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CAP. 1 DEFINITII 

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

 Beneficiar: Persoană 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.  

 Poliţă de 
asigurare: 

Document emis de EUROINS care confirmă încheierea unui contract de asigurare prin 
semnarea lui de către EUROINS si Asigurat/Contractant. 

 Suma asigurată: Suma înscrisă în poliţa de asigurare şi care reprezintă valoarea maximă până la care 
EUROINS răspunde în cazul producerii unuia sau mai multor riscuri asigurate. 

 Subasigurare: Situaţia în care suma asigurată înscrisă în poliţă este mai mică decât valoarea reală a 
bunurilor asigurate la data încheierii asigurării. 

 Supraasigurare: Situaţia în care suma asigurată a bunurilor care fac obiectul unei daune, este superioară 
valorii de asigurare a acestora.  

 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. 

 Despăgubire / 
Indemnizaţie: 

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

 Eveniment (risc) 
asigurat: 

Eveniment întâmplător şi incert acoperit prin contractul de asigurare, care poate produce 
o pagubă Asiguratului/Beneficiarului. 

 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 (forţarea încuietorilor, spargerea geamurilor, 
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. 

 Neglijenţă în 
operare: 

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

 Neglijenţă gravă: Comportamentul unei persoane care dă dovadă de o lipsă neobişnuită de grijă şi atenţie, 
precum şi de indiferenţa faţă de ceea ce ar trebui, în principiu, să fie clar pentru oricine 
într-o anumită situaţie; exemple: părăsirea bunului lăsând cheile în contact; manevrarea/ 
conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice/substanţelor stupefiante; angajarea de 
către Asigurat a unor persoane necalificate pentru conducerea/manevrarea bunurilor 
asigurate; neasigurarea parametrilor normaţi necesari funcţionării/operării bunurilor 
asigurate. 

 Valoare rămasă: Valoarea resturilor/părţilor care se pot refolosi/valorifica, stabilită de comun acord sau 
prin experţi neutri. 

 Valoare reală a 
bunului:  

Valoarea de înlocuire stabilită la această dată, diminuată cu un coeficient determinat de 
Asigurător/ expert tehnic autorizat, stabilit în funcţie de durata tehnică de viaţă, durata de 
funcţionare şi starea de întreţinere. 

 Valoare de 
înlocuire (de nou) a 
unui bun:  

Costul producerii sau achiziţionării bunului respectiv sau al unui bun similar din punct de 
vedere al parametrilor funcţionali şi constructivi, la preţurile uzuale de piaţă în care sunt 
incluse costurile de transport, de instalare, de punere în funcţiune, precum şi taxe şi 
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 comisioane vamale. Pentru bunurile din producţia proprie, preţul de cost reprezintă preţul 
de producţie. 

 Valoarea evaluată 
de bancă:  

Valoarea unui bun determinată de un evaluator autorizat al unei bănci, în cazul în care 
bunul respectiv este cesionat la bancă.  

Uzură: Deprecierea calităţilor unui bun, stabilită în funcţie de vechimea, întrebuinţarea şi starea 
de întreţinere a acestuia. 

 Forţă majoră: Situaţie imprevizibilă şi independentă de voinţa părtilor, 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 contractului de asigurare şi în 
schimbul primei de asigurare plătită de către 
Asigurat/Contractant, se obligă să acorde despăgubiri 
Asiguratului/Beneficiarului pentru pagubele produse 
bunurilor asigurate, în conformitate cu prevederile 
prezentelor condiţii.  
Sunt asigurabile prin prezentul contract de asigurare 
instalaţiile, echipamentele şi utilajele de construcţii şi 
agricole cu condiţia ca acestea să fie terestre. 
Bunurile asimilate utilajelor de construcţii, pentru a fi 
asigurate, trebuie să se afle în perimetrul şantierului de 
construcţii sau pe timpul transportului dinspre/către 
şantier, menţionate expres în poliţă conform cererii de 
asigurare completată şi semnată de 
Asigurat/Contractant sau reprezentantul acestuia, 
dacă nu s-a convenit altfel între părţi.  
Bunurile se consideră asigurate doar dacă se află 
localizate conform contractelor de execuţie sau 
prestări servicii sau în alte amplasamente comunicate 
de Asigurat în scris, urmare a producerii unui 
eveniment asigurat şi din necesitatea evitării sau 
limitării pagubelor.  
Bunurile sunt asigurate atât în timpul funcţionării/ 
exploatării acestora sau aflate în repaus la punctul de 
lucru sau la locurile speciale de garare, cât şi în timp 
ce se află în stare demontată, în scopul întreţinerii sau 
efectuării reviziilor/reparaţiilor capitale ori în cursul 
mutării în alt loc (în perimetrul locaţiei specificate) sau 
a remontării ulterioare (la aceeaşi locaţie) dar în orice 
caz numai după ce au fost repuse cu succes în 
funcţiune. 
2.1.1 Prin instalaţii, echipamente şi utilaje de 
construcţii se înţeleg următoarele: vehicule-utilaje 
autopropulsate sau tractabile care nu sunt supuse 
înmatricularii precum: excavatoare, buldoexcavatoare, 
buldozere, macarale, betoniere purtate sau staţionare, 
repartitoare pentru asfalt, concasoare, stivuitoare, 
încărcătoare frontale, compactoare etc. 
2.1.2 Prin bunuri utilizate în agricultură se înţeleg 
următoarele: tractoare agricole, combine, semănători, 
prese de balotat, pluguri, grape, discuri şi alte utilaje 
asemănătoare. 
2.1.3 Echipamentele montate rigid pe 
autovehicule/vehicule sau utilaje se vor considera ca 
făcând parte integrantă/corp comun cu bunul 
respectiv. 
2.1.4 Accesoriile singulare (care nu sunt montate pe 
autovehiculul/vehiculul sau utilajul respectiv), se pot  
 

asigura în varianta planului de acoperire STANDARD 
doar dacă se asigură împreună cu 
autovehiculul/vehiculul sau utilajul pe care vor fi 
montate. Nu se pot asigura accesorii independente 
fără asigurarea utilajului pe care se montează. 
2.2 Nu sunt asigurabile următoarele: 
2.2.1 vehicule destinate şi autorizate să circule pe 
drumurile publice; 
2.2.2 aparate de zbor, ambarcaţiuni sau echipamente 
navale;  
2.2.3 utilaje de foraj;  
2.2.4 utilaje folosite pentru săparea de tunele şi 
lucrările miniere subterane;  
2.2.5 utilaje aflate pe platformele de la malul apelor, în 
porturi sau pe barje/pontoane;  
2.2.6 sculele şi dispozitivele utilizate în vederea 
prelucrărilor mecanice (burghie, freze, cuţite, pietre de 
ascuţit, lame de ferăstrău, matriţe, modele, cilindri 
gravaţi); 
2.2.7 piesele care prin întrebuinţarea şi/sau natura lor 
suferă un grad mai mare de uzură sau reducere a 
valorii prin întrebuinţare necesitând înlocuirea 
periodică (unelte de sfărâmare, componente şi 
subansamble din sticlă, porţelan sau ceramică), curele 
de transmisie, furtune, racoarde şi alte piese din 
cauciuc, textile sau plastic, cabluri, perii, anvelope de 
cauciuc); 
2.2.8 medii de funcţionare: lubrifianţi, combustibili, 
catalizatori, agenţi de răcire sau curăţire, elemente de 
filtrare; 
2.2.9 fundaţiile aferente bunurilor asigurate, dacă nu 
se convine altfel între părţi. 
 
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE 
3.1 Planul de Acoperire STANDARD cuprinde 
următoarele riscuri: 
3.1.1 FLEXA:  
a. incendiu: ardere cu flacără deschisă (foc) care s-a 
produs în absenţa unei vetre destinate acestui scop 
sau a ieşit din vatră, având forţa de a se extinde prin 
propria sa putere. Arderea cu aport limitat de oxigen 
(arderea mocnită), precum şi efectul aplicării deliberate 
a focului sau căldurii ca parte a unui proces sau a unei 
operaţii nu se consideră incendiu. De asemenea, 
efectul căldurii într-un scurt-circuit la instalaţia electrică 
nu se consideră incendiu, decât dacă flăcările produse 
prin scurt-circuit se extind. 
Se acordă despăgubiri inclusiv pentru daunele 
indirecte cauzate de evenimentele enumerate mai jos, 
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produse bunurilor asigurate de incendiul care a afectat 
direct bunuri asigurate prin Poliţă: 
i. carbonizare totală sau partială şi topire cu şi fară 
flacară;  
ii. degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a 
incendiului; 
iii. afumare sau pătare cu fum; 
iv. avarii cauzate de apă ca urmare a măsurilor luate 
pentru salvarea echipamentului/utilajului sau clădirii în 
care se afla acesta. 
b. trăsnet: descărcare electrică luminoasă (naturală) 
care se produce între un nor şi sol sau obiecte aflate pe 
sol, pagubele producându-se prin transferul nemijlocit al 
efectului asupra echipamentului/utilajului, chiar dacă 
trasnetul nu este urmat de un incendiu. Trăsnetul se 
despăgubeşte, chiar dacă nu a fost urmat de incendiu. 
Nu se acordă despăgubiri pentru pagube indirecte 
produse instalaţiilor electrice şi echipamentelor 
electronice ale echipamentului/utilajului. 
c. explozie: eliberarea brusca şi violentă de energie în 
urma unei reacţii fizice sau chimice foarte rapidă, 
violentă însoţită de efecte sonore, mecanice, termice şi 
luminoase, chiar dacă explozia nu a fost urmată de un 
incendiu şi chiar dacă a avut loc în afara perimetrului 
asigurat, fără a fi însă cauzată de dispozitive explozive 
(inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui 
de aer comprimat).  
d. căderi accidentale de corpuri aeriene pe 
instalaţii, echipamente şi utilaje de construcţii şi 
agricole asigurate: se iau în considerare căderi de 
corpuri cum ar fi aeronave, parţi ale acestora, obiecte 
transportate de acestea (cu excepţia dispozitivelor 
explozive), meteoriti.  
Nu se consideră cădere de corpuri aeriene căderea de 
părţi ale bunului asigurat şi nici din aceeaşi clasă cu 
bunul asigurat. 
3.1.2 COLIZIUNI (Ciocniri, loviri sau izbiri): se 
acordă despăgubiri pentru daune materiale, produse 
direct de avarierea sau distrugerea bunurilor asigurate, 
cauzate de coliziuni (ciocniri, loviri sau izbiri) cu alte 
corpuri mobile sau imobile.  
3.1.3 FENOMENE NATURALE: 
a. fenomene atmosferice: furtună (mişcare puternică 
a aerului produsă de o perturbaţie atmosferică 
violentă, în general însoţită de descărcări electrice), 
grindină (precipitaţie atmosferică conţinând particule 
de gheaţă), viitură ( masă importantă de apă care se 
deplasează cu putere în afara unei albii fireşti, din 
cauza creşterii bruşte a nivelului unei ape curgătoare 
ca urmare a creşterii debitului, sau din alte cauze, şi 
care antrenează de regulă mâl, pietriş, bolovani şi alte 
corpuri solide), ploaie torenţială (căderea unei mari 
cantităţi de precipitaţii în timp scurt şi pe o suprafaţă 
limitată), uragan (vânt foarte puternic cu acţiune 
distrugătoare, însoţit adesea de ploi torenţiale), 
tornadă (vârtej de vânt devastator cu arie restrânsă, 
adesea însoţit de ploi torenţiale perturbaţii atmosferice 
violente pentru viteze ale vântului ce depăşesc 20 
m/s);  

b. greutatea stratului de zăpadă/gheaţă, daunele 
materiale şi directe produse bunurilor asigurate de 
suprasarcina stratului de zăpadă/gheaţă pentru 
depunerile de zăpadă ce depăşesc 50 cm; 
c. avalanşă de zăpadă: masă de zăpadă care se 
desprinde de pe coasta unui munte şi alunecă spre 
vale; 
d. cutremur de pământ: mişcare telurică puternică şi 
bruscă, cu origine tectonică, vulcanică. 
Este acoperit şi incendiul şi/sau explozia ce urmează 
cutremurului.  
e. inundaţie din cauze naturale: acoperirea unei 
porţiuni de uscat cu un strat de apă, provenit din: 
i. revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării 
ori din formarea sau revărsarea torentelor, şuvoaielor 
sau puhoaielor, din orice cauză, inclusiv din ruperea 
digurilor sau barajelor; 
ii. acumularea apelor provenite din precipitaţii 
atmosferice sau topirea zăpezilor în zone joase, lipsite 
de posibilităţi de scurgere sau cu posibilităţi reduse de 
evacuare a apelor; 
iii. apele subterane care ies la suprafaţa pământului; 
iv. apele din ploi sau zăpadă topită. 
Pentru echipamentele/utilajele garate, în caz de 
inundaţie, se acordă despăgubiri pentru pagubele 
produse ca urmare a acoperirii locului cu un strat de 
apă, precum şi pentru pagubele produse prin acţiunea 
mecanică a apelor curgătoare sau a corpurilor purtate 
de acestea.  
Pentru echipamentele/utilajele în mişcare, nu se 
acordă despagubiri pentru avarii produse ca urmare a 
inundaţiei. 
Sunt despăgubite inclusiv efectele indirecte cauzate de 
pătrunderea apei prin manifestarea violentă a 
fenomenelor atmosferice. 
Nu se acordă despagubiri pentru pagubele produse 
de: creşterea nivelului mării, maree, valuri provocate 
de cutremur, umiditate, picurare, transpirare, infiltrare 
a apei. 
f. prăbuşiri/alunecări de teren, ca fenomene 
naturale: surparea bruscă a unei suprafeţe de 
teren/deplasarea lină a terenului ca urmare a unei 
mişcări tectonice sau a eroziunii din cauze naturale. 
g. prăbuşire de corpuri terestre precum: stânci, 
pietre, copaci, elemente ale reţelelor de distribuţie sau 
de transmisie energie electrică, elemente de transport 
pe cablu (stâlpi, cabluri, ţevi etc), relee de transmisiuni, 
macarale sau elemente componente (inclusiv a 
obiectelor ridicate / manipulate de acestea), elemente 
de construcţie ale clădirilor învecinate (inclusiv 
instalaţiile aferente acestor clădiri).  
h. în cazul trăsnetului, cutremurului de pământ, 
fenomenelor atmosferice, prăbuşirii sau alunecării de 
teren, prăbuşirii de corpuri terestre se acordă 
despăgubiri şi pentru pagubele produse bunurilor 
asigurate prin efectele indirecte ale acestor fenomene, 
ca de exemplu: prăbuşirea unui copac lovit de trăsnet, 
acţiunea mecanică a obiectelor purtate de furtună, 
dărâmarea acoperişurilor sau construcţiilor în care se 
află bunurile asigurate din cauza greutăţii stratului de 
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zăpadă sau de gheaţă ori a avalanşelor de zăpadă, a 
cutremurelor de pământ, a prăbuşirilor sau alunecărilor 
de teren, a prăbuşirii de corpuri terestre. 
i. intervalul maxim în care se poate produce unul şi 
acelaşi eveniment asigurat este de:  
i. 96 de ore consecutive pentru furtună;  

ii. 72 de ore consecutive pentru grindină;  

iii. 504 de ore consecutive pentru inundaţie;  

iv. 168 de ore consecutive pentru viitură, greutatea 
stratului de zăpadă sau de gheaţă şi pentru avalanşă 
de zăpadă, alunecare şi prăbuşire de teren, prăbuşire 
de corpuri terestre şi ploaie torenţială; 
v. mişcările telurice ce au loc pe parcursul a 72 de ore 
după producerea evenimentului iniţial sunt atribuite 
aceluiaşi eveniment, iar daunele produse de acestea 
sunt considerate ca fiind generate de “un singur 
eveniment asigurat”. 
3.1.4 FURT parţial sau total prin efracţie şi/sau 
tâlhărie ale echipamentului/utilajului/instalaţiei. 
EUROINS acordă despăgubiri inclusiv pentru 
avariile/distrugerile constatate asupra utilajului găsit. 
EUROINS se obligă să despăgubească pe Asigurat, în 
limita sumelor asigurate precizate în Specificaţia 
Poliţei, pentru daune materiale produse bunului 
asigurat aflat la punctele de lucru sau la locurile de 
garare, direct de: 
i. furtul prin efracţie al bunului asigurat, al unor părţi 
componente sau piese ale acestuia, aflat / aflate la 
adresa declarată de Asigurat şi constatată de organele 
Poliţiei;  

ii. furtul prin acte de tâlhărie al bunului asigurat, aflat 
asupra Asiguratului / Contractantului sau a unui prepus 
al acestuia;  

iii. furtul bunurilor asigurate prin întrebuinţarea cheilor 
originale, însă numai dacă acestea au fost obţinute 
prin acte de tâlhărie;  

iv. pagube produse bunului asigurat ca urmare a 
furtului sau tentativei de furt.  
3.1.5 ACOPERIRE PE TIMPUL DEPLASĂRII 
instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor de construcţii şi 
agricole nesupuse înmatriculării sau înregistrate 
provizoriu la primărie, în timpul deplasărilor către sau 
de la şantierele/punctele de lucru şi în condiţiile în care 
în timpul deplasării nu sunt folosite ca 
utilaje/echipamente.  
3.2 Planul de Acoperire EXTINSĂ: format din planul de 
acoperire STANDARD plus următoarele riscuri 
specifice: 
3.2.1 CĂDERI (cădere în prăpastie, cădere în apă cu 
prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului, 
etc) şi răsturnări. 
3.2.2 NEGLIJENŢA ÎN OPERARE a angajaţilor în 
cuantumul unei limite de 5% din suma asigurată dar 
maximum 5.000EUR. EUROINS acordă despăgubiri 
pentru forme de manifestare a culpei Asiguratului sau 
prepuşilor săi, care nu a/au prevăzut posibilitatea 
producerii unui prejudiciu la bunurile care fac obiectul 
prezentului contract.3.2.3 EUROINS acordă într-o 
limită de 10% din suma asigurată aferentă bunurilor 
afectate, următoarele COSTURI/CHELTUIELI: 

a. de prevenire a daunelor în situaţia unui pericol 
iminent de producere a unui / unei incendiu, inundaţii 
sau prăbuşiri de teren care ar putea afecta bunurile 
asigurate;  

b. pentru stingerea unui incendiu sau limitarea 
efectelor oricărui / oricărei incendiu ori inundaţii;  

c. de transport a bunului asigurat la atelierul de 
reparaţii cel mai apropiat de locul producerii daunei 
care poate face reparaţia sau la locul cel mai apropiat 
de adăpostire a bunului asigurat (dacă acesta nu 
poate fi deplasat prin forţa proprie);  
d. prilejuite de măsurile luate pentru limitarea oricărei 
daune provenită dintr-un risc asigurat;  
e. expertiza daunei, numai cu acordul EUROINS. 
 
CAP. 4 EXCLUDERI 
4.1 EUROINS nu acordă despăgubiri Asiguratului 
pentru pierdere sau avarierea, produsă sau agravată 
direct sau indirect, sau aflată în legatură cu: 
4.1.1 operaţiuni de război indiferent dacă razboiul 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, 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; 
Prin neglijenţă gravă se înţelege:  
a. utilizarea bunului asigurat pe drumuri cu segmente 
de alunecări de teren sau a căror parcurgere necesită 
trecerea prin vadurile unor cursuri de apă, cu excepţia 
cazurilor în care utilajele sunt destinate în mod special 
pentru activităţi desfăşurate în astfel de zone;  

b. utilizarea bunului asigurat în moduri sau situaţii 
neconforme cu prevederile constructorului acestuia 
referitoare la capacitatea maximă de încărcare 
respectiv remorcare, precum şi la capacitatea şi 
gabaritul de trecere;  

c. nerespectarea prevederilor regulamentelor de 
ordine interioară ale Asiguratului, persoană juridică, cu 
privire la plecarea în cursă, gararea / parcarea, 
întreţinerea şi repararea bunului asigurat, de către 
Asiguratul însuşi sau prepuşii acestuia;  

d. nerespectarea prevederilor regulamentelor de 
ordine interioară ale garajelor sau locurilor de garare / 
parcare publică în care este garat / parcat bunul 
preluat în asigurare, de către Asigurat sau persoanele 
care conduc bunul asigurat respectiv cu acordul său;  

e. încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi / sau 
recomandărilor producătorului privitoare la starea 
tehnică a bunului asigurat, mai cu seamă cele 
referitoare la gradul de uzură al anvelopelor, sau 
sistemelor de rulare, funcţionarea sistemului de 
frânare, a mecanismului de direcţie şi a instalaţiei de 
iluminare-semnalizare.  
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4.1.4 supraîncărcarea sau forţarea maşinilor şi 
utilajelor peste capacitatea sau parametrii maximali 
admişi sau utilizarea acestora în condiţii diferite de 
cele pentru care a fost prevăzută funcţionarea; 
4.1.5 nerespectarea de către Asigurat a termenelor 
pentru revizii tehnice periodice, în concordanţă cu 
recomandările producătorului sau furnizorului maşinilor 
sau utilajelor asigurate; 
4.1.6 avarii apărute în timpul funcţionării 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 explozia cauzată de fenomene chimice;  
4.1.8 poluare sau contaminare de orice natură şi din 
orice cauză; 
4.1.9 orice complicitate, înţelegere sau instigare a 
Asiguratului, prepuşilor sau reprezentanţilor săi la 
producerea riscului acoperit; 
4.1.10 prejudicii produse sau favorizate de:  

a. folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de 
lumină cu  flacără deschisă (chiar apărată de sticlă sau 
sită) sau a unor reşouri ori radiatoare electrice în 
încăperi în care sunt depozitate sau manipulate 
produse uşor combustibile (furaje, in, cânepă, bumbac, 
etc) ori produse inflamabile sau uşor inflamabile (ţiţei, 
benzină, alte derivate petroliere etc);  

b. aprinderea sau nesupravegherea focului deschis în 
apropierea unei clădiri sau altei construcţii - inclusiv în 
cele în care se află bunurile asigurate - cu pereţii 
şi/sau învelitoarea acoperişului executate din materiale 
uşor combustibile, cu excepţia cazurilor în care aceste 
materiale sunt acoperite cu un strat protector de 
pământ, tencuială, sau altele asemănătoare;  

c. fumatul în încăperi în care sunt depozitate produse 
inflamabile sau combustibile ori în încăperi care sunt 
folosite pentru manipularea acestora;  

d. în împrejurări sau în locuri în care bunul asigurat se 
afla cu încălcarea unor prevederi legale sau alte 
reglementări;  

e. daune apărute atunci cand bunurile au fost 
exploatate de către operatori care nu aveau 
autorizaţiile de muncă corespunzatoare pentru utilajul 
folosit sau erau exploatate de către operatori care nu 
erau angajaţi ai Asiguratului; 

f. conducătorul bunului asigurat, vinovat de 
producerea accidentului, se afla sub influenţa 
băuturilor alcoolice, substanţelor stupefiante, 
narcoticelor sau a medicamentelor care au drept 
contraindicaţie conducerea bunurilor asigurate prin 
prezenta Poliţă ori s-a sustras de la recoltarea probelor 
biologice în vederea efectuării analizelor medicale sau 
a părăsit locul accidentului, în situaţiile în care acest 
fapt nu este permis prin dispoziţii legale;  
g. prejudiciul s-a produs în timpul comiterii cu intenţie 
a unor infracţiuni ori în timpul în care persoana care 
conducea sau acţiona bunul asigurat era autoare a 
unei infracţiuni sau contravenţii şi încerca să se 
sustragă de la controlul organelor în drept; 

4.1.11 în cazul exploziei pentru prejudiciile produse, 
direct sau indirect, prin:  

a. explozia cazanelor industriale, inclusiv a celor de 
aburi, şi/sau preîncălzitoarelor şi/sau 
supraîncălzitoarelor, turbinelor, compresoarelor, a 
transformatoarelor, aparatelor electrice de conexiuni 
şi/sau instalaţiilor de distribuţie, maşinilor de abur şi de 
alimentare aferente acestora, utilajelor care 
funcţionează cu abur; totuşi daunele produse la bunuri 
asigurate prin riscul de incendiul/suflul exploziei 
produs ca urmare a cauzelor enumerate anterior sunt 
acoperite, cu excepţia prejudiciilor produse 
subansamblului la care s-a produs explozia;  

b. explozia determinată de uzură, coroziune sau 
defecte de fabricaţie şi neurmată de incendiu;  
c. boom-ul sonic, reacţia în zona de combustie a unui 
motor cu combustie internă, precum şi prin utilizarea 
oricărui alt echipament în care energia exploziei este 
utilizată în mod conştient;  

d. implozie (distrugerea prin contracţie bruscă ca 
urmare a egalizării unor presiuni);  

4.1.12 bunurile aflate în spaţii/incinte care nu au fost 
date în folosinţă, oricare ar fi cauza producerii riscului; 

3.1.13 în cazul cutremurului de pământ pentru 
prejudiciile produse, direct sau indirect, de:  

a. valuri rezultate în urma cutremurelor de pământ;  

b. ruperea barajelor;  

4.1.14 în cazul furtunii/grindinei/inundaţiei, pentru 
prejudicii produse:  
a. prin inundaţii cauzate de furtună;  

b. bunurilor aflate în aer liber, altele decât cele care 
prin natura lor sunt proiectate şi construite pentru 
amplasare sau folosire, temporară sau permanentă, 
sub cerul liber;  
c. prin infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, a zăpezii 
sau a murdăriei prin geamuri/ferestre neetanşe sau 
prin alte deschizături, în afara cazului în care aceste 
deschizături sunt produse de furtună/grindină/ 
inundaţie;  
d. de creşterea nivelului mării sau de maree;  

e. de alunecarea sau prăbuşirea terenului, chiar dacă 
aceste fenomene sunt produse de inundaţie;  

4.1.15 în cazul alunecării sau prăbuşirii de teren, 
pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de acţiuni 
umane.  
4.1.16 EUROINS nu acordă despăgubiri în baza 
riscului menţionat la art. 2.1.4:  
a. dacă organele poliţiei nu confirmă furtul sau 
tentativa de furt ori dacă la acestea nu s-a înregistrat o 
reclamaţie în legătură cu furtul sau tentativa de furt, 
precum şi în cazul în care la comiterea furtului sau a 
tentativei de furt au luat parte persoane din familia 
Asiguratului-persoană fizică, ori în cazul Asiguratului-
persoană juridică, prepuşii acestuia;  
b. dacă, după comiterea furtului sau tentativei de furt, 
paguba s-a mărit prin neluarea intenţionată de către 
Asigurat a măsurilor pentru limitarea ei, pentru partea 
de pagubă care s-a mărit şi dacă acest fapt rezultă din 
actele încheiate de organele de drept (poliţie sau alte 
organe de cercetare abilitate);  
c. dacă în timpul cât bunul asigurat nu era folosit, iar 
conducătorul l-a părăsit, nu i s-a scos cheia din contact 
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şi nu i s-au încuiat uşile, cu excepţia situaţiei când 
aceste măsuri nu erau posibile datorită particularităţilor 
de construcţie ale autovehiculului sau când bunul 
asigurat se află într-o încăpere încuiată;  

d. dacă în momentul furtului sau tentativei de furt 
utilajul era desfăcut în părţile sale componente, 
inclusiv pentru prejudicii produse elementelor  

interschimbabile care nu sunt montate pe utilaj, cu 
excepţia cazurilor în care furtul sau tentativa de furt s-a 
produs prin efracţie la încăperea în care se afla bunul 
desfăcut în părţile sale componente;  

e. pentru prejudicii produse în timpul şi în perioada 
imediat următoare producerii unor incendii, explozii, 
căderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea 
stratului de zăpadă sau gheaţă, ori calamităţi naturale 
(cutremure, inundaţii etc) sau riscuri speciale  

(vandalism, terorism, greve, revolte, tulburări civile);  
f. însuşirea ilegală, falsificarea, frauda sau alte acte 
comise intenţionat sau din neglijenţă de către prepuşii 
Asiguratului;  

g. pierderi, pierderi inexplicabile, dispariţii misterioase, 
lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greşeli de 
contabilitate, erori de calcul sau erori comise cu ocazia 
inventarelor;  

h. sustrageri din locul asigurat, pierderi suferite în 
cursul orelor de program din cauza neatenţiei sau 
neglijenţei prepuşilor Asiguratului;  
i. furt prin înşelătorie, furt cu întrebuinţare de chei 
potrivite ori originale, cu excepţia cazurilor prevăzute la 
pct, 3.1.4; 
j. dacă nu avizează EUROINS în termen de 24 de ore 
de la constatarea producerii evenimentului;  
k. cazurile în care Asiguratul a încredinţat, cu 
consimţământul său, bunul asigurat unei persoane 
care refuză să îl restituie;  
l. furtul total, în cazul în care nu se depun la EUROINS 
actele originale ale bunulului conform normelor legale.  
3.2 EUROINS nu acordă depăgubiri nici pentru:  
3.2.1 prejudiciile produse, direct sau indirect, prin 
acţiunea dispozitivelor explozive sau armelor de foc;  
3.2.2 prejudicii produse terţilor (răspundere civilă);  
3.2.3 prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct 
sau indirect de sau ca o consecinţă a unui incendiu, 
explozie, trăsnet, căderi ale unor corpuri aeriene pe 
bunul asigurat sau pe construcţia în care se află 
acesta, furtuni, grindine, inundaţii, viituri, greutăţii 
stratului de zăpadă sau gheaţă, ploi torenţiale, 
avalanşe de zăpadă, cutremur de pământ, boom 
sonic, prăbuşiri sau alunecări de teren, prăbuşiri de 
corpuri terestre; totuşi, daunele produse bunului 
asigurat de incendiul sau explozia cauzate în mod 
direct de un eveniment asigurat prin prezentele condiţii 
de asigurare sunt acoperite prin Poliţă;  
4.2.4 prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct 
sau indirect de sau ca o consecinţă a furtului sau 
tâlhăriei;  
4.2.5 prejudicii produse numai pneurilor ori sistemelor 
de rulare;  

4.2.6 prejudicii din cauza defectării sau deteriorării 
unor piese sau subansamble neomologate, montate la 
bunul asigurat;  
4.2.7 prejudicii derivate din avarii mecanice sau 
electrice;  
4.2.8 prejudicii produse prin influenţa temperaturii 
asupra motorului bunului asigurat (ex. avarii la blocul 
motor, chiulasă sau la sistemul de răcire, produse ca 
urmare a îngheţării apei) şi cele produse motorului sau 
altor părţi componente ca urmare a lipsei sau 
insuficienţei ungerii sau supraîncălzirii din orice cauză, 
precum şi altor asemenea cauze; 
4.2.9 prejudicii produse de coroziuni cauzate de 
electrolitul bateriei de acumulatori, combustibili, apă, 
acizi, alte substanţe ce se află în instalaţiile bunului 
asigurat sau în exteriorul acestuia;  
4.2.10 prejudicii produse bunului asigurat, unor părţi 
componente sau piese ale acestuia cauzate de 
trepidaţii în timpul operării/funcţionării;  
4.2.11 prejudicii produse bunului asigurat, unor părţi 
componente sau piese ale acestuia cauzate de 
nerespectarea normelor privind încărcarea sau 
ancorarea mărfii pe timpul operării/funcţionării;  
4.2.12 prejudicii produse pieselor de rezervă, huselor, 
combustibililor, prelatelor, păturilor sau altor bunuri 
existente în bunul asigurat cu excepţia celor produse 
părţilor care fac parte din dotarea standard; 
4.2.13 în cadrul acestui tip de poliţă nu se acordă 
despăgubiri produse din riscul menţionat la pct.. 3.1.5 
dacă/pentru:  
i. dauna s-a produs ca urmare a unei coliziuni cu un 
vehicul feroviar (exclusiv tramvai), ca urmare a 
nerespectării de către conducătorul auto a normelor 
legale privind trecerea la nivel cu calea ferată;  

ii. pagube produse instalaţiilor şi aparaturii electrice 
numai prin acţiunea curentului electric;  

iii. pagubele utilajului asigurat, ale unor părţi 
componente sau piese ale acestuia, produse de alte 
cauze decât cele prevăzute la pct. 3.1.5, cum sunt 
pagubele cauzate prin: întrebuinţare, funcţionare sau 
uzare (ex.: ruperea fuzetelor, a amortizoarelor, a 
arcurilor, a supapelor, a pinioanelor, griparea motorului 
sau a cutiei de viteze);  defecte de fabricaţie (de ex.: 
fisuri, goluri de turnare, tratament termic 
necorespunzător; tensiuni interne, ajustaje şi toleranţe 
necorespunzătoare etc).  

iv. dacă din cauza defectării sau deteriorării din orice 
cauză a unor piese ale bunului asigurat, inclusiv ale 
pneurilor ori sistemelor de rulare, se produc daune din 
riscuri asigurate altor părţi componente decât cele din 
care fac parte piesele respective, acestea se 
despăgubesc. Piesele defectate sau deteriorate din 
cauza cărora s-au produs daune altor părţi 
componente ale bunului asigurat nu se despăgubesc. 
v. daune produse bunurilor asigurate în cazul în care 
se constată că nu există autorizaţiile legale de 
construcţie şi funcţionare emise de organele în drept 
sau daune produse/agravate (pentru partea din daună 
care s-a mărit) prin nerespectarea de către Asigurat a 
condiţiilor pe baza cărora au fost acordate acestea 
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(normativele în vigoare privind siguranţa în construcţii), 
inclusiv a normelor P.S.I. şi I.S.C.I.R.; 
vi. pagube indirecte ca de exemplu: reducerea valorii 
bunului după reparaţie, scăderea preţurilor bunurilor, 
întârzieri în livrarea bunurilor, lipsa de locaţie, de profit, 
etc, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse în poliţa de 
asigurare; 
vii. daune de consecinţă, inclusiv cele provocate prin 
întreruperea folosirii bunurilor şi a producţiei ca urmare 
a unui risc asigurat (exemplu: pierdere de profit, 
deteriorarea mărfii refrigerate); 
viii. defecte sau erori existente la data intrării în 
vigoare a poliţei, de care Asiguratul sau reprezentanţii 
săi au avut cunoştinţă; 
ix. explozia (spargerea) unui boiler sau instalaţii sub 
presiune [aflat(ă) sub incidenţa normelor I.S.C.I.R.] în 
care presiunea internă este cauzată exclusiv de fluidul 
aflat sub controlul Asiguratului. 
4.3 EUROINS nu acordă despăgubiri nici pentru: 
4.3.1 pagubele rezultate din extinderea unui foc util 
sau dezvoltarea unei temperaturi tehnologice către alte 
spaţii, perimetre, construcţii sau bunuri mobile sau 
imobile aflate în vecinătate, dacă aceste pierderi au 
fost provocate de lipsa unor elemente de separare, 
neluarea sau luarea unor măsuri insuficiente de evitare 
sau propagare;  
4.3.2 pagubele suferite de echipamente, utilaje, 
instalaţii, funcţionând pe bază de combustie internă 
dar această excludere se referă numai la utilajul, 
instalaţia sau echipamentul însuşi, avarierea sau 
distrugerea provocate prin extinderea incendiului sau 
exploziei asupra altor echipamente, instalaţii, utilaje 
sau altor bunuri fiind despăgubite. 
4.4 EUROINS nu acordă despăgubiri dacă: 
4.4.1 cererea de despăgubire este frauduloasă ori are 
la bază declaraţii false; 
4.4.2 în legătură cu realitatea producerii daunei, a fost 
iniţiată o cercetare penală; 
4.4.3 Asiguratul/Contractantul nu a achitat la scadenţă 
ratele la prima de asigurare; 
4.4.4 Asiguratul/Contractantul nu a făcut înştiinţarea 
scrisă în termenul prevăzut de prezentele condiţii de 
asigurare despre producerea evenimentului asigurat; 
4.4.5 riscul asigurat a fost provocat cu intenţie de către 
Asigurat, Contractant, Beneficiar sau prepuşii 
acestora; 
4.4.6 intervine cazul de forţă majoră. 
 
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ 
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României, la 
locaţiile unde Asiguratul îşi desfăşoară activitatea. 
 
 
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI 
RĂSPUNDERE A ASIGURĂTORULUI 
6.1. Perioada de asigurare este de regulă 12 luni . şi 
este cea precizată în poliţa de asigurare. 
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 Contractul de asigurare se încheie în baza 
declaraţiilor din Cererea-Chestionar completată şi 
semnată de către Asigurat/Contractant şi este 
condiţionat de efectuarea inspecţiei de risc. 
7.2 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei 
de asigurare (sau a celei dintâi rate) şi emiterea de 
către EUROINS a poliţei de asigurare. 
7.3 Reînnoirea contractului de asigurare se face 
înainte sau în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
expirarea valabilităţii contractului existent, în ultimul 
caz, contractul este condiţionat de efectuarea 
inspecţiei de risc. 
7.4 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. 
7.5 EUROINS nu are obligaţia să reamintească 
Asiguratului data scadentă a ratelor de primă. 
 
CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI 
DE RĂSPUNDERE 
Suma asigurată reprezintă valoarea bunurilor, 
declarată de Asigurat prin intermediul Cererii-
Chestionar.  
Responsabilitatea privind stabilirea sumei asigurate la 
care se încheie poliţa este în sarcina Asiguratului. 
Suma asigurată nu este automat agreată de EUROINS 
la încheierea poliţei.  
Nu este permisă înscrierea în poliţă a angajamentului 
EUROINS referitor la agreerea sumei asigurate fără 
aprobarea prealabilă a Direcţiei Asigurări. 
8.1 Bunurile se asigură la valoarea declarată de 
Asigurat, reprezentând valoarea de înlocuire (stabilită 
la momentul încheierii contractului de asigurare) a 
bunurilor asigurate cu unele noi, identice sau similare 
(aceiaşi parametri tehnici/constructivi), inclusiv 
cheltuielile de montare, transport, taxe vamale, alte 
taxe.  
8.1.1 Subasigurarea este situaţia în care suma 
asigurată a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac 
obiectul unei daune, este inferioară valorii de înlocuire 
a acestora. 
În cazul în care se constată că la data producerii 
evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau în 
situaţia de subasigurare, atunci cuantumul daunei se 
reduce corespunzător raportului dintre suma asigurată 
a bunurilor/categoriilor de bunuri prevăzută în contract 
şi valoarea de înlocuire a acestora (principiul 
proporţionalităţii).  
Subasigurarea nu se aplică în situaţia în care raportul 
dintre valoarea de înlocuire prevăzută în Poliţă şi suma 
asigurată a acestora este mai mic de 1,1.  
8.1.2 Supraasigurarea este situaţia în care suma 
asigurată a bunurilor/categoriilor de bunuri care fac 
obiectul unei daune, este superioară valorii de 
asigurare a acestora. 
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În cazul în care se constată că la data producerii 
evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau în 
situaţia de supraasigurare, EUROINS va recalcula 
prima de asigurare şi va restitui, la cerere, Asiguratului 
sau Contractantului, după caz, partea aferentă 
supraasigurării.  
Totodată, Asiguratul are dreptul să ceară, oricând, 
reducerea sumei asigurate pe care o consideră 
supraasigurată şi recalcularea corespunzătoare a 
primei de asigurare.  
Prima de asigurare care se va restitui se calculează ca 
pro-rata, în proporţie de 1/12 din prima anuală înmulţit 
cu numărul de luni pentru care se face restituirea. 
Orice fracţie de lună începută se consideră lună 
întreagă.  
În situaţia de supraasigurare, EUROINS nu va plăti 
Asiguratului mai mult decât despăgubirea cuvenită.  
8.2 Sumele asigurate pot fi exprimate în RON sau 
EUR. 
8.3 Asiguratul va comunica EUROINS, ori de câte ori 
este cazul, în scris, orice modificare intervenită în ceea 
ce priveşte sumele asigurate. 
 
CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Primele de asigurare se achită anticipat şi integral 
sau în cel mult patru rate (prima rată se plăteşte 
înainte de intrarea în vigoare a poliţei, iar următoarele 
la datele scadente menţionate în poliţă). Cuantumul şi 
termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele 
menţionate în poliţa de asigurare. 
9.2 În condiţiile în care suma asigurată este stabilită: 
9.2.1 în RON, primele/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc şi se plătesc în RON; 
9.2.2 în valută (EUR), primele/ratele de primă de 
asigurare se stabilesc în aceeaşi valută şi se plătesc în 
valută sau în RON la cursul de schimb al Băncii 
Naţionale a României (B.N.R.) din data plăţii. 
9.3 Pentru asigurările încheiate pe o perioadă mai 
mică de 1 an (minim 6 luni), prima de asigurare se 
calculează pro-rata, în proporţie de 1/12 din prima 
anuală înmulţit cu numărul de luni pentru care se face 
asigurarea. Orice fracţie de lună începută se consideră 
lună întreagă. 
9.4 În cazul în care Asiguratul/Contractantul nu 
plăteşte rata de primă la data scadenta, EUROINS 
acordă o perioadă de graţie de 15 zile lucrătoare de la 
scadenţa ratei respective, perioadă în care situaţia 
contractului ramane neschimbată. 
9.5 Dacă Asiguratul/Contractantul nu plăteşte rata de 
primă restantă nici în perioada de graţie acordată, 
contractul se reziliază de drept, fără punere în 
întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă, cu 
începere de la ora 0

00
 a zilei următoare scadenţei ratei 

de primă restantă, menţionată în poliţă.  
9.6 Repunerea în vigoare a contractului de asigurare 
se face în baza semnării de către părţi a unui act 
adiţional numai cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii:  
9.6.1 efectuarea plăţii ratei restante; 

9.6.2 cerere scrisă şi aprobată de EUROINS privind 
repunerea în vigoare a contractului;  
9.6.3 documentele care atestă efectuarea inspecţiei de 
risc la data semnării actului adiţional. 
În cazul în care plata ratei restante se efectuează fără 
documentele menţionate la pct. 9.6.1 – 9.6.3, 
EUROINS este exonerată de orice răspundere 
contractuală. 
9.7 În cazul în care perioada de graţie menţionată la 
art. 9.4 este depăşită, EUROINS nu va despăgubi 
Asiguratul/Beneficiarul în cazul eventualelor daune 
produse în perioada dintre data scadentă la care ar fi 
trebuit să achite rata de primă şi data repunerii în 
vigoare a contractului de asigurare. 
 
CAP. 10 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/ 
CONTRACTANTULUI 
10.1 Asiguratul/Contractantul este obligat: 
10.1.1 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; 
10.1.2 să răspundă în scris la întrebările formulate de 
EUROINS, cu privire la împrejurările esenţiale 
referitoare la riscurile pe care le cunoaşte, prin 
completarea cererii – chestionar; 
10.1.3 să declare existenţa altor asigurări pentru 
aceeaşi formă de asigurare, inclusiv la Asigurători 
diferiţi, atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi pe 
perioada valabilităţii acesteia; 
10.1.4 să conserve dreptul de regres al EUROINS, 
împotriva celor vinovaţi de producerea daunelor; în 
mod deosebit trebuie: 
a. să se abţină de la orice recunoaştere faţă de terţi a 
responsabilităţii în producerea evenimentului asigurat; 
b. 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; 
c. să pastreze părţile avariate şi să le pună la 
dispoziţia reprezentanţilor sau experţilor Asigurătorului, 
pentru constatare şi să nu aducă nicio modificare 
bunurilor afectate care ar putea să îngreuneze sau să 
împiedice cercetările; 
d. să îndeplinească toate actele, formalităţile şi 
procedurile judiciare şi extra judiciare necesare pentru 
exercitarea dreptului de regres al EUROINS. 
9.2 Obligaţiile Asiguratului privind instalarea şi 
protecţia bunurilor în vederea  prevenirii producerii 
pagubelor constă în: 
9.2.1 respectarea instrucţiunilor producătorului privind 
montarea şi instalarea bunurilor asigurate (inclusiv 
instrucţiunile referitoare la sursele de tensiune şi 
instalaţiile de asigurare a climatului optim de 
funcţionare); 
102.2 executarea în condiţii optime a operaţiunilor de 
asigurare a protecţiei şi întreţinere a bunurilor 
asigurate. 
10.3 Obligaţiile Asiguratului în perioada de valabilitate 
a poliţei: 
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10.3.1 să ia pe cheltuiala sa, măsurile de precauţie, 
potrivit cu împrejurările şi în conformitate cu dispoziţiile 
legale şi recomandările producătorului sau furnizorului 
cu privire la protecţia şi exploatarea bunurilor asigurate 
şi să le întreţină în bune condiţii; 
10.3.2 să respecte recomandările EUROINS privind 
condiţiile de protecţie, păstrare, funcţionare, în scopul 
prevenirii producerii oricărui eveniment susceptibil a 
genera o cerere de despăgubire;  
10.3.3 să înştiinţeze, în scris, EUROINS, imediat ce a 
cunoscut orice modificare intervenită în legătură cu 
bunurile asigurate, privind: modul de utilizare, 
caracteristici, locul de amplasare sau alte circumstanţe 
în măsură să agraveze riscul, urmând ca obiectul 
asigurării şi prima de asigurare să fie modificate 
corespunzător, de la data schimbării respective; 
10.3.4 să permită reprezentanţilor EUROINS accesul 
la bunurile asigurate în orice moment; 
10.3.5 să scoată din funcţiune instalaţiile şi/sau 
echipamentele electrice în cazul unui pericol iminent 
de inundaţie sau în cazul în care, ca urmare a 
producerii unor deschizături în clădiri în urma unei 
furtuni sau grindine, apa a început să pătrundă în 
interiorul clădirii în care se află bunuri asigurate; 
9.3.6 în eventualitatea absenţei Asiguratului sau a 
prepuşilor acestuia, ori pe timpul cât activitatea în 
afacerea sa este suspendată, uşile, ferestrele şi 
celelalte deschideri din clădirea sau din incinta în care 
se află bunurile asigurate, să fie tot timpul încuiate cu 
dispozitive de închidere, iar toate sistemele de 
siguranţă existente în momentul în care se încheie 
asigurarea sau asupra cărora se cade de acord ulterior 
să fie bine întreţinute şi menţinute în stare de 
funcţionare;  
10.3.7 Asiguratul este obligat să organizeze periodic, 
testarea şi inspectarea sistemelor de securitate şi 
pază. 
10.4 Obligaţiile Asiguratului după producerea daunei: 
10.4.1 să ia, potrivit împrejurărilor, măsurile necesare 
pentru limitarea pagubelor şi a costurilor generate de 
acestea; 
10.4.2 să avizeze în scris EUROINS, în termen de max 
48 de ore, iar în cazul furtului în 24 de ore, despre 
producerea riscului asigurat, împrejurările în care 
acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse şi 
natura lor (în avizare se vor arăta locul, data, ora, 
cauzele şi împrejurările producerii riscului asigurat, locul 
unde se află bunurile avariate sau distruse); 
10.4.3 în caz de incendiu, explozie sau furt, să 
înştiinţeze imediat organele de poliţie, unităţile de 
pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai 
apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, 
solicitând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi 
împrejurările producerii evenimentului asigurat şi la 
pagubele provocate; 
10.4.4 în eventualitatea producerii furtului: 
a. să aibă grijă ca până la cercetarea faptelor să 
rămână neatinse toate urmele efracţiei; 
b. să informeze imediat despre aceasta organele de 
poliţie; 

c. să trimita Asigurătorului si poliţiei o listă semnată 
cuprinzând bunurile lipsă, distruse sau avariate; 
d. să înştiinţeze EUROINS despre găsirea bunurilor 
furate în 24 de ore, indiferent dacă bunurile au fost găsite 
înainte sau după plata despăgubirii; 
e. să pună la dispoziţia Asigurătorului actele de 
constatare ale organelor de poliţie; 
10.4.5 să furnizeze EUROINS informaţii complete şi 
documentele necesare pentru evaluarea mărimii 
pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor 
efectuate; 
10.4.6 să acorde sprijin deplin reprezentanţilor 
EUROINS şi/sau organelor abilitate pentru 
investigarea cauzelor şi a condiţiilor de producere a 
pagubei, să sprijine toate cercetările necesare privind 
paguba şi să nu facă nici o modificare a bunurilor 
avariate, care ar putea îngreuna sau pune în 
imposibilitate investigarea cauzei pagubei; 
10.4.7 şi după efectuarea reparaţiilor în regie proprie 
Asiguratul este obligat să se prezinte la Asigurător în 
vederea efectuării unei noi inspecţii de risc. 
10.5 În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute mai 
sus şi/sau în actele adiţionale ataşate contractului, 
Asigurătorul are dreptul, după caz:  
10.5.1 să solicite anularea contractului în cazul în care, 
cunoscând exact împrejurările, nu l-ar fi încheiat; 
10.5.2 să propună modificarea contractului cu 
ajustarea corespunzătoare a primei de asigurare; dacă 
Asiguratul nu este de acord, contractul se reziliază cu 
efect de la data solicitării de modificare; 
10.5.3 să refuze plata despăgubirii sau să o ajusteze 
corespunzător influenţei obligaţiilor neîndeplinite 
asupra producerii evenimentului asigurat/ determinării 
primelor de asigurare. 
 
CAP. 11 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI 
11.1 EUROINS constată şi să 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 fac de 
către EUROINS, direct sau prin împuterniciţi, împreună 
cu Asiguratul/Contractantul sau împuterniciţii şi/sau 
prin experţi. 
12.2 În cazul în care, cu ocazia reparaţiei sau 
restaurării bunurilor avariate rezultă şi alte avarii 
apărute ca urmare a producerii sau apariţiei oricărui 
eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate iniţial, 
Asiguratul trebuie să înştiinţeze EUROINS, în vederea 
efectuării unei constatări suplimentare. 
12.3 În cazul în care daunele au fost mărite (agravate) 
din alte cauze decât riscurile acoperite, despăgubirea 
se va stabili numai pentru aceea parte din pagubă 
care, după constatările ce se mai pot face cu 
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certitudine, a fost cauzată – fără îndoială – de riscul 
acoperit. 
12.4 Evaluarea daunelor în vederea stabilirii 
cuantumului despăgubirii se face în funcţie de: 
12.4.1 suma la care s-a facut asigurarea, menţionată 
expres în poliţa de asigurare şi a documentelor care 
justifică această sumă; 
12.4.2 felul daunei, respectiv totală sau parţială. 
12.5 Cuantumul despagubirii se stabileste astfel: 
12.5.1 în cazul daunei totale: valoarea de înlocuire a 
bunului asigurat la data producerii evenimentului 
asigurat;  
12.5.2 în cazul daunei parţiale: costul total al 
reparaţiilor părţilor componente/subansamblelor 
avariate şi/sau înlocuirii acestora (inclusiv costul 
aferent manoperei, demontării/remontării), rezultat din 
actele/ devizele de reparaţie (inclusiv T.V.A.) emise de 
unităţi reparatoare autorizate conform legii sau stabilit 
conform legii sau stabilit conform evaluării 
Asigurătorului (reparaţii în regie proprie). 
12.6 În cazul reparaţiilor în regie proprie, preţul 
pieselor achiziţionate va fi suportat integral (cu 
respectarea prevederilor art. 12.14), în măsura în care 
sunt prezentate documente justificative.  
Valoarea manoperei, în acest caz, nu va putea depăşi 
pe cea practicată de unităţile specializate; valoarea 
manoperei nu include şi T.V.A.; timpii de reparaţie nu 
pot fi mai mari decât cei stabiliţi de producătorul 
bunului asigurat. 
Nu vor fi acceptate la plata chitanţe de mână sau 
chitanţe/facturi pentru părţi componente/materiale 
achiziţionate în regim de consignaţie. 
Dacă, cu ocazia efectuării reparaţiilor ca urmare a 
daunelor produse din riscuri acoperite, asiguratul a 
efectuat unele îmbunătăţiri faţă de starea bunului 
înainte de avarie, costurile acestora nu se 
despăgubesc. 
Pentru determinarea cuantumului daunei, se va ţine 
seama şi de cheltuielile de transport normal către/de la 
unitatea reparatoare, taxele vamale, alte taxe - dacă 
este cazul, în masura în care acestea au fost incluse 
în suma asigurată. 
Cuantumul daunei  se înmulţeşte cu raportul dintre 
suma asigurată şi valoarea de înlocuire a bunului 
asigurat pentru valori ale acestuia mai mari de 1,1. 
12.7 Valoarea despăgubirii cuvenite pentru fiecare bun 
asigurat care a suferit o daună reprezintă cea mai 
mică valoare dintre suma asigurată aferentă acestuia 
şi cuantumul daunei (calculat conform pct. 8.1.1 şi 
8.1.2); 
12.8 Dacă maşinile sau echipamentele care fac 
obiectul asigurării sunt fixate pe suporţi sau fundaţii, 
cheltuielile de despăgubire vor fi suportate de 
EUROINS numai în măsura în care valoarea acestora 
a fost inclusă în suma asigurată iar suporţii sau 
fundaţiile au fost astfel deteriorate încât fac imposibilă 
funcţionarea utilajelor sau echipamentelor pentru care 
au fost concepute. 
12.9 Această poliţă nu acoperă costul modificărilor, 
adăugirilor, îmbunătăţirilor sau al reviziilor. Costul 

reparaţiilor provizorii va fi suportat de EUROINS numai 
dacă acestea constituie parte a reparaţiilor finale şi nu 
duce la majorarea costului total al reparaţiilor. 
12.10 Dacă piesele de schimb nu se mai află în 
producţie 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 reparaţiei sau a înlocuirii bunului asigurat, 
după caz. 
12.12 La plata despăgubirii EUROINS are dreptul să 
ceară, iar Asiguratul este obligat să pună la dispoziţia 
EUROINS bunurile, subansamblele sau componentele 
pentru care s-a plătit despăgubirea. 
12.13 Din cuantumul despăgubirii se scad: 
12.13.1 franşiza prevăzută în poliţa de asigurare; 
10.13.2 ratele de primă neachitate, dacă cuantumul 
daunei este de cel puţin de trei ori mai mare decât 
ratele de primă neachitate; 
12.13.3 se scade valoarea resturilor/părţilor care se 
pot refolosi/valorifica, stabilită de comun acord sau prin 
experţi neutri, în caz de daună parţială; 
12.13.4 valoarea rămasă, în caz de daună totală. 
12.14 La avarierea unui ansamblu sau subansamblu, 
se ia în considerare numai înlocuirea părţilor 
componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar 
dacă cu prilejul reparaţiei s-a înlocuit întregul 
ansamblu sau subansamblu, excepţie fac bunurile 
care prin natura lor sunt compacte şi care nu se pot 
demonta, astfel înlocuindu-se întregul ansamblu sau 
subansamblu. 
12.15 Pentru asigurarea de bunuri gajate băncilor, în 
caz de daună totală, despăgubirea se plăteşte direct 
băncii creditoare, înştiinţându-se în scris despre 
aceasta şi Asiguratul/Contractantul. 
12.16 După plata unei despăgubiri, suma asigurată se 
reduce din acel moment cu valoarea despăgubirii 
respective.  
Asiguratul/Contractantul are dreptul să ceară 
reîntregirea sumei asigurate caz în care va plăti o 
primă suplimentară.  
În cazul în care Asiguratul/Contractantul nu 
reîntregeşte suma asigurată, la următoarea daună, în 
calculul despăgubirii se va aplica o diminuare egală cu 
raportul dintre suma asigurată efectiv şi suma care ar fi 
trebuit să fie asigurată.  
12.17 La producerea sau apariţia unei daune pentru 
care s-a formulat o cerere de despăgubire, EUROINS 
sau orice altă persoană autorizată de acesta, fără a-şi 
afecta drepturile decurgând din Poliţă sau a-şi mări 
responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor, 
poate:  
12.17.1 prelua şi menţine controlul asupra bunurilor 
mobile şi imobile asigurate;  
12.17.2 administra în mod rezonabil conservarea 
acestor bunuri.  
Bunurile preluate, aflate sub controlul sau în 
administrarea EUROINS în condiţiile prevăzute de 
paragrafele de mai sus, nu pot fi abandonate de 
Asigurat, în favoarea EUROINS. 
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12. 18 EUROINS este îndreptăţit conform Condiţiilor 
de asigurare: 
12.18.1 să amâne acordarea despăgubirii dacă în 
legătură cu dauna a fost deschis împotriva Asiguratului 
/Contractantului o anchetă sau o procedură penală, 
până la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii 
penale; 
12.18.2 să nu plătească despăgubirea în cazul în care 
cererea de despăgubire este frauduloasă ori are la 
bază declaraţii false sau dacă Asiguratul/Contractantul 
(sau orice altă persoană acţionând în numele său) a 
contribuit în mod deliberat ori prin neglijenţă gravă la 
producerea daunei. 
12.19 EUROINS este îndreptăţit să nu acorde 
despăgubiri dacă: 
10.19.1 Asiguratul / Contractantul nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile decurgând din contract;  
12.19.2 dauna s-a produs în perioada de suspendare 
a efectelor juridice ale contractului;  
12.19.3 Asiguratul este de rea credinţă înainte de sau 
după producerea sau apariţia oricărui eveniment 
asigurat; 
12.19.4 Asiguratul nu a comunicat deîndată 
schimbarea împrejurărilor privind riscul;  
12.19.5 Asiguratul nu a respectat recomandările 
EUROINS, iar din constatările făcute ulterior producerii 
sau apariţiei oricărui eveniment asigurat rezultă că, din 
acest motiv, dauna nu a putut fi evitată sau a fost 
favorizată, ori că dauna s-a mărit, pentru partea de 
daună care s-a mărit;  
12.19.6 Asiguratul nu poate justifica dreptul său la 
plata despăgubirii; 
12.19.7 daunele la bunurile asigurate au fost produse 
sau agravate, pentru partea de daună care s-a mărit, 
ca o consecinţă directă a nerespectării dispoziţiilor 
legale referitoare la autorizarea, construirea, producţia, 
recepţia, exploatarea bunurilor asigurate; astfel, 
această prevedere nu operează în situaţia în care 
dauna s-ar fi produs oricum şi indiferent de 
respectarea sau nerespectarea dispoziţiilor legale 
menţionate anterior.  
12.19.8 în declaraţiile Asiguratului sau ale 
reprezentanţilor acestuia, care au stat la baza 
încheierii contractului de asigurare sau care sunt 
făcute cu ocazia cererii de despăgubire ori cu oricare 
alt prilej, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte 
frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea în 
eroare a EUROINS; 
12.20 EUROINS este îndreptăţit să iniţieze, după plata 
despăgubirii şi în limita acesteia, acţiune de regres 
împotriva persoanelor vinovate de producerea sau 
mărirea daunei, pentru partea de daună care s-a mărit. 
12.21 În cazul în care, la data producerii evenimentului 
asigurat, Asiguratul/Contractantul deţinea o altă 
asigurare pentru aceleaşi riscuri, Asigurătorii vor plăti 
sau contribui la despăgubire, în mod proporţional cu 
suma asigurată de fiecare dintre ei.  
12.22 În cazul contractelor de asigurare care au ca 
obiect bunuri ipotecate sau gajate în favoarea unui 
creditor, Poliţa fiind cesionată de către Asigurat 

creditorului, în caz de daună, despăgubirea va fi plătită 
direct creditorului respectiv, până la concurenţa valorii 
dreptului său, înştiinţând în scris Asiguratul despre 
aceasta, iar Asiguratului i se achită numai diferenţa. 
Cu acordul expres al creditorului, despăgubirea poate 
fi acordată Asiguratului.  
12.23 Indiferent de valuta în care s-a plătit prima de 
asigurare (RON sau EUR), despăgubirea cuvenită se 
achită în RON. 
Orice transformare de curs de schimb valutar se va 
face la cursul de referinţă B.N.R. din ziua producerii 
evenimentului asigurat.  
12.24 Repararea / refacerea / recondiţionarea bunului 
asigurat ca urmare a producerii unei daune se 
efectuează pe teritoriul României în/de către unităţi 
autorizate corespunzătoare.  
Reparaţia unui bun în străinătate ori în regie proprie se 
poate efectua numai cu acordul prealabil al EUROINS.  
12.25 EUROINS achită despăgubirea pentru 
revopsirea integrală a bunului asigurat numai când 
suprafaţa părţilor exterioare vopsite este avariată ca 
urmare a daunei în proporţie mai mare de 75%. 
12.26 În cazul furtului, în cazul în care înainte de plata 
despăgubirii, bunurile furate au fost găsite, 
despăgubirea se acordă numai pentru eventualele 
daune apărute ca urmare a furtului.  
12.26.1 Plata despăgubirii se face numai cu condiţia 
ca Asiguratul să dea o declaraţie prin care se obligă să 
restituie total sau parţial, după caz, despăgubirea 
primită, dacă, după plata despăgubirii, bunurile sau o 
parte dintre acestea au fost găsite; cuantumul restituirii 
va fi egal cu valoarea bunurilor găsite, din care se 
scade, dacă este cazul, valoarea daunelor produse 
bunurilor respective.  
12.26.2 EUROINS acordă despăgubiri numai în cazul 
în care organele poliţiei confirmă, în scris, declanşarea 
urmăririi penale, faptul că bunurile nu au fost găsite 
după trecerea termenului de 30 de zile calendaristice 
de la declararea furtului parţial ori 60 de zile 
calendaristice de la declararea furtului total sau, după 
caz, starea în care acestea au fost găsite. 
12.27 Dreptul la despăgubire în caz de daună, în 
condiţiile prevăzute în Poliţă, aparţine Asiguratului, iar 
Contractantul nu poate exercita acest drept, chiar dacă 
este în posesia Poliţei, cu excepţia cazului în care este 
împuternicit în acest sens de către Asigurat.  
12.28 Prin plata despăgubirii se sting orice pretenţii ale 
Asiguratului sau, după caz, Beneficiarului, faţă de 
EUROINS, în legătură cu dauna respectivă.  
12.29 În asigurarea de bunuri, persoanele păgubite se 
pot îndrepta împotriva persoanelor responsabile de 
producerea daunei, potrivit dreptului comun, pentru tot 
ceea ce depăşeşte despăgubirea cuvenită conform 
Poliţei. 
 
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 
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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; 
15.1.4. în cazurile în care, cu prilejul unei inspecţii de 
risc, se constată degradarea condiţiilor existente la 
data încheierii asigurării, creşterea nivelului de risc sau 
apariţia unor riscuri suplimentare, EUROINS are 
dreptul să suspende Poliţa printr-o notificare (scrisă), 
iar răspunderea EUROINS încetează în termen de 3 
(trei) zile de la data primirii notificării de către Asigurat, 
dacă neajunsurile/problemele constatate nu au fost 
remediate în această perioadă.  
În urma constatării remedierii neajunsurilor, EUROINS 
va comunica în scris Asiguratului reintrarea în vigoare 
a Poliţei, în acest caz perioada de asigurare 
prelungindu-se cu perioada de suspendare. 
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. a data înstrăinării bunului asigurat; 
15.1.8. 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. 
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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 solutionare alternativa a litigiilor in 
domeniile in care Autoritatea de Supraveghere 
Financiara (ASF) are competenta, care organizeaza si 
administreaza proceduri SAL prin care se propune sau 
impune, dupa caz, o solutie partilor, in conformitate cu 
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind 
organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare 
Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar 
(SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea 
alternativa a litigiilor dintre consumatori si 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. 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 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. 
18.7 Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru 
daunele produse în perioada în care contractul de 
asigurare a fost suspendat. 
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 
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. 
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