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CAP.1 DEFINIȚII 

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

Beneficiar: 
Persoană fizică sau juridică desemnată de asigurat pentru a încasa despagubirea 
cuvenită;  

Contractant: 
Persoană 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 care reglementează relaţiile 
reciproce dintre aceștia. Contractul de asigurare cuprinde Poliţa de asigurare, Condiţiile 
de asigurare, Cererea –chestionar si eventuale documente anexe; 

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

Sumă asigurată: 
Suma înscrisă în poliţa de asigurare şi 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; 

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 
despagubirea 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 (risc) 
asigurat: 

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

Bani: 
Numerar, bancnote si monede (în lei si/sau în diverse valute convertibile aflate in 
circulație); 

Valori 

Cecuri, acțiuni, obligațiuni, bonuri de trezorerie, titluri de stat, efecte comerciale (bilete la 
ordin, trate/cambii, warante, recipise warrant etc.), instrumente negociabile de plată (cec-
uri, ordine de plata), certificate de depozit, bonuri valorice, timbre poștale/fiscale 
nefolosite, vouchere, manuscrise, pietre prețioase și semiprețioase, obiecte de platină, aur 
sau argint, lingouri din platină, aur sau argint, metale neferoase, cristale artificiale, perle 
naturale sau artificiale, obiecte de muzeu sau de expozitie; 

Andosarea     
Asiguratului: 

Operațiune prin care o persoană fizică sau juridică căreia i se transportă bani și/sau valori, 
transmite obligațiile ce îi revin din contractul de asigurare către o terță persoană ce 
efectuează transportul. Prin această operațiune, terța persoană devine “ASIGURAT“ în 
polița de asigurare  și preia numai obligațiile contractuale, persoană fizică sau juridică ce 
andoseaza polița de asigurare pastrându-și calitatea de beneficiar al despăgubirii; 

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

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. 

 
CAP.2  OBIECTUL ASIGURĂRII 
2.1 EUROINS, în baza prezentelor condiţii, asigură bani 
și/sau valori apartinând Asiguratului (sau care se află în 
custodia acestuia) precum și seifurile, cutiile de 
siguranță sau sălile de tezaur ale Asiguratului astfel:  
Secțiunea 1 - Transportul de bani și/sau valori 
2.1.1 Se asigură bani și/sau valori apartinând 
Asiguratului (sau care se află în custodia acestuia) în 
timpul transportului pe rute interne, pentru care 
transportatorul are autorizațiile și aprobările legale 
necesare, efectuat cu mijloace de transport (proprii sau 
închiriate) destinate și omologate pentru efectuarea 
transportului de bani și valori și cu îndeplinirea normelor 
legale de pază și securitate; transportul se poate face 
de la diferite puncte de colectare la casieria centrală a 
Asiguratului sau, de la casieria centrală a Asiguratului 
la banca depozitară (și/sau invers). 

2.1.2 Asigurarea acoperă suma maximă pe un transport 
și suma totală transportată în perioada asigurată pe 
mijloc de transport și rută, estimate la încheierea 
asigurării, dar real consemnate ulterior prin avizări 
periodice (lunar sau cum s-a stabilit în specificația la 
polița de asigurare), transmise de Asigurat către 
EUROINS, pentru fiecare transport efectuat pe o 
anumită rută, cu fiecare mijloc de transport în parte. 
Sectiunea 2 - Bani și/sau valori în seif 
2.2.1 Se asigură bani și/sau valori aflați/e în seifuri sau 
săli de tezaur (de regulă după orele din programul de 
lucru cu persoane fizice și/sau juridice) pe toată 
perioada asigurată, când acestea sunt încuiate, cheile 
se află la personalul numit special pentru păstrarea lor 
și nu se fac operațiuni de retragere, alimentare, 
verificare din sau în seifuri/sălile de tezaur iar cheile se 
află numai la persoana nominalizată să le păstreze. 
Asigurarea acoperă de asemenea și banii/valorile din 
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casete de valori, bancomate și alte containere similare, 
special amenajate și omologate, aflate în sediile situate 
la locațiile/ adresele precizate în anexa poliței de 
asigurare precum și cei aflați/e asupra operatorilor, 
casierilor în perioada de lucru cu clienții, la ghișee; 
2.2.2 Asigurarea acoperă suma maximă, estimată la 
încheierea asigurării care s-ar putea găsi la un moment 
dat în seif, în oricare dintre zilele cuprinse în perioada 
de asigurare, dar, real consemnată ulterior prin avizari 
periodice (lunar sau cum s-a stabilit în specificația la 
polita de asigurare), transmise de Asigurat către 
EUROINS. 
Sectiunea 3 - Costuri suplimentare 
2.3.1 EUROINS acoperă, optional, prin plata unei prime 
suplimentare, costurile de reparare/reconditionare 
/înlocuire a seifurilor, cutiilor de sigurantă și 
containerelor (localizate conform celor mentionate în 
cererea de asigurare) folosite pentru depozitarea 
banilor și/sau valorilor deteriorate ca urmare a 
producerii unor calamități naturale sau a unei tentative 
de furt, dar despagubirea nu poate depași valoarea de 
înlocuire a acestora. 
Nu sunt asigurabile în baza prezentelor condiții de 
asigurare obiectele de artă reprezentand lucrări sau 
colecții unicat - evaluate și recunoscute de o instituție 
națională/ internatională autorizată și valorile aparținand 
patrimoniului național. 
 
CAP.3 RISCURI ASIGURATE 
3.1 În baza prezentelor condiții de asigurare, EUROINS 
acordă despagubiri pentru: 
3.1.1 distrugerea sau deteriorarea banilor/valorilor, 
ambele, consecință directă a calamităților naturale 
(cutremur de pamânt, inundații, efectul direct al 
trăsnetului inclusiv incendiu, etc.) a furtului prin efracție, 
actelor de tâlhărie, atacului armat, tentativei de furt sau 
de atac armat. 
3.1.2 distrugerea/deteriorarea seifurilor, cutiilor de 
siguranță și containerelor ca urmare a producerii unuia 
din riscurile asigurate menționate la pct. 3.1.1. 
 
CAP.4 EXCLUDERI  
4.1 EUROINS nu acordă despagubiri pentru: 
4.1.1 pagube produse cu intenție de Asigurat sau 
prepușii acestuia, inclusiv prin fapte cu caracter ilicit ori 
pagube produse în timpul comiterii unor fapte 
incriminate ca infracțiuni; 
4.1.2 pagube datorate neglijenței și/sau imprudenței 
Asiguratului sau prepușilor acestuia; 
4.1.3 pierderea și/sau deteriorarea banilor și/sau 
valorilor cauzate de lipsa sau nerespectarea 
autorizațiilor și aprobărilor legale necesare efectuării 
transporturilor; 
4.1.4 pierderea și/sau deteriorarea banilor și/sau 
valorilor, dacă acestea nu se afla în seifuri încuiate și 
fixate solid în pereți și/sau podea și dacă localurile în 
care se află acestea nu sunt special amenajate; 
4.1.5 Pagube cauzate direct sau indirect de: 
a. radiații ionizante sau contaminare prin radioactivitate 
de la orice combustibil nuclear sau deșeuri nucleare; 

b. proprietăți radioactive, toxice, explozive sau altele 
asemenea, dobândite de la instalațiile nucleare sau de 
la un component nuclear al acestora; 
4.1.6 pagube cauzate sau produse direct sau indirect de 
orice consecințe ale: războiului, declarat sau nu, 
invaziei,  ostilităților,  războiului  civil,  revoltei, revoluției, 
insurecției, grevei, tulburărilor civile, dictaturii militare 
sau uzurpării de putere, acțiunilor teroriste, acțiunilor 
unor persoane care sunt în legatură cu orice organizație 
politică, conspirației, confiscării, rechiziționării, 
distrugerii sau avarierii din ordinul oricărui guvern de 
drept sau de fapt ori a oricărei autorități publice; 
4.1.7 pierderi acoperite prin polițe de fidelitate; 
4.1.8 pierderea și/sau deteriorarea banilor și/sau 
valorilor din vehicule nepăzite; 
4.1.9 daune consecință; 
4.1.10 pierderea și/sau deteriorarea banilor din casele 
de marcat  și/sau a valorilor din spațiile de expunere 
(furtul simplu); 
4.1.11 orice pierderi din vehicule nepăzite/ 
nesupravegheate, cu excepția situației în care vehiculul 
se află într-o incăpere încuiată/securizată; 
4.1.12 pierderi inexplicabile, dispariție misterioasă, 
lipsuri la inventar, furtul simplu (fară semne de efracție/ 
acte de violentă). 
 
CAP.5 TERITORIALITATE  
5.1 Asigurarea acoperă riscurile privind  transportul 
și/sau păstrarea în seifuri, cutii de siguranță sau săli de 
tezaur a banilor și/sau  valorilor efectuate sau localizate 
numai pe teritoriul României. 
 
CAP.6  PERIOADA DE ASIGURARE SI 
RĂSPUNDERE A ASIGURĂTORULUI 
6.1 Polița de asigurare bani și/sau valori se încheie, de 
regula, pe o perioadă de 12 luni, dar poate fi încheiată 
și pe perioade mai scurte, de minim 3 luni. 
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. 
 
CAP.7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
7.1 Polița de asigurare se încheie în baza declaratiilor 
din Cererea - Chestionar completate și semnate 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 La asigurările încheiate pe o perioadă mai mică de 
un an, primele de asigurare se calculează pro-rata 
temporis în funcţie de numărul de luni al perioadei de 
asigurare, luând în calcul pentru fiecare lună sau 
fracţiune de lună 1/10 din prima anuală. 
7.4 Reînnoirea contractului de asigurare se face înainte 
sau în termen de maxim 3 zile calendaristice de la 
expirarea valabilităţii contractului existent. 
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7.5 În cazul în care nu se respectă termenul prevăzut 
pentru reînnoire, contractul de asigurare se încheie în 
aceleaşi condiţii ca pentru o poliţă nou încheiată. 
7.6 Această poliță se poate încheia pentru Secțiunea 1 
și/sau Secțiunea 2; Secțiunea 3 se poate acorda 
numai împreună cu una din celelalte două secțiuni. 
7.7 Interesul Asiguratului nu este transferabil decât cu 
consimțământul scris al EUROINS. 
7.8 Încheierea contractului de  asigurare se face după 
verificarea datelor înscrise în Cererea–Chestionar, prin 
transmiterea decontului de prime și a Poliței de 
asigurare însoțită de Condițiile de asigurare, 
concomitent cu achitarea integrală a contravalorii primei 
de asigurare sau a primei minime de asigurare, de către 
Asigurat. 
7.9 Euroins nu are obligația să reamintească 
Asiguratului data scadentă a ratelor de primă. 
 
CAP.8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI DE 
RĂSPUNDERE  
8.1 Sumele asigurate sunt cele declarate de Asigurat în 
Cererea – Chestionar la data încheierii Poliței și 
reprezintă: 
8.1.1 sumele maxime de bani  și/sau valori transportate 
în cutii de siguranță pe un mijloc de transport, în oricare 
din zilele perioadei de asigurare și suma de bani și/sau 
valori estimată că se va transporta în toată perioada 
asigurată, în cazul asigurării bani și/sau valori în timpul 
transportului; 
8.1.2 suma maximă de bani  și/sau valori care se 
păstrează în seif (de regula în afara orelor din 
programul de lucru cu persoane fizice și/sau juridice), 
într-o oarecare zi din perioada asigurată, în cazul 
asigurării bani și/sau valori în seif; 
8.1.3 valoarea maximă pentru eventualele reparații sau 
înlocuiri ale seifurilor, containerelor sau cutiilor de 
siguranță deteriorate în urma producerii unui eveniment 
asigurat, cu condiția ca acestea șa fi fost prevăzute și in 
specificația la poliță.  
 
CAP.9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Prima de asigurare estimată pentru întreaga 
perioadă de asigurare este stabilită pe baza cotațiilor de 
primă și se va menționa în Polița de asigurare. 
9.2 La încheierea asigurării, Asiguratul va achita o 
primă minimă de  depozit reprezentând contravaloarea 
primei de asigurare pentru o luna, calculată la: 
9.2.1 suma estimată pe întreaga perioadă de asigurare 
- pentru transportul banilor și/sau valorilor; 
9.2.2 valoarea maximă estimată care se va afla în seif, 
la un moment dat, în perioada asigurată - pentru bani 
și/sau valori în seif. 
9.3 Următoarele rate se pot achita în termen de 5 zile 
lucrătoare de la remiterea de către EUROINS a 
decontului de prime. 
9.4 Regularizarea primelor se va efectua la terminarea 
perioadei asigurate, prin compararea ultimei rate 
datorate de Asigurat cu prima minimă de depozit, 
achitată la încheierea asigurării. 

9.5 Prima minimă de depozit este cea mentionată în 
Polița de asigurare și se platește anticipat și integral la 
încheierea asigurării. 
9.6 Decontul de prime se emite pentru perioada de timp 
precedentă (luna sau cum s-a convenit la încheierea 
asigurarii) în baza avizărilor transmise de către Asigurat 
pâna în primele 5 zile lucrătoare următoare perioadei 
pentru care se emite.   
9.7 Avizările vor specifica obligatoriu: 
9.7.1 în cazul asigurării transportului de bani și/sau 
valori: sumele transportate pe fiecare mijloc de 
transport, totalul acestor sume (reprezentând suma 
reală asigurată) în perioada respectivă, numarul de 
înmatriculare al fiecarui mijloc de transport, ruta (ele) pe 
care s-au efectuat transporturile, zilele în care acestea 
s-au efectuat; 
9.7.2 în cazul asigurării bani si/sau valori în seif: suma 
(valoarea) maximă ce a fost depozitată în fiecare seif 
asigurat, în perioada respectivă. 
Pentru sume mai mari cu cel putin 20% decât suma 
maximă estimată pe transport sau în seif la încheierea 
asigurării (mentionată în Cererea – Chestionar), cât si 
pentru schimbarea sau adaugarea unei rute de 
transport, avizarea către EUROINS se va face cu cel 
puțin 12 ore înainte de începerea transportului și la cel 
mult 3 ore de la închiderea seifului, cu un minim de date 
cunoscute (ex.: data, suma pastrată în seiful de la 
adresa respectivă sau transportată pe ruta respectivă si 
numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, 
etc.). 
9.8 La regularizare se va transmite Asiguratului suma 
pe care o are de plată, ca diferență între prima de 
asigurare pentru suma totală real transportată sau 
pentru suma (valoarea) maximă real depozitată în seif 
(conform avizărilor), în ultimul interval de timp din 
întreaga perioada asigurată (lună, trimestru) -pe de o 
parte -și, prima minimă de depozit, achitată la 
încheierea asigurării, pe de altă parte.  
9.9 Prima de asigurare estimată pentru întreaga 
perioadă de asigurare se poate plăti și integral anticipat, 
caz în care regularizarea se va face, în baza avizărilor, 
la sfârsitul perioadei de asigurare. 
9.10 În cazul agravării riscului, EUROINS are dreptul să 
modifice condițiile de plată în mod corespunzător și să 
solicite o primă de asigurare suplimentară. 
 
CAP.10 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/ 
CONTRACTANTULUI 
10.1 Asigurantul/Contractantul este obligat : 
10.1.1 Să ia toate măsurile impuse de legislația în 
vigoare cu privire la transportul/ depozitarea banilor 
și/sau altor valori și să îndeplinească urmatoarele 
măsuri de siguranță: 
a. sistemele de alarmă să fie in condiții normale de 
funcționare, montate și operaționale din căile de acces 
în încaperea în care se află depuși în seifuri banii și/sau 
valorile asigurate. În banci, sistemul de alarmă trebuie 
să fie in plus conectat la sediul Poliției; 
b. ușile exterioare ale clădirii sau încăperilor în care se 
află depozitați bani asigurați și/sau valori asigurate să 
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fie încuiate cu sisteme de închidere, încuietori 
electronice,  etc., montate în interior; 
c. geamurile, inclusiv cele de la uși vor fi de tip 
antiefracție,  protejate în interior cu grilaje de fier; 
d. seifurile sau  cutiile de siguranță destinate păstrarii 
banilor și/sau valorilor să fie fixate solid pe perete sau 
podea pentru a nu putea fi sustrase  în cazul unei 
spargeri, să fie ținute încuiate și cheile întotdeauna 
păstrate de un angajat al Asiguratului având sarcini de 
serviciu în acest sens. Prezența portarilor nu contribuie 
la diminuarea riscului. În cazul seifurilor aflate în bănci, 
greutatea acestora nu va fi sub 400 kg. și se impune 
încastrarea în podea și în pereți; 
e. introducerea/ scoaterea banilor și/sau valorilor din 
mijlocul de transport dinspre/spre punctul de depunere/ 
livrare să nu fie efectuată în număr mai mare de un colet 
în tranzit, coletul să nu imobilizeze ambele mâini ale 
persoanei care efectuează tranzitul, iar tranzitul să se 
desfășoare sub paza armată asigurată de personal civil 
sau aparținand unor organe specializate; 
f. transportul de bani și/sau valori se va efectua numai 
cu mijloace de transport destinate și omologate pentru 
efectuarea transportului de bani și valori, numai pe rute 
pentru care transportatorul dispune de autorizațiile 
legale necesare, însoțit de pază specializată armată; 
10.1.2 Să înștiințeze EUROINS imediat ce are 
cunostință despre un eveniment ce dă/poate da naștere 
unei pretenții de despăgubire; 
10.1.3 Să înștiințeze Poliția  și să acorde asistentă 
pentru descoperirea  și recuperarea banilor  și/sau 
valorilor; 
10.1.4 Să înștiințeze EUROINS, în scris, în termen de 
24 de ore de la luarea la cunostință, despre producerea 
evenimentului, furnizând  toate informațiile solicitate de 
către acesta; 
10.1.5 Să plătească prima minimă de depozit anticipat 
și integral; 
10.1.6 Să transmită avizările către EUROINS pâna, cel 
mai târziu, în a 5-a zi lucrătoare următoare perioadei 
pentru care se va emite decontul de prime sau de 
regularizare. În cazul depășirii acestui termen, 
EUROINS este îndreptățit să nu plătească eventualele 
daune petrecute în acest interval; 
10.1.7 Să plătească decontul de prime sau de 
regularizare în termen de 5 zile lucrătoare de la 
remiterea acestuia de către EUROINS. În caz de 
neplată în termenul menționat, asigurarea se suspendă 
și EUROINS o va repune în vigoare numai de la data 
plății primei de asigurare restante. Pe perioada de 
suspendare a asigurării EUROINS nu va plăti 
despagubiri pentru nici o daună. 
10.1.8 EUROINS poate să folosească în numele 
Asiguratului, oricând consideră necesar, pe propria sa 
cheltuială, toate mijloacele legale de care dispune 
pentru recuperarea parțială sau totală a banilor și/sau 
valorilor care fac obiectul unei pretenții de daună. În 
baza contractului de asigurare, Asiguratul are obligația 
să acorde EUROINS asistentă și sprijin în acest scop. 
După plata despăgubirii, toate drepturile și pretențiile pe 
care le are Asiguratul față de terți trec asupra 

EUROINS, pâna la concurența sumei plătite drept 
despăgubire. 
10.1.9 Asiguratul este obligat ca la primirea despăgubirii 
să predea EUROINS toate documentele pe care le 
deține  și să permită exercitarea de către acesta a 
dreptului de regres față de terții vinovați de producerea 
pagubei. Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse 
EUROINS prin acte care ar împiedica realizarea 
dreptului de regres.Dacă Asiguratul renunță la dreptul 
sau de regres sau dacă, din vina lui, exercitarea acestui 
drept nu mai este posibilă, EUROINS  este eliberat de 
obligația de a plăti despăgubirea pâna la limita sumei 
reprezentând dreptul de regres. Dacă plata a fost deja 
efectuată, Asiguratul este obligat să înapoieze 
despăgubirea încasată. 
10.1.10 Asiguratul mai este obligat: 
a. să declare existenţa altor asigurări acoperind aceeaşi 
răspundere la asigurători diferiţi, atât la încheierea 
contractului de asigurare, cât şi pe parcursul valabilităţii 
acestuia. 
b. să plătească prima de asigurare în condiţiile stabilite 
la încheierea contractului de asigurare şi să respecte 
achitarea ratelor de primă stabilite în poliţă, la datele 
scadente; 
c. să ţină o evidenţă corectă a tuturor serviciilor 
profesionale prestate şi să păstreze aceste evidenţe 
astfel încât ele să poată fi puse la dispoziţia EUROINS 
sau a reprezentanţilor numiţi ai acestuia, în măsura în 
care ele pot avea o legătură cu eventuale pretenţii de 
despăgubire; 
d. să răspundă în scris la întrebările formulate de 
EUROINS, cu privire la împrejurările esenţiale 
referitoare la riscurile pe care le cunoaşte; 
e. să conserve dreptul de regres al EUROINS, împotriva 
celor vinovaţi de producerea daunelor, în mod deosebit 
trebuie: 
-  să se abţină de la orice recunoaştere faţă de terţi a 
responsabilităţii în producerea evenimentului asigurat; 
-  să se abţină de la încheierea oricărei tranzacţii, de la 
renunţarea la drept sau de la încasarea oricărei 
indemnizaţii fără acordul prealabil scris al EUROINS; 
-  să depună toate actele şi să îndeplinească toate 
formalităţile şi procedurile judiciare şi extra judiciare 
necesare pentru exercitarea dreptului de regres al 
EUROINS. 
f. Să notifice EUROINS în termen de 48 de ore de la 
data la care a luat la cunoştinţă de existenţa oricărei 
acţiuni promovată în instanţă împotriva sa de terţe 
persoane păgubite, având ca obiect pretenţii în legătură 
cu activitatea desfăşurată de Asigurat, sub sancţiunea 
neplăţii eventualelor despăgubiri cuvenite. 
g. În vederea evaluării corecte a riscului, Asiguratul va 
prezenta EUROINS toate datele şi informaţiile 
solicitate. 
h. Asiguratul este obligat, în cazul producerii 
evenimentului asigurat, să achite EUROINS suma 
reprezentând diferența dintre valoarea primei estimate 
pe întreaga perioadă de asigurare și valoarea primei 
achitate la data producerii evenimentului asigurat. În 
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acest sens, EUROINS va reține din despăgubirea 
acordată, această sumă. 
i. Asiguratul este obligat să țină o evidență riguroasă în 
registrele sale a sumelor de bani și/sau valorilor 
transportate, precum și a celor păstrate în seifuri și să 
permită oricând reprezentanților EUROINS să 
inspecteze aceste inregistrări  
j. În cazul andosării Asiguratului, adăugarea unui nou 
beneficiar, pe parcursul derulării contractului de 
asigurare, se face numai cu acordul scris al EUROINS. 
10.1.11 În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute 
mai sus, Asiguratul pierde dreptul la despăgubire. 
 
CAP. 11 OBLIGATIILE ASIGURATORULUI 
11.1 EUROINS are obligaţia să constate şi să evalueze 
pagubele prin reprezentanţii săi;  
11.2 EUROINS are obligaţia să plătească despăgubirile 
cuvenite, în baza documentaţiei complete privind 
cauzele şi împrejurările în care s-a produs evenimentul 
asigurat şi întinderea pagubelor. 
 
CAP.12 CONSTATAREA, EVALUAREA ȘI PLATA 
DESPĂGUBIRILOR/INDEMNIZAȚIILOR DE 
ASIGURARE  
12.1 În toate cazurile despăgubirea nu poate depăși 
suma asigurată prevăzută în Polița de asigurare. 
12.2 Pe durata asigurării, sumele asigurate pot fi 
majorate la solicitarea Asiguratului, cu plata 
corespunzătoare a primelor de asigurare. Dacă 
Asiguratul nu este de acord cu plata diferenței de primă 
aferentă majorării limitelor răspunderii, în caz de daună, 
despăgubirea se reduce corespunzător raportului dintre 
suma prevăzută în Polița de asigurare si valoarea 
banilor și/sau valorilor la data producerii evenimentului 
asigurat. 
12.3 În cazul asigurării valorilor de către casele de 
amanet, pentru cazurile denumite “Forță majoră”, 
definite prin contractul de amanet  respectiv,  
despăgubirile vor fi acordate conform obligațiilor 
asumate de casa de amanet (Creditor) față de clientul 
ce și-a amanetat valorile (Debitor). Despăgubirile 
acordate Asiguratului în aceste cazuri vor fi cele 
prevăzute în mod expres în “Contractul de amanet” ca 
obligații de despagubire ale “casei de amanet” față de 
clienții ce și-au amanetat valorile, plus sumele înscrise 
în registrele casei de amanet ca primite de debitori 
pentru amanetarea respectivelor valori, plus comisionul 
de păstrare, înscris în “Contractul de amanet” al fiecarui 
debitor în parte, înmultit cu numarul de zile care au 
trecut de la amanetare pâna la producerea 
evenimentului asigurat. Despăgubirea se referă la 
cheltuielile făcute efectiv și nu va acoperi un potențial 
câștig al “casei de amanet”. 
12.4 În cazul producerii evenimentului asigurat, 
EUROINS va reține din despăgubirea acordată suma 
reprezentând diferența dintre valoarea primei estimate 
pe întreaga perioadă de asigurare și valoarea primei 
achitate la data producerii evenimentului asigurat. 
12.5 După fiecare daună, limita răspunderii se 
micșorează, cu începere de la data producerii 

evenimentului asigurat, cu suma cuvenită  drept 
despăgubire, asigurarea continuând pentru limita 
rămasă, fără modificarea primei. Reîntregirea sumei 
asigurate se face numai printr-o asigurare 
suplimentară, în schimbul plății unei prime adiționale 
corespunzătoare. 
12.6 Dacă două sau mai multe mijloace de transport 
sunt implicate în același eveniment, daunele vor fi 
despăgubite pentru fiecare mijloc de transport în parte. 
12.7 Asiguratul va prezenta documentele care atestă 
dauna și justifică plata acesteia (procesul verbal de 
constatare efectuat de Poliție, facturi fiscale, 
documente de confirmare a plății efectuate, etc.). 
12.8 Despăgubirea se acordă în lei dacă prima de 
asigurare s-a platit în lei; dacă prima de asigurare s-a 
plătit în valută, despăgubirea se achită în lei la cursul 
BNR din data producerii evenimentului asigurat. 
12.9 Dacă la data producerii evenimentului asigurat mai 
există o altă Poliță de asigurare încheiată de/sau în 
numele Asiguratului și care acoperă total sau parțial 
suma de bani și/sau valori asigurate prin această Polița 
de asigurare, EUROINS va plăti despagubirea ce îi 
revine în mod proporțional. 
 
CAP. 13 SUBROGAREA ŞI DREPTUL DE REGRES 
AL ASIGURATORULUI. 
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 Părțile pot aduce de comun acord modificări la 
contractul de asigurare, acestea intrând în vigoare la 
data convenită în scris de către părti. 
14.2 În limita indemnizatiilor plătite Asiguratului, 
EUROINS este subrogat în drepturile acestuia 
împotriva celor răspunzători de producerea si mărirea 
pagubelor. 
14.3 Dacă Asiguratul renunță la dreptul de regres, sau 
dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este 
posibilă, EUROINS este eliberat de obligaţia de a plăti 
indemnizatia până la limita sumei reprezentând dreptul 
de regres. Dacă plata a fost deja efectuată, Asiguratul 
este obligat să înapoieze indemnizatia încasată, în 
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termen de 30 de zile de la notificarea scrisă făcuta de 
către EUROINS. 
14.4 În termen de 20 zile după producerea 
evenimentului asigurat, EUROINS poate să denunţe 
contractul de asigurare, dacă acesta a rămas în 
vigoare, prin scrisoare recomandată. 
14.5 EUROINS poate să denunțe contractul de 
asigurare înainte de producerea evenimentului 
asigurat, sau să refuze plata indemnizatiei după 
producerea evenimentului asigurat, fără restituirea 
primelor încasate, în cazul în care Asiguratul a încercat 
sau încearcă să obţină prin fraudă sau tentativă de 
fraudă despăgubiri de la EUROINS. 
14.6 Asigurarea încheiată potrivit prezentelor condiţii 
este supusă legilor şi practicilor din România, iar 
prezentele Condiţii se completează cu prevederile 
legale în vigoare privitoare la asigurări. 
14.7 Dreptul de a ridica pretenţii fată de EUROINS 
privind achitarea indemnizaţiei se stinge în termen de 
doi ani de la data producerii evenimentului asigurat. 
14.8 Orice diferenţă în legatură cu aplicarea şi 
interpretarea condiţiilor de asigurare se va soluționa pe 
cale amiabilă, în caz contrar, litigiul urmând a fi rezolvat 
de către instanțele judecătoreşti competente din 
România. 
 
CAP. 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
15.1 Răspunderea EUROINS încetează în una din 
urmatoarele situatii, care survine mai întâi: 
15.1.1 banii și/sau valorile s-au livrat la destinația finală 
specificată în polița de asigurare; 
15.1.2 banii și/sau valorile s-au livrat la alt depozit sau 
loc de depozitare aflat la destinație sau înainte de 
destinația menționată în Specificație, dacă Asiguratul 
decide să se folosească pentru depozitare, alocare sau 
distribuire; 
15.1.3 din cauze care sunt în afara controlului 
Asiguratului, transportul se termină în alt loc  sau în alt 
mod decât livrarea banilor și/sau valorilor la destinația 
mentionată în specificația la Polița de asigurare; 
15.1.4 riscul asigurat s-a produs pe o ruta de transport, 
alta decât cea comunicată de Asigurat sau la expirarea 
perioadei asigurate; 
15.1.5 luarea în primire a banilor și/sau valorilor 
asigurate, efectuată de Asigurat sau Beneficiarul 
asigurării, prepușii sau reprezentanții acestora, la 
destinația indicată în Polița de asigurare sau înainte de 
momentul în care asigurarea bani și/sau valori pe timpul 
transportului trebuie să  se  termine  conform  Poliței  de  
asigurare,  duce  la  încetarea  raspunderii  EUROINS  
pentru transportul respectiv; 
15.1.6 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; 
15.1.7 în cazul în care, înainte de a începe răspunderea 
EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs şi 
asigurarea a rămas fără obiect, precum şi în cazul în 
care după începerea răspunderii producerea 

evenimentului asigurat a devenit imposibilă. Contractul 
se rezilieaza de drept; 
15.1.8 cu acordul ambelor părţi; 
15.1.9 prin denunţare 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; 
15.1.10 în caz de fortă 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 
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. 
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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 solutionare alternativa a litigiilor în domeniile 
în care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) 
are competența, 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 Entitatii de Solutionare Alternativa a 
Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) și 
ale O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a 
litigiilor dintre consumatori și comercianti. 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 Contractul de asigurare poate fi reziliat pentru 
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a 
obligațiilor contractuale, prin notificare, transmisă prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire la 
domiciliul/sediul părtii notificate, menționat în polita de 
asigurare. Încetarea contractului ca efect al rezilierii 
devine efectivă începând cu ora 24 a datei înscrise pe 
confirmarea de primire. Rezilierea operează fără 
punerea în întârziere și fără intervenția instanței 
judecătorești. 
18.2 În cazul denunțării sau rezilierii contractului de 
asigurare, prevederile acestuia se aplică pentru toate 
cazurile de daună survenite înainte de denunțare sau 
reziliere, pâna la lichidarea definitivă a acestora. 
18.3 În cursul valabilității contractului de asigurare, 
EUROINS are dreptul să efectueze verificări ale 
informațiilor prezentate de Asigurat, ori de câte ori 
consideră necesar. În cazul în care cu acest prilej se 
constată apariția unor elemente care amplifică riscul 
asigurat, EUROINS poate suspenda asigurarea. 

18.4 Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de 
asigurare se prescrie în termen de 2 ani. 
18.5 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. 
18.6 Contractul este supus reglementărilor privind 
deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă 
contractelor de asigurare. 
18.7 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. 
18.8 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. 
18.9 Prin semnarea Contractului, Asiguratul/ 
Contractantul: 
18.9.1 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; 
18.9.2 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; 
18.9.3 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; 
18.9.4 declară că a fost informat și cunoaște toate 
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui. 
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