumei asigurate reprezentând valoarea 
totală a contractului, costul la data daunei al reparării, 
refacerii, restaurării sau înlocuirii elementelor avariate 
sau distruse, necesare pentru readucerea construcţiei-
montajului la starea anterioară producerii riscului 
asigurat; 
ii. în limita sumei asigurate, costul la data daunei al 
înlocuirii materialelor puse la dispoziţie de Beneficiar, 
avariate sau distruse, precum şi al înlocuirii sau 
readucerii celorlalte bunuri, aduse de Beneficiar, 
avariate sau distruse la starea anterioară producerii 
riscului asigurat; 
iii. pentru construcţiile şi echipamentele proprietatea 
Beneficiarului asigurate la valoare de nou, în limita 
sumei asigurate, costul la data daunei al reparării, 
refacerii, restaurării sau înlocuirii elementelor avariate 
sau distruse, necesare pentru readucerea acestora la 
starea anterioară producerii riscului asigurat, iar pentru 
cele asigurate la valoare  rămasă, aceleaşi costuri din 
care se scade valoarea uzurii; 
iv. pentru utilajele şi echipamentele Constructorului 
asigurate la valoare de nou, în limita sumei asigurate 
şi a listei anexate la poliţă, costul la data daunei al 
reparării, sau înlocuirii elementelor avariate sau 
distruse, necesare pentru readucerea acestora la 
starea anterioară producerii riscului asigurat, iar pentru 
cele asigurate la valoare  rămasă, aceleaşi costuri din 
care se scade valoarea uzurii; 
v. pentru curăţarea locului, în limita sumei asigurate, 
costurile de înlăturare a resturilor şi molozului, pe bază 
de factură emisă de executant sau prin negociere în 
limita aprobată în prealabil de EUROINS, la 
executarea în regie proprie; 
vi. pentru taxe profesionale, în limita sumei asigurate, 
costul lucrării pe bază de factură emisă de proiectant, 
consultant, expert etc.;  
vii. în legătură cu intervenţia pompierilor pentru 
stingerea incendiului şi în limita sumei asigurate, 

costurile pe bază de document emis de unitatea ce a 
participat la stingerea incendiului. 
12.5.5 EUROINS are dreptul să refuze plata 
despăgubirii referitoare la structura avariată dacă 
reparaţia nu este corespunzător efectuată, fără 
autorizaţie/aprobarea proiectantului si/sau cu 
întârziere. 
12.5.6 În caz de furt EUROINS despăgubeşte 
pierderile suferite de Asigurat ca urmare a furtului prin 
efracţie şi acte de tâlhărie, astfel: 
a. despăgubirile se acordă numai dacă de la data 
înştiinţării EUROINS au trecut 30 de zile necesare 
efectuării cercetărilor şi dacă poliţia confirmă în scris, 
Asiguratului, furtul prin efracţie sau actele de tâlhărie şi 
cu precizarea că bunurile furate nu au fost găsite în 
această perioadă; 
b. dacă, înainte de plata despăgubirii, bunurile furate 
au fost găsite, despăgubirile se acordă numai pentru 
eventualele pagube produse ca urmare a furtului; 
c. dacă, după plata despăgubirii, bunurile au fost găsite, 
Asiguratul este obligat să restituie EUROINS, în termen 
de 15 zile, despăgubirea încasată sau diferenţa dintre 
aceasta şi costul reparaţiilor ori înlocuirii părţilor 
componente sau pieselor găsite avariate ori incomplete; 
12.5.7 Despăgubirea va acoperi şi costul reparaţiilor 
provizorii efectuate de Asigurat, dacă astfel de 
reparaţii constituie parte a reparaţiilor definitive şi nu 
majorează cheltuielile totale de reparaţii. 
12.5.8 Prin prezentul contract de asigurare nu se 
despăgubeşte costul modificărilor, adăugirilor şi/sau 
îmbunătăţirilor aduse în plus faţă de proiectul iniţial. 
12.6 Secţiunea II 
12.6.1 Stabilirea cuantumului despăgubirii se face: 
a. pe cale amiabilă, cu participarea directă a 
EUROINS sau cu acordul său, dacă în urma 
negocierilor evenimentul asigurat se consideră 
încheiat. 
b. prin hotărâre judecătorească definitivă pronunţată 
de o instanţă cu competenţă pe teritoriul României, 
inclusiv (după caz) cheltuieli de judecată şi alte costuri 
legale specifice, pe care Asiguratul trebuie să le 
plătească reclamantului. 
12.6.2 EUROINS îl va despăgubi pe Asigurat până la 
limitele prevăzute în poliţă, pentru prejudiciile de care 
Asiguratul răspunde în baza legii faţă de terţe 
persoane şi pentru care este obligat să plătească 
sume cu titlu de desdăunare, ca urmare a vătămării 
corporale accidentale sau îmbolnăvirii (urmată sau nu 
de deces) după cum urmează: 
a. pentru plata despăgubirilor în caz de invaliditate 
permanentă se stabileşte gradul de invaliditate de 
către un medic autorizat, în baza criteriilor de evaluare 
a gradelor de invaliditate permanentă posttraumatică 
în materia asigurărilor de persoane, elaborate de 
Institutul Naţional de Medicină Legală şi agreate de 
Asigurător; 
b. dacă pe baza primei examinări medicale nu se 
poate stabili gradul definitiv de invaliditate permanentă, 
se plăteşte o parte din indemnizaţia corespunzătoare 
gradului minim de invaliditate prezumat. Gradul 
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definitiv de invaliditate permanentă se stabileşte după 
o a doua examinare, însă nu mai târziu de un an de la 
data accidentului; 
c. în cazuri justificate medical, când stabilirea gradului 
definitiv de invaliditate permanentă nu este posibilă în 
decurs de un an, aceasta se poate face în termen de cel 
mult doi ani de la data accidentului. În astfel de situaţii, la 
calculul despăgubirii, se iau în consideraţie numai 
gradele de invaliditate permanentă atestate de medic ca 
fiind fixate în maxim un an de la data accidentului; 
d. dacă înainte de accident terţul avea deja o 
invaliditate permanentă din orice cauză, din gradul 
total de invaliditate permanentă rezultat se scade cel 
existent anterior, diferenţa reprezentând gradul de 
invaliditate permanentă din accident care se ia în 
consideraţie la stabilirea despăgubirii; 
e. în caz de invaliditate permanentă incontestabilă, 
examinarea Asiguratului, stabilirea gradului de 
invaliditate şi plata despăgubirii se fac fără a se 
aştepta terminarea tratamentului; 
f. în caz de vătămare corporală despăgubirea revine 
terţului accidentat, iar în caz de deces al terţului, 
despăgubirea cuvenită revine moştenitorilor legali ai 
acestuia; 
g. pretenţiile terţului sau ale moştenitorilor săi faţă de 
Asigurat, în legătură cu accidentul produs şi cu 
urmările acestuia, se sting prin plata despăgubirii 
cuvenite; 
12.6.3 Distrugerii sau avarierii accidentale a bunurilor 
acestora întâmplate în perioada de valabilitate a 
poliţei, în legătură directă cu construcţia asigurată 
conform Secţiunii I, pe şantier sau în imediata sa 
vecinătate. În cazul pagubelor produse la bunuri, 
despăgubirile reprezintă costul procurării, reparaţiei, 
refacerii ori restaurării bunurilor avariate sau costul 
procurării unui bun asemănător (din punct de vedere 
tehnic şi al vechimii) celui avariat sau distrus, din care 
se scade, după caz, reţinerile prevăzute la art.12.2.  
 
CAP. 13 SUBROGAREA ŞI DREPTUL DE REGRES 
AL ASIGURĂTORULUI 
13.1 În limitele Indemnizaţiilor acordate şi în 
conformitate cu prevederile legale, EUROINS este 
subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale 
Beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de 
producerea Prejudiciului. 
13.2 Asiguratul/Beneficiarul răspunde de prejudiciile 
aduse EUROINS prin acte care ar împiedica realizarea 
dreptului prevăzut mai sus. 
13.3 Dacă Asiguratul/Beneficiarul împiedică ori nu 
conservă dreptul de regres al EUROINS sau dacă din 
vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, 
EUROINS are dreptul să nu acorde Indemnizaţia, 
până la limita sumei reprezentand dreptul de regres. 
Dacă Indemnizaţia a fost deja acordată, 
Asiguratul/Beneficiarul este obligat să înapoieze 
EUROINS valoarea acesteia în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la data solicitării. 
 

CAP. 14 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
14.1 Prin acordul scris al Asiguratului şi al EUROINS 
sau al Contractantului şi al EUROINS, asigurarea 
poate fi completată/modificată. 
14.2. EUROINS este în drept să decidă dacă, şi în ce 
condiţii, va menţine asigurarea în situaţia în care, pe 
parcursul valabilităţii Contractului, înainte de 
producerea evenimentului asigurat: 
14.2.1. se constată că la data încheierii asigurării 
existau alte date decât cele ce au stat la baza 
încheierii Contractului, sau 
14.2.2 nu sunt respectate impunerile prevăzute prin 
prezentele Condiţii de asigurare, sau 
14.2.3 se modifică datele ce au stat la baza încheierii 
Contractului. 
14.3 Dacă menţinerea asigurării se va face cu 
modificarea primelor de asigurare, cuantumul 
diferenţei se va calcula în funcţie de data de la care a 
intervenit schimbarea condiţiilor şi va reprezenta: 
14.3.1 în cazul plăţilor făcute de Asigurat – 1/12 din 
diferenţa între prima anuală iniţială şi prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare începută 
sau întreagă; 
14.3.2 în cazul returnărilor făcute de EUROINS – 1/12 
din diferenţa între prima anuală iniţială şi prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare întreagă. 
14.4 Dacă EUROINS nu încasează prima 
suplimentară prevăzută la pct. 14.3.1 de mai sus, 
sumele asigurate vor fi micşorate proporţional cu prima 
de asigurare efectiv plătită. 
14.5 Dacă se constată, după producerea 
evenimentului asigurat, alte condiţii decât cele impuse 
prin prezentele Condiţii de asigurare, EUROINS va 
decide dacă, în conformitate cu condiţiile reale, 
asigurarea s-ar fi încheiat. În această situaţie: 
14.5.1 dacă asigurarea s-ar fi încheiat – Indemnizaţia 
va fi redusă corespunzător raportului dintre prima 
stabilită anterior producerii evenimentului asigurat şi 
prima care ar fi trebuit încasată conform condiţiilor 
reale; 
14.5.2 dacă asigurarea nu s-ar fi încheiat – nu se va 
acorda Indemnizaţie, restituindu-se prima de asigurare 
corespunzătoare situaţiei anterioare producerii 
evenimentului asigurat. 
 
CAP. 15 INCETAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
15.1 Răspunderea EUROINS încetează: 
15.1.1 la ora “24” a zilei înscrise în poliță de asigurare 
ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a 
ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de 
asigurare; 
15.1.2 în caz de daună totală; 
15.1.3 în cazul în care, înainte de a începe 
răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a 
produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în 
cazul în care după începerea răspunderii producerea 
evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul 
se reziliază de drept; 
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15.1.4 pentru acea parte din lucrările contractuale 
asigurate care au fost predate sau puse în funcţiune, 
la data predării sau punerii în funcţiune, confirmate 
prin procese verbale de recepţie parţială sau finală; 
15.1.5 cu acordul ambelor părți; 
15.1.6 prin denunțare unilaterală, sub forma unei 
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe 
confirmarea de primire; 
15.1.7 prin rezilierea la cererea oricărei dintre Părţi; 
15.18 în caz de forța majoră. 
15.2. În situaţia în care, Asiguratul a furnizat 
declaraţii/informaţii false şi/sau incomplete la 
încheierea poliței sau pe parcursul derulării 
contractului de asigurare, EUROINS are dreptul de a 
rezilia unilateral Contractul de asigurare, printr-o 
scrisoare recomandată, fără îndeplinirea vreunei alte 
formalităţi. 
15.3. În cazul denunţării/rezilierii Contractului: 
15.3.1 dacă EUROINS a acordat o Indemnizaţie ori s-
au produs evenimente pentru care s-ar acorda 
indemnizaţii, acesta este în drept să reţină primele de 
asigurare plătite de Asigurat/Contractant; 
15.3.2 dacă EUROINS nu a acordat Indemnizaţie ori 
nu s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o 
Indemnizaţie – Asiguratului i se restituie, proporţional, 
partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare 
perioadei cuprinse între data încetării Contractului şi 
data expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract. 
 
CAP. 16 FORȚA MAJORĂ 
16.1 Părţile nu răspund de neexecutarea la termen 
sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei 
obligaţii ce le revine dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 
a fost cauzată de forţa majoră. 
16.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să 
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la producerea evenimentului care a 
generat forţa majoră şi să ia toate măsurile necesare 
în vederea limitării consecinţelor. În următoarele 15 
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise 
către cealaltă parte contractantă documentele 
eliberate de organele competente care să ateste 
evenimentele care au determinat forţa majoră. 
16.3. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare 
de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
Părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a 
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese. 
 
CAP. 17 INSTANȚELE COMPETENTE/LITIGII 
17.1 Legea aplicabilă Contractului este legea română. 
17.2 Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu 
acest contract de asigurare, inclusiv referitor la 
validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea 
acestuia, se va soluționa potrivit legii, de către 
instanțele de judecată competente din România. 
Părțile convin ca, anterior promovării unei acțiuni în 
justiție, să încerce soluționarea litigiului pe cale 

amiabilă prin transmiterea unei Notificări în acest sens 
părții în culpă. Dacă în termen de 15 zile nu primește 
niciun răspuns sau acesta este considerat 
nemulțumitor, părțile se pot adresa instanței de 
judecată ori SAL-FIN. 
17.3 În caz de imposibilitate de soluționare a unui 
litigiu rezultând din contract, în mod direct, Asiguratul/ 
Contractantul-persoana fizica (Consumatorul) are 
dreptul de a se adresa SAL-FIN, care este singura 
entitate de soluţionare alternativa a litigiilor in 
domeniile in care Autoritatea de Supraveghere 
Financiara (ASF) are competenta, care organizează si 
administrează proceduri SAL prin care se propune sau 
impune, după caz, o soluţie părţilor, in conformitate cu 
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind 
organizarea si funcţionarea Entităţii de Soluţionare 
Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar 
(SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind soluţionarea 
alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianţi. 
Aceste demersuri nu îngrădesc dreptul Asiguratului/ 
Contractantului/Beneficiarului de a formula reclamații 
la adresa EUROINS (la adresa sediului social sau la 
adresa de e-mail reclamaţii@euroins.ro) și de a se 
adresa instanțelor de judecată competente. 
 
CAP. 18 DISPOZIȚII FINALE 
18.1 Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de 
asigurare se prescrie în termen de 2 ani. 
18.2 În cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului, 
pentru plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din 
contractele de asigurare facultative şi obligatorii 
încheiate, Asigurații, Beneficiarii, terțele persoane 
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a 
asiguraților (FGA) în baza Legii nr. 213/2015. 
18.3 Contractul este supus reglementărilor privind 
deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă 
contractelor de asigurare. 
18.4 Orice modificare a conţinutului prezentelor condiţii 
impuse de o schimbare legislativă sau de o decizie a 
organelor de drept, va fi acceptată necondiţionat de 
ambele părţi. 
18.5 EUROINS nu va acorda nici o garanție sau 
beneficiu și nu va plăti nici o sumă în virtutea acestui 
contract, dacă acordarea acestora îl poate expune la 
sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor 
altor state față de care România s-a obligat să le 
respecte. 
18.6 Prin semnarea Contractului, Asiguratul/ 
Contractantul: 
18.6.1 declară că cele prevăzute în acesta au fost 
negociate cu EUROINS, conform prevederilor Legii nr. 
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
încheiate între comercianţi şi consumatori, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
18.6.2 declară că a primit 1 (un) exemplar al 
Informării privind Procesarea Datelor cu Caracter 
Personal și că a luat la cunoștință despre conținutul 
acesteia și drepturile pe care le are potrivit 
Regulamentului 2016/679/UE privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
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datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date și altor reglementări aplicabile privind 
protecția datelor; 
18.6.3 declară că și-a exprimat opțiunea ca datele sale 
cu caracter personal să fie sau să nu fie prelucrate în 
scop de marketing în baza formularului Acord de 
marketing, că a luat la cunoștință și a înțeles 
conținutul acestuia; 
18.6.4 declară că a fost informat și cunoaște toate 
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui. 
 
 
 
 
 

ASIGURAT, EUROINS, 
 


