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CAP.1 DEFINIȚII 

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

Beneficiar: Persoană fizică sau juridică desemnată de Asigurat pentru a încasa despăgubirea 
cuvenită;  

Contractant: Persoană fizică sau juridică care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în beneficiul 
Asiguratului și care are obligația plății primelor de asigurare. 

Contract de 
asigurare: 

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

Poliță de asigurare: Document semnat între EUROINS și Asigurat/Contractant care dovedește încheierea 
contractului de asigurare. 

Sumă asigurată: Suma înscrisă în polița de asigurare și care reprezintă valoarea maximă pe care EUROINS 
poate să o plătească la producerea unui risc asigurat;  

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

Franșiză 
deductibilă: 

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

Despăgubire / 
 Indemnizație: 

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

Eveniment (risc) 
asigurat: 

Un eveniment întâmplător și incert acoperit prin contractul de asigurare, care poate 
produce o pagubă Asiguratului; 

Perioada de 
despăgubire : 

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

Daună (pagubă): Prejudiciul efectiv suferit de Asigurat în urma producerii evenimentului 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 
depăși suma asigurată; 

Daună parțială: Distrugerea sau deprecierea parțială a bunului asigurat în așa fel încât prin reparație, 
restaurare sau înlocuire a unei (unor) părți componente, acesta poate fi readus la starea 
în care se afla înainte de producerea evenimentului asigurat, iar costul reparației nu 
depășește suma asigurată din poliță și nici valoarea reală a bunurilor la data daunei; 

Neglijență în 
operare: 

Forma de manifestare a culpei Asiguratului sau prepușilor săi, care nu a prevăzut 
posibilitatea producerii unui prejudiciu la bunul sau bunurile care fac obiectul prezentului 
contract; 

Forță majoră: Situație imprevizibilă la data încheierii asigurării și insurmontabilă în momentul apariției, 
definită de lege și care face imposibilă executarea obligațiilor asumate prin contractul de 
asigurare. 

 
CAP.2 OBIECTUL ASIGURĂRII 
2.1 Pe baza prezentei polițe sunt asigurate mașinile, 
echipamentele și instalațiile care au corespuns în urma 
efectuării probelor, testelor de funcționare sau în 
următoarele condiții: 
2.1.1 pe timpul funcționării sau în pauza de funcționare; 
2.1.2 aflate în stare de demontare în scopul curățării 
sau reparării; 
2.1.3 în timpul operațiilor de demontare, curățire, 
reparare sau remontare; 
2.1.4 în cursul mutării în alt amplasament la aceeași 
localizare. 
2.2 Asigurarea acoperă doar echipamentele, mașinile și 
utilajele aflate în perimetrul (localizarea) menționat în 
Poliță, dacă nu se convine altfel între părți. 
2.3  Sunt exceptate de la asigurare: 
2.3.1 sculele și dispozitivele utilizate în vederea 
prelucrărilor mecanice (burghie, freze, cuțite, pietre de 

ascuțit, lame de ferăstrău, matrițe, modele, cilindri 
gravați); 
2.3.2 piesele care prin întrebuințarea și/sau natura lor 
suferă un grad mai mare de uzură sau reducere a valorii 
prin întrebuințare necesitând înlocuirea periodică 
(unelte de sfărâmare, componente și subansamble din 
sticlă, porțelan sau ceramică), curele de transmisie, 
furtune, racoarde și alte piese din cauciuc, textile sau 
plastic, cabluri, perii, anvelope de cauciuc); 
2.3.3 medii de funcționare: lubrifianți, combustibili, 
catalizatori, agenți de răcire sau curățire, elemente de 
filtrare; 
2.3.4 fundațiile aferente bunurilor asigurate, dacă nu se 
convine altfel între părți. 
 
CAP.3 RISCURI ASIGURATE 
3.1 Pe baza prezentelor condiții de asigurare sunt 
acoperite pagubele produse în perioada asigurată, prin 
avarierea sau distrugerea bruscă și neprevăzută a 
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utilajelor, echipamentelor și instalațiilor sau 
componentelor acestora, menționate în poliță și 
localizate conform acesteia.  
3.2  EUROINS acordă despăgubiri Asiguratului pentru 
echipamentele, utilajele și instalațiile care au suferit 
pierderi generate de: 
3.2.1 defecte de turnare sau material; 
3.2.2 greșeli de montare și/sau de instalare, execuție 
defectuoasă; 
3.2.3 erori de proiectare; 
3.2.4 neglijență în operare;  
3.2.5 accidente fortuite (exemple: deformare, rupere, 
dezmembrare, aruncarea în timpul funcționării a unor 
parți componente, defecțiuni sau erori de funcționare a 
dispozitivelor de protecție, pătrunderea de corpuri/ 
obiecte străine); 
3.2.6 suprapresiune cu excepția celor având drept 
cauză riscurile excluse la Cap.4, pct. 4.1.7 și 4.1.11. 
sau implozie; 
3.2.7 scurt circuit, pene electrice sau mecanice cu 
excepția celor provocate de riscurile excluse la Cap.4, 
pct. 4.1.7 și 4.1.11. 
3.3  în baza unor clauze atașate contractului și prin plata 
unor prime suplimentare, acoperirea se poate extinde și 
pentru: inundație, cutremur de pământ, alunecări/ 
prăbușiri de teren, incendiu, furt – extensie și pe timpul 
transportului. 
 
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 operațiuni de război indiferent dacă războiul a fost 
sau nu declarat, invazie, acțiune a unui dușman extern, 
război civil, revoltă, revoluție, insurecție, grevă, tulburări 
civile, dictatură militară sau uzurpare de putere, grupuri 
de persoane răuvoitoare sau care acționează în 
legătură cu orice organizație politică, confiscare, 
conspirație, rechiziționare, distrugere din ordinul 
oricărui guvern de drept sau de fapt, sau de orice 
autoritate politică;  
4.1.2 reacții nucleare, radiații nucleare sau contaminare 
radioactivă; 
4.1.3 acțiunea voită sau neglijența gravă a Asiguratului 
sau reprezentanților săi; 
4.1.4 supraîncărcarea sau forțarea mașinilor și utilajelor 
peste capacitatea sau parametrii maximali admiși sau 
utilizarea acestora în condiții diferite de cele pentru care 
a fost prevăzută funcționarea; 
4.1.5 nerespectarea de către Asigurat a termenelor 
pentru revizii tehnice periodice, în concordanță cu 
recomandările producătorului sau furnizorului mașinilor 
sau utilajelor asigurate; 
4.1.6 avarii apărute în timpul funcționării sau exploatării 
având drept cauză uzura, fenomenul de eroziune, 
coroziune, ruginire, depunere de piatră la cazane, 
climatul atmosferic sau mediul chimic etc; 
4.1.7 incendiul produs la clădirea sau construcția în 
care sunt amplasate utilajele asigurate și care prin 

extindere a provocat pagube la acestea, precum și prin 
acțiunea de stingere a incendiului, demolare sau 
dezmembrare a construcției sau de acțiunea de 
îndepărtare a resturilor; 
4.1.8 explozia datorată unor fenomene chimice;  
4.1.9 prăbușirea aparatelor de zbor sau a obiectelor 
provenind din acestea, prăbușirea clădirilor; 
4.1.10 pagubele provocate de undele de șoc cauzate 
de aparate de zbor care zboară cu viteze sonice sau 
supersonice (boom sonic); 
4.1.11 cauze naturale precum inundația, cutremurul, 
trăsnetul, alunecarea sau prăbușirea de teren, 
prăbușirea pereților galeriilor subterane, avalanșa, 
uraganul, furtuna sau alte fenomene similare; 
4.1.12 riscuri pentru care, prin lege sau contractual, 
răspunde producătorul sau furnizorul;  
4.1.13 defecte ale bunurilor asigurate existente la 
începerea perioadei de valabilitate a contractului de 
asigurare; 
4.1.14 furtul prin efracție sau furtul prin descompletare; 
4.1.15 daunele provocate clădirii, construcției sau altor 
bunuri (cu excepția celor care fac obiectul prezentei 
asigurări) aparținând Asiguratului de către mașinile sau 
utilajele avariate și despăgubite prin prezentul contract, 
și nici pagubele provocate terților; 
4.1.16 vătămarea corporală suferită de angajații sau 
prepușii Asiguratului ca urmare a producerii 
evenimentului; 
4.1.17 pagubele suferite de utilajele sau mașinile 
asigurate în timpul transportului de la sau către o altă 
locație decât cea asigurată.  
 
CAP.5 TERITORIALITATE 
5.1 Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul 
României. 
5.2 Acoperirea este valabilă în interiorul sediului 
asigurat de la adresa menționată în Poliță. 
5.3 Acoperirea este valabilă și în situația deplasării sau 
transportării bunurilor asigurate dacă s-a convenit 
astfel. 
 
CAP.6 PERIOADA DE ASIGURARE și 
RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI 
6.1 Perioada de asigurare este de regulă 12 luni, dar nu 
mai puțin de 6 luni. 
6.2 Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei 
prevăzută în polița de asigurare, dar nu înainte de 
expirarea zilei în care a fost emisă polița și s-a achitat 
prima de asigurare sau întâia rată. 
 
CAP.7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
7.1 Poliță de asigurare se încheie în baza declarațiilor 
din Cererea-Chestionar completată și semnată de către 
Asigurat/Contractant.  
7.2 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei 
de asigurare (sau a celei dintâi rate) și emiterea de către 
EUROINS a poliței de asigurare. 
7.3  Reînnoirea contractului de asigurare se face înainte 
sau în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea 
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valabilității contractului existent, în ultimul caz contractul 
este condiționat de efectuarea inspecției de risc. 
7.4  în cazul în care nu se respectă termenul prevăzut 
pentru reînnoire, contractul de asigurare se încheie în 
aceleași condiții ca pentru o poliță nou încheiată. 
7.5 EUROINS nu are obligația să reamintească 
Asiguratului data scadentă a ratelor de primă. 
 
CAP.8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI DE  
RĂSPUNDERE 
8.1 Suma asigurată reprezintă valoarea de înlocuire al 
bunului asigurat cu unul nou de același tip, capacitate 
și parametrii. Suplimentar pot fi incluse în suma 
asigurată și cheltuielile de transport, taxele vamale și 
costul montării. Nu se acceptă ca suma asigurată să fie 
ajustată cu bonificații sau rabaturi de preț.  
8.2 Suma asigurată se stabilește în moneda agreată de 
părți. 
 
CAP.9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Primele de asigurare se achită anticipat și integral 
sau în cel mult patru rate (prima rată se plătește înainte 
de intrarea în vigoare a Poliței, iar următoarele înaintea 
datelor scadente menționate în poliță). Cuantumul și 
termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele 
menționate în polița de asigurare. 
9.2 în condițiile în care suma asigurată este stabilită: 
9.2.1 în lei, prima/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc și se plătesc în lei; 
9.2.2 în valută, prima/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc în aceeași valută și se plătesc în valută sau, 
în lei la cursul de referință comunicat de B.N.R. la data 
plății. 
9.3 Pentru asigurările încheiate pe o perioadă mai mică 
de 1 an (minim 6 luni), prima de asigurare se calculează 
pro-rata, în proporție de 1/10 din prima anuală înmulțită 
cu numărul de luni pentru care se face asigurarea. Orice 
lună începută se consideră lună întreagă. 
9.4 În cazul în care Asiguratul/Contractantul nu plătește 
rata de primă la data scadentă, EUROINS acordă o 
perioadă de grație de 5 zile calendaristice de la 
scadența ratei respective, perioadă în care situația 
contractului rămâne neschimbată. 
9.5 Dacă Asiguratul/Contractantul nu plătește rata de 
primă restantă nici în perioada de grație acordată, 
contractul de asigurare se reziliază de drept, fără 
punere în întârziere și fără orice altă formalitate 
prealabilă, cu începere de la ora 0.00 a zilei următoare 
scadenței ratei de primă restantă, menționată în poliță.  
9.6 în cazul în care, contractul de asigurare încetează 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate înscrise în 
polița de asigurare, prima de asigurare 
corespunzătoare perioadei rămase până la expirarea 
asigurării se restituie numai în cazurile în care nu s-au 
plătit ori nu se datorează despăgubiri, pentru 
evenimente asigurate produse înainte de data încetării 
contractului de asigurare. 
 

CAP.10 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/ 
CONTRACTANTULUI 
10.1 Asiguratul/Contractantul este obligat: 
10.1.1 să prezinte EUROINS la încheierea poliței de 
asigurare informații detaliate și complete în legătură cu 
toți factorii ce ar putea influența producerea unui risc 
acoperit, factori în baza cărora EUROINS va decide 
dacă să-l accepte numai în anumite condiții; 
10.1.2 să completeze Cererea - chestionar și anexele 
prezentate de reprezentantul EUROINS; 
10.1.3 să plătească primele de asigurare sau ratele de 
primă la termenele scadente și în cuantumurile 
prevăzute în polița de asigurare; 
10.1.4 să declare existența altor asigurări pentru 
aceeași formă de asigurare, inclusiv la Asigurători 
diferiți, atât la încheierea poliței de  asigurare, cât și pe 
perioada valabilității acesteia; 
10.1.5 să notifice în scris EUROINS, în termen de 5 zile 
calendaristice, orice modificare, intenție de modificare, 
agravare a riscului, chiar dacă acestea au loc împotriva 
voinței Asiguratului, în legătură cu datele luate în 
considerare la încheierea poliței. 
10.2 După producerea riscului asigurat: 
10.2.1 să ia, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru 
limitarea pagubelor, pe seama EUROINS și în limita 
sumei la care s-a încheiat asigurarea; 
10.2.2 să înștiințeze imediat, după caz, organele de 
poliție, unitățile de pompieri sau alte organe de cercetare, 
cele mai apropiate de locul producerii evenimentului 
asigurat, cerând acestora întocmirea de acte cu privire la 
cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat 
și la pagubele provocate;   
10.2.3 să avizeze în scris EUROINS, în termen de 
maximum 3 zile calendaristice de la producerea pagubei, 
despre producerea riscului asigurat, generator de 
pretenții de despăgubire/indemnizație, despre cauzele și 
împrejurările producerii riscului asigurat; 
10.2.4 să păstreze părțile afectate și să le pună la 
dispoziția reprezentantului sau expertului EUROINS, 
pentru inspecție; 
10.2.5 să furnizeze toate informațiile și documentele 
solicitate de EUROINS și să permită acestuia să facă 
investigații referitoare la cauza și mărimea pagubei; 
10.2.6 să conserve dreptul de regres al EUROINS 
împotriva celor vinovați de producerea pagubei. 
10.3 În caz de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute la 
art. 10.1 și 10.2, EUROINS are dreptul să refuze plata 
despăgubirii, în măsura în care din acest motiv nu a 
putut determina cauza producerii evenimentului 
asigurat și întinderea pagubei. 
10.4 Respectarea riguroasă a obligațiilor ce-i revin 
Asiguratului, precum și prezumția că declarațiile și 
răspunsurile Asiguratului sunt adevărate, vor fi o 
condiție ce precede orice răspundere care revine 
EUROINS. 
 
CAP. 11 OBLIGATIILE ASIGURATORULUI 
11.1 EUROINS are obligația să constate și să evalueze 
pagubele prin reprezentanții săi;  
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11.2 EUROINS are obligația să plătească despăgubirile 
cuvenite, în baza documentației complete privind 
cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul 
asigurat și întinderea pagubelor. 
 
CAP.12 CONSTATAREA, EVALUAREA și PLATA 
DESPAGUBIRILOR/INDEMNIZAȚIILOR DE 
ASIGURARE  
12.1 Constatarea și evaluarea pagubelor se fac de către 
EUROINS, direct sau prin împuterniciți, împreună cu 
Asiguratul/Contractantul sau împuterniciții acestuia 
și/sau prin experți. 
12.2 Din cuantumul despăgubirii se scad: 
12.2.1 franșiza prevăzută în polița de asigurare; 
12.2.2 eventualele rate de primă neachitate, pentru 
toate secțiunile înscrise în poliță; 
12.2.3 valoarea rămasă, în caz de daună totală; 
12.2.4 eventuale avansuri acordate în contul 
despăgubirii. 
12.3 EUROINS plătește despăgubiri numai pe baza 
documentelor care dovedesc efectuarea reparațiilor 
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 preț și/sau valoare sunt exprimate în 
valută, se va aplica cursul de schimb valutar al BNR de 
la data daunei. 
12.5 După fiecare pagubă, Suma Asigurată se 
micșorează cu începere de la data producerii 
evenimentului asigurat, pentru restul perioadei 
asigurării, cu suma cuvenită drept despăgubire, 
asigurarea continuând pentru suma rămasă. Prima de 
asigurare pentru această perioadă rămâne 
neschimbată. La cererea Asiguratului, suma asigurată 
rămasă poate fi completată până la suma asigurată 
inițială printr-o asigurare suplimentară, contra plății 
diferenței de primă corespunzătoare, dar cu condiția ca 
bunul (bunurile) pentru care s-a plătit despăgubirea să 
fi fost adus la starea imediat anterioară producerii 
evenimentului asigurat. 
12.6 Cuantumul despăgubirii se stabilește astfel: 
12.6.1 în cazul bunurilor care pot fi reparate se 
despăgubesc cheltuielile efectuate pentru a readuce 
bunul avariat la starea de folosință imediat anterioară 
producerii pagubei plus costul demontării și montării în 
scopul efectuării reparațiilor, ca și cheltuielile obișnuite 
de transport la și de la atelierul de reparații, taxele 
vamale și impozitele, în măsura în care aceste cheltuieli 
au fost incluse în suma asigurată. Dacă reparațiile sunt 
executate într-un atelier care aparține Asiguratului, 
despăgubirea va include costul materialelor și salariile 
pentru reparații plus un procent rezonabil pentru 
acoperirea cheltuielilor de regie. 
Nu se va face nici o reducere pentru deprecieri 
(reducerea valorii prin uzură) privind piesele înlocuite, 
dar va fi luată în considerare valoarea pieselor 
recuperate. 

În cazul în care costul reparațiilor este egal sau 
depășește valoarea bunului asigurat imediat anterioară 
producerii pagubei, bunul va fi considerat distrus, iar 
despăgubirea se va stabili conform prevederilor din pct. 
12.6.2 de mai jos; 
12.6.2 în cazul în care un bun asigurat este distrus se 
despăgubește valoarea reală a bunului, imediat 
anterioară producerii pagubei, inclusiv cheltuielile 
obișnuite de transport, costul montării și taxele vamale, 
cu condiția ca aceste cheltuieli să fi fost incluse în suma 
asigurată. Această valoare reală se calculează prin 
scăderea uzurii din costul de înlocuire a bunului. Dacă 
nu s-a stabilit altfel prin contract, gradul de uzură se va 
regăsi în raportul dintre valoarea actuală a bunului, 
rezultată din actele justificative, inclusiv contabile, și 
valoarea de înlocuire a bunului. EUROINS va plăti, de 
asemenea, cheltuielile normale de demontare a bunului 
distrus, dar despăgubirea va fi diminuată cu valoarea 
pieselor recuperate. 
12.7 Cheltuieli care nu se despăgubesc: 
12.7.1 cheltuieli care oricum ar fi fost efectuate, dacă 
evenimentul asigurat nu ar fi avut loc (de ex. service, 
întreținere, etc.); 
12.7.2 cheltuieli care nu au fost incluse în suma 
asigurată. 
12.8 Dacă mașinile sau echipamentele care fac obiectul 
asigurării sunt fixate pe suporți sau fundații, cheltuielile 
de despăgubire vor fi suportate de EUROINS numai în 
măsura în care valoarea acestora a fost inclusă în suma 
asigurată iar suporții sau fundațiile au fost astfel 
deteriorate încât fac imposibilă funcționarea utilajelor 
sau echipamentelor pentru care au fost concepute. 
12.9 Această poliță nu acoperă costul modificărilor, 
adăugirilor, îmbunătățirilor sau al reviziilor. Costul 
reparațiilor provizorii va fi suportat de EUROINS numai 
dacă acestea constituie parte a reparațiilor finale și nu 
duce la majorarea costului total al reparațiilor. 
12.10 Dacă piesele de schimb nu se mai află în 
producție de serie, despăgubirea se va acorda în bani, 
pe baza valorii reale a bunului asigurat. 
12.11 EUROINS va efectua plata numai după ce i se 
vor prezenta documentele necesare care să ateste 
efectuarea reparației sau a înlocuirii bunului asigurat, 
după caz. 
12.12 La plata despăgubirii EUROINS are dreptul să 
ceară, iar Asiguratul este obligat să pună la dispoziția 
EUROINS bunurile, subansamblele sau componentele 
pentru care s-a plătit despăgubirea. 
 
CAP. 13 SUBROGAREA ȘI DREPTUL DE REGRES 
AL ASIGURĂTORULUI. 
13.1 În limitele Indemnizațiilor acordate și 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 
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vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, 
EUROINS are dreptul să nu acorde Indemnizația, până 
la limita sumei reprezentând dreptul de regres. Dacă 
Indemnizația 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  
11.1 Părțile pot aduce de comun acord modificări la 
contractul de asigurare, acestea intrând în vigoare la 
data convenită în scris de către părți. 
11.2 În limita indemnizațiilor plătite Asiguratului, 
EUROINS este subrogat în drepturile acestuia 
împotriva celor răspunzători de producerea și mărirea 
pagubelor. 
11.3 Dacă Asiguratul renunță la dreptul de regres, sau 
dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este 
posibilă, EUROINS este eliberat de obligația de a plăti 
indemnizația până la limita sumei reprezentând dreptul 
de regres. Dacă plata a fost deja efectuată, Asiguratul 
este obligat să înapoieze indemnizația încasată, în 
termen de 30 de zile de la notificarea scrisa făcută de 
către EUROINS. 
11.4 În termen de 20 zile după producerea 
evenimentului asigurat, EUROINS poate să denunțe 
contractul de asigurare, dacă acesta a rămas în 
vigoare, prin scrisoare recomandată. 
11.5 EUROINS poate să denunțe contractul de 
asigurare înainte de producerea evenimentului 
asigurat, sau să refuze plata indemnizației după 
producerea evenimentului asigurat, fără restituirea 
primelor încasate, în cazul în care Asiguratul a încercat 
sau încearcă să obțină prin fraudă sau tentativă de 
fraudă despăgubiri de la EUROINS. 
11.6 Asigurarea încheiată potrivit prezentelor condiții 
este supusă legilor și practicilor din România, iar 
prezentele Condiții se completează cu prevederile 
legale în vigoare privitoare la asigurări. 
11.7 Dreptul de a ridica pretenții fată de EUROINS 
privind achitarea indemnizației se stinge în termen de 
doi ani de la data producerii evenimentului asigurat. 
11.8 Orice diferență în legătură cu aplicarea și 
interpretarea condițiilor de asigurare se va soluționa pe 
cale amiabilă, în caz contrar, litigiul urmând a fi rezolvat 
de către instanțele judecătorești competente din 
Romania. 
 
CAP. 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
15.1 Răspunderea EUROINS încetează: 
15.1.1 la ora “24” a zilei înscrise în polița 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; 
15.1.4 cu acordul ambelor părți; 
15.1.5 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; 
15.1.6 în caz de forța majoră. 
15.2 În situația în care, Asiguratul a furnizat 
declarații/informații false și/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 formalități. 
15.3 În cazul denunțării/rezilierii Contractului: 
15.3.1 dacă EUROINS a acordat o Indemnizație ori s-au 
produs evenimente pentru care s-ar acorda indemnizații, 
acesta este în drept să rețină primele de asigurare plătite 
de Asigurat/Contractant; 
15.3.2 dacă EUROINS nu a acordat Indemnizație ori nu 
s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o 
Indemnizație – Asiguratului i se restituie, proporțional, 
partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare 
perioadei cuprinse între data încetării Contractului și data 
expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract. 
 
CAP. 16 FORȚA MAJORĂ 
16.1 Părțile nu răspund de neexecutarea la termen sau 
de executarea în mod necorespunzător a oricărei 
obligații ce le revine dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată 
de forța majoră. 
16.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să 
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la producerea evenimentului care a 
generat forța majoră și să ia toate măsurile necesare în 
vederea limitării consecințelor. În următoarele 15 
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise 
către cealaltă parte contractantă documentele eliberate 
de organele competente care să ateste evenimentele 
care au determinat forța majoră. 
16.3 Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de 
la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile 
au dreptul să notifice încetarea de plin drept a 
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-
interese. 
 
CAP. 17 INSTANȚELE COMPETENTE 
17.1 Legea aplicabilă Contractului este legea română. 
17.2 Orice litigiu decurgând din sau în legătură 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. 
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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 soluționare alternativa a litigiilor în domeniile 
în care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) 
are competenta, care organizează și administrează 
proceduri SAL prin care se propune sau impune, după 
caz, o soluție părților, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea și 
funcționarea Entității de Soluționare Alternativa a Litigiilor 
în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) și ale O.G. 
nr. 38/2015 privind soluționarea alternativa a litigiilor 
dintre consumatori și comercianți. 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 reclamatii@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 insolvabilității Asigurătorului, 
pentru plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din 
contractele de asigurare facultative și 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 legislația fiscală aplicabilă 
contractelor de asigurare. 

18.4 Orice modificare a conținutului prezentelor condiții 
impuse de o schimbare legislativă sau de o decizie a 
organelor de drept, va fi acceptată necondiționat de 
ambele părți. 
18.5 EUROINS nu va acorda nicio garanție sau beneficiu 
și nu va plăti nicio 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 comercianți și consumatori, cu 
modificările și 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 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, 

 


