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CAP. 1 DEFINITII 

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

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

 Beneficiar: Persoană fizică sau juridică desemnată de Asigurat pentru a încasa despăgubirea cuvenită 
în caz de daună, pe baza manifestării de voinţă a Asiguratului/Contractantului;. 

 Contract de 
asigurare: 

Act juridic bilateral încheiat între EUROINS şi Asigurat care reglementează relaţiile 
reciproce. Contractul de asigurare cuprinde Poliţa de asigurare, Condiţiile de asigurare, 
Cererea-chestionar, Inspecţia de risc şi eventuale documente anexe. 

 Poliţă de 
asigurare: 

Document semnat între EUROINS şi Asigurat/Contractant care dovedeşte încheierea 
contractului de asigurare. Acesta cuprinde poliţa de asigurare, condiţiile de asigurare, 
clauzele adiţionale, cererea-chestionar, raportul inspecţiei de risc, eventuale acte adiţionale 
şi orice alt document anexat. 

 Prima de 
asigurare: 

Suma pe care Asiguratul/Contractantul o achită în schimbul preluării de către EUROINS a 
riscurilor asigurate. 

 Suma 
asigurată: 

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

 Risc asigurat: Eveniment viitor, posibil dar incert, precizat de părţi în contractul de asigurare, a cărui 
producere determină pierderea animalului sau efectivului de animale asigurate şi în urma 
căruia se naşte dreptul la despăgubire. 

 Despăgubire / 

 Indemnizaţie: 

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

Eveniment 
asigurat: 

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

 Accident: Eveniment produs dintr-o cauză fortuită, violentă şi externă, în afara controlului Asiguratului/ 
prepuşilor acestuia, care produce leziuni fizice obiective şi constatabile în perioada 
asigurată, ce conduc la moartea sau sacrificarea animalului ca urmare a invalidităţii 
permanente a acestuia.  

 Perioada de 
asigurare: 

Intervalul de timp în care EUROINS prin contractul de asigurare preia în răspundere 
riscurile asigurate. 

 Daună: Prejudiciu material suferit de Asigurat/Beneficiar la efectivul de animale asigurat, ca urmare a 
producerii riscurilor prevăzute în contractul de asigurare. 

 Daună totală: Pierderea animalelor asigurate fără nici un fel de recuperare. 

Franşiză 
deductibilă: 

Parte din valoarea daunei, stabilită ca procent din suma asigurată per cap animal/familie 
albine/populaţie de peşti care este suportată de către Asigurat/Beneficiar pentru fiecare 
eveniment. 

Sacrificare de 
necesitate: 

Tăierea animalului asigurat, în urma indicaţiei medicului veterinar angajat al Asiguratului/ 
circumscripţiei sanitar veterinară teritorială, pentru a putea obţine o recuperare economică 
mai mare decât de pe urma cadavrului.  

 Sacrificare 
forţată: 

Tăierea animalului asigurat, ordonată de autorităţile sanitar-veterinare de stat, în conformitate 
cu normele de Poliţie sanitar - veterinară. 

 Boală 
comună: 

Orice alterare a sănătăţii animalului asigurat,care nu are nici o legatură cu accidentele, 
greşelile sau disfuncţiile în alimentaţia acestuia, paraziţi sau microorganisme. 

 Boală 
epizootică: 

Boală cauzată de microorganisme, bacterii sau viruşi, care se răspândeşte la un număr 
mare de animale pe un teritoriu vast, declarată oficial de autoritatea sanitar -veterinară de 
stat. 

 Pierdere 
tehnologică: 

Pierdere considerată ca fiind normală în cadrul procesului tehnologic de creştere/îngrăşare/ 
exploatare a animalelor, suportată de Asigurat şi determinată prin aplicarea unui procent 
(agreat de părţi) la efectivul total de animale luate în asigurare; valoarea procentului este 
stabilită pe categorii şi specii de animale în baza statisticilor de specialitate.  

Registrul 
întreprinderii: 

Registru pentru evidenţa efectivului de animale şi notificarea stării de sănătate a acestora, 
completat şi păstrat conform normelor în vigoare, în domeniul creşterii animalelor. 

 Adăpost:  Clădire/loc împrejmuit de adăpostire şi vieţuire temporară sau permanentă a animalelor 
domestice. Clădirile pot fi: hale zootehnice, grajduri, saivane, padocuri, coteţe, cuşti, 
locuinţe. Locul împrejmuit este perimetrul în care se pot găsi clădirile de felul celor 
menţionate sau doar animalele.  
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 Forţă majoră: Situaţie imprevizibilă la data încheierii asigurării si insurmontabilă în momentul apariţiei, 

definita de lege si care face imposibilă executarea obligaţiilor asumate prin contractul de 
asigurare. 

CAP. 2 OBIECTUL ASIGURĂRII 
2.1 Asiguratul trebuie să aibă un interes cu privire la 
animalele asigurate. 
2.2 Se asigură numai animalele/speciile sănătoase, pe 
bază de certificat de sănătate eliberat de medicul 
veterinar de la circumscripţia sanitar-veterinară 
teritorială, strict identificabile prin crotaliu sau microcip, 
respectiv listă de inventariere. 
2.3 Se pot asigura următoarele specii şi categorii de 
animale, astfel: 
- bovine şi bubaline cu vâsta cuprinsă între 6 luni şi 8 
ani; 
- ovine, caprine cu vârsta cuprinsă între 6luni şi 5 ani, 
precum şi miei la îngrăşat; 
- porcine pentru reproducţie cu vârsta cuprinsă între 6 
luni şi 3 ani; 
- porcine la îngrăşat cu greutatea cuprinsă între 30 kg 
şi 140 kg; 
- scroafe cu purcei până la înţărcare; 
- tineret porcin, de la înţărcare (min. 8kg) până la 30 
kg; 
- cabaline de tracţiune cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 
6 luni şi 10 ani; 
- cabaline de rasă din herghelii cu vârsta cuprinsă între 
1 an şi 6 luni şi 9 ani, precum şi cabaline de curse cu 
vârsta cuprinsă între 1 an şi 6 luni şi 5 ani; 
- câini de rasă cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 8 ani; 
- familii/stupi de albine; 
- peşti din crescătorii şi din ferme piscicole; 
- păsări (găini ouătoare, struţi, găini pentru reproducţie, 
tineret pentru reproducţie, pui de carne, fazani, raţe, 
gâşte, bibilici, prepeliţe, curci etc). 
2.4 Pe toată perioada de asigurare animalele vor fi sub 
control sanitar-veterinar de stat permanent şi se vor 
respecta procedurile sanitar-veterinare obligatorii, 
existente în Normele sanitar-veterinare de stat, 
precum şi programul acţiunilor strategice de 
supraveghere, profilaxie şi combatere pentru anul 
respectiv.  
2.5 Animalele care depăşesc vârsta conform celor 
precizate în art.2.3 în timpul perioadei de asigurare, 
rămân în continuare asigurate până la expirarea 
poliţei. 
2.6 Din contractul de asigurare fac parte: Poliţa de 
asigurare, prezentele Condiţii de asigurare şi orice alte 
condiţii suplimentare convenite de comun acord, 
precum şi Cererea chestionar şi Raportul inspecţiei de 
risc încheiat conform prevederilor art.8.7. 
2.7 Asigurarea este valabilă exclusiv pentru efectivele 
de animale menţionate în contractul de asigurare. 
2.8 Cu excepţia unei precizări diferite, menţionată 
expres în poliţa de asigurare, interesul Asiguratului 
este cel al proprietarului animalului asigurat, chiar 
dacă asigurarea a fost încheiată de un Contractant, 
altul decât Asiguratul, sau dacă despăgubirea, în caz 

de daună, este cesionată în favoarea unei terţe 
persoane (Beneficiar), alta decât Asiguratul, pe baza 
manifestării de voinţă a acestuia din urmă. 
2.9. Dacă interesul Asiguratului aşa cum este definit la 
art.2.8 nu există, contractul încheiat este nul de drept 
şi nu poate produce efecte juridice, iar EUROINS are 
dreptul de a reţine primele încasate. 
2.10 Dacă interesul Asiguratului este diferit de dreptul 
de proprietate asupra efectivului asigurat, 
Contractantul va trebui să declare acest fapt în scris, 
în mod explicit, înainte de încheierea poliţei. 
2.11 În cazul în care Contractantul este altul decât 
Asiguratul, cel dintâi va trebui să respecte obligaţiile 
care derivă din poliţă, în afara celor care prin natura lor 
nu pot fi respectate decât  de către Asigurat. 
2.12 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 are 
acordul expres al Asiguratului. 
2.13 Asiguratului ori Beneficiarului îi sunt opozabile 
neîndeplinirea de către Contractant a obligaţiilor în 
legătură cu Contractul de asigurare. 
 
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE 
EUROINS acordă despăgubiri pentru daune produse 
prin decesul sau sacrificarea de necesitate a 
animalelor ca urmare a următoarelor riscuri: 
3.1 Boli chirurgicale, obstetricale, infectioase şi 
interne care alterează starea de sănătate a animalelor 
şi duc la moartea acestora sau la sacrificarea de 
necesitate, dispusă de medicul veterinar de stat în 
urma constatării unei boli asigurate, care pune în 
pericol viaţa animalului.  
3.2 Accidente după cum urmează: 
3.2.1 Accidente produse în interiorul adăpostului: 
a. meteorizarea acută/umflarea animalelor din cauza 
furajelor, numai cu asistenţă veterinară autorizată 
(medicul veterinar de stat din raza teritorială pentru 
persoane fizice sau medicul veterinar abilitat pentru 
persoana juridică respectivă); 
b. atacul animalelor sălbatice, inclusiv otrăvirea ca 
urmare a muşcăturii şerpilor şi înţepăturii 
insectelor veninoase; 
c. leziuni interne provocate de înghiţirea unor obiecte, 
cu excepţia leziunilor de reticulită sau pericardită 
traumatică; 
d. urmările castrării sau altor operaţii şi tratamente 
efectuate de veterinari autorizaţi; 
e. distocia/fătarea grea, numai cu asistenţă 
veterinară autorizată; 
f. otrăvirea/intoxicarea subită cu ierburi, cu 
substanţe toxice ori medicamentoase, pe baza 
constatării medicului veterinar; 
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g. vătămarea sau decesul cauzate atât în mod direct 
cât şi ca urmare a distrugerii (prăbuşirii) adăpostului, 
de următoarele evenimente şi fenomene naturale:  
i. incendiul provocat de descărcări electrice naturale 
(trăsnet) sau datorate instalaţiei electrice a 
adăposturilor, determinată de acţiunea directă a 
descărcărilor electrice naturale; 
ii. explozie; 
iii. trăsnet; 
iv. căderi de corpuri aeriene; 
v. prăbuşiri de corpuri terestre; 
vi. cutremurul de pământ; 
vii. inundaţii din ploi torenţiale: o cantitate mare de apă 
care inundă ferma, pătrunde în hale/grajduri şi 
provoacă moartea animalelor; 
viii. revărsări ale apelor curgătoare cu albii 
regularizate: o cantitate mare de apă care se 
deplasează în afara albiei fireşti a apei curgătoare, ca 
urmare a creşterii bruşte a debitului acesteia; 
ix. furtună având viteza vântului sub 80 km/h; 
x. grindină; 
xi. avalanşe de zăpadă, care au ca finalitate 
sacrificarea de necesitate dispusă de medicul 
veterinar, ca urmare a producerii acestor riscuri 
asigurate; 
xii. alunecări/prăbuşiri de teren. 
h. asfixierea; 
i. lovirea sau rănirea subită; 
3.2.2 Accidente produse în exteriorul adăpostului: 
a. atacul animalelor sălbatice, inclusiv otrăvirea ca 
urmare a muşcăturii şerpilor şi înţepăturii insectelor 
veninoase; 
b. lovirea sau rănirea subită; 
c. accidentele rutiere; 
d. înecul; 
e. efectele factorilor de temperatură: insolaţie, 
degerături. 
 
CAP. 4 EXCLUDERI 
4.1 Nu se despăgubesc daunele produse de incendiu, 
ca urmare a folosirii surselor de foc deschis în 
adăposturi. 
4.2 Nu se asigură şi nici nu se despăgubesc animalele 
bolnave de tuberculoză, bruceloză, leucoză bovină, 
anemie infecţioasă la cai, cahectice, rahitice, 
schiloade, oarbe şi nicio altă boală cuprinsă la 
momentul producerii daunei în listele A şi B din OIE 
(Oficiul Internaţional de Epizootii), care provoacă 
calamităţi naturale pe areale extinse. 
4.3 Nu se asigură animalele din zone teritoriale aflate 
în carantină pentru boli specifice acestora. 
4.4 Nu se asigură animalele care aparţin crescătorilor 
din Delta Dunării, precum şi cele ce aparţin nomazilor. 
4.5 Nu se preiau în asigurare riscurile (fenomenele 
naturale şi bolile) care produc daune efectivelor de 
animale şi care sunt precizate în Legea nr. 381/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind 
acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale 
în agricultură şi de art.2, lit.(k) din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.381/2002, cu modificările ulterioare. 
4.6 EUROINS nu acordă despăgubiri dacă: 
4.6.1 Asiguratul/Contractantul nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile decurgând din Contractul de asigurare; 
4.6.2 dauna s-a produs în perioada de suspendare a 
efectelor juridice ale Contractului de asigurare; 
4.6.3. în declaraţiile Asiguratului sau împuternicitului 
acestuia, care au stat la baza încheierii contractului de 
asigurare sau care sunt făcute cu ocazia Avizării 
daunei se constată neadevăruri, falsuri, aspecte 
frauduloase sau în mod evident exagerări; 
4.6.4 Asiguratul nu a respectat recomandările 
EUROINS şi din constatările făcute ulterior producerii 
evenimentului asigurat rezultă că, din acest motiv, 
dauna nu a putut fi evitată sau aceasta a fost 
favorizată sau s-a mărit; 
4.6.5 Asiguratul nu prezintă dovezi suficiente pentru 
justificarea dreptului său de a încasa indemnizaţia de 
despăgubire;   
4.6.6 Asiguratul nu a avizat dauna în termen de 48 ore 
de la producerea evenimentului la Sediul Sucursalei 
EUROINS care a încheiat asigurarea şi nu s-au păstrat 
probele (cadavrul, carcasa, pielea) pentru constatarea 
daunei de către împuternicitul EUROINS; 
4.6.7 dacă nu s-au achitat primele de asigurare la 
termenele stabilite sau în termenul de păsuire care 
poate fi acordat de către EUROINS, în unele situaţii 
deosebite; 
4.6.8 fapta a fost săvârşită cu intenţie de Asigurat, de 
alte persoane alese sau numite în conformitate cu 
prevederile legale şi autorizate să-l reprezinte, de 
acţionari sau de Beneficiarul însuşi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4.7 Nu se despăgubesc animalele aflate în adăposturi 
necorespunzătoare, în care nu se respectă cerinţele 
tehnologice, zoo-igienice şi sanitar-veterinare, de 
îngrijire, hrănire, întreţinere şi exploatare ale speciei de 
animale, stabilite prin norme sanitar-veterinare în 
vigoare la data producerii evenimentului. 
4.8 Nu se despăgubesc animalele pierite ca urmare a 
îmbolnăvirilor produse de lipsa vaccinărilor obligatorii 
sau recomandate de către un medic veterinar. 
4.9 Nu se despăgubeşte furtul (cu excepţia câinilor de 
rasă) în orice condiţii şi sub orice formă. 
4.10 Nu se despăgubesc pierderile planificate prin 
tehnologie (se analizează mişcarea anuală planificată 
a efectivelor de animale şi se înscriu în mod 
obligatoriu, pierderile tehnologice din efectivul rulat, 
procentual, la rubrica respectivă din poliţa de 
asigurare) precum şi reforma selectivă. 
4.11 Nu se despăgubesc animalele moarte din cauza 
bolilor parazitare, la care nu s-au efectuat tratamentele 
profilactice pentru combaterea parazitozelor. 
4.12 Nu se despăgubeşte meteorizarea (umflarea) 
produsă de alimentarea cu lucernă, trifoi sau sorg-
sudan sau de păşunat, în condiţiile în care acesta este 
interzis din punct de vedere tehnic.   
4.13 Nu se despăgubesc animalele aflate în mjloace 
de transport/pe timpul transportului şi nici animalele 
pierite pe păşunile montane (transhumanţă). 
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4.14 EUROINS nu acordă despăgubiri pentu daune 
cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de 
sau ca o consecinţă a: 
4.14.1 războiului, invaziei, acţiunii unui duşman extern, 
ostilităţilor (indiferent dacă a fost declarată stare de 
război sau nu), războiului civil, rebeliunii, revoluţiei, 
conspiraţiei, insurecţiei, răscoalei, răzvrătirii militare cu 
sau fără uzurparea puterii, legii marţiale, actelor 
persoanelor răuvoitoare care acţionează în numele 
sau în legătură cu orice organizaţie politică, confiscării, 
naţionalizării, exproprierii, sechestrării, rechiziţionării, 
distrugerii din ordinul oricărui guvern de drept sau de 
fapt sau oricărei autorităţi publice/orice persoană 
având jurisdicţie în domeniu; 
4.14.2 actelor teroriste ori sabotajului, actelor de 
vandalism; 
4.14.3 reacţiei nucleare, radiaţiei nucleare sau 
contaminării radioactive; 
4.14.4 poluării apei/solului/apei în locaţia de adăpost; 
4.14.5 bolilor deja existente la încheierea poliţei; 
4.14.6 folosirii animalelor în alt scop decât cel 
menţionat în contractul de asigurare; 
4.15 EUROINS nu acordă despăgubiri dacă: 
4.15.1 animalele au fost sacrificate din motive 
economice (a lipsei productivităţii); 
4.15.2 animalele au pierit din cauza lipsei de furaje sau 
din cauza unei furajări insuficiente cantitativ şi calitativ, 
indiferent de cauzele care au pricinuit lipsa de furaje 
din gospodărie; 
4.15.3 paguba s-a produs sau s-a mărit din culpa 
Asiguratului sau a altei persoane din unitate/ 
gospodărie; 
4.15.4 Asiguratul nu a luat măsuri pentru păstrarea în 
bune condiţii a animalelor sacrificate sau prin 
întârzierea nejustificată a predării animalelor la abator, 
acestea nu mai sunt primite din cauza faptului că nu 
mai sunt comestibile; 
4.15.5 procesul verbal de constatare a daunelor este 
eliberat de alte organe decât cele abilitate prin lege 
(expertul EUROINS şi medicul de la Circumscripţia 
sanitar-veterinară de zonă); 
4.15.6 animalele au fost sacrificate din dispoziţia 
organelor veterinare, numai ca urmare a faptului că au 
reacţionat pozitiv la tuberculinare sau că au fost 
depistate prin examen serologic ca fiind bolnave de 
bruceloză, anemia infecţioasă a calului ori au fost 
depistate prin examen hematologic sau prin alte 
examene de laborator ca fiind bolnave de leucoză 
bovină, fără ca boala să fi fost constatată pe baza 
semnelor clinice evolutive şi fără ca aceasta să fi pus 
în pericol iminent viaţa animalelor; 
4.15.7 la sacrificarea produsă din cauza unei boli 
incurabile, dacă se constată că boala a devenit 
incurabilă din cauza neanunţării la timp de către 
Asigurat, a organelor veterinare, despre îmbolnăvirea 
animalelor; 
4.15.8 cadavrele animalelor sau resturile lor au fost 
distruse sau îngropate înainte de examinarea lor de 
către organele în drept. 

4.16 EUROINS nu acordă despăgubiri nici în cazurile 
când paguba s-a produs sau s-a mărit:  
4.16.1 la asigurarile încheiate cu persoane juridice, din 
culpa unui membru din conducerea persoanei juridice 
asigurate, care lucrează în această calitate; 
4.16.2 la asigurarile încheiate cu întreprinzători 
particulari, din culpa unui membru din familie, lucrând 
în această calitate sau a oricărui alt prepus al 
Asiguratului; 
4.16.3 la asigurarile încheiate cu persoane fizice, din 
culpa Asiguratului sau a oricărei persoane fizice 
majore care locuieşte sau gospodăreşte împreună cu 
Asiguratul. 
4.17 EUROINS nu acordă despăgubiri pentru: 
4.17.1 pierderile de consecinţă de orice fel, ca de 
exemplu pierderile de venit/profit, chiar ca urmare a 
unor cauze cuprinse în asigurare; 
4.17.2 sacrificarea dispusă de autorităţile publice în 
cazul apariţiei unor molime sau boli de producere în 
masă. 
4.18 Se consideră culpă în producerea şi mărirea 
pagubei, care nu se despăgubeşte de către EUROINS: 
4.18.1 uciderea intenţionată a animalelor/rele 
tratamente; 
4.18.2 neanunţarea la timp a organelor veterinare sau 
a pompierilor, după caz; 
4.18.3 neexecutarea la timp a dispoziţiei de sacrificare, 
dată de organul competent; 
4.18.4 neeviscerarea la timp a animalelor sacrificate; 
4.18.5 neluarea măsurilor posibile pentru păstrarea în 
bune condiţii a cărnii; 
4.18.6 nevalorificarea cărnii la preţul de abatorizare; 
4.18.7 furajarea cu bună ştiinţă a rumegătoarelor cu 
trifoi, lucernă, măzăriche, sorg-sudan în stare verde 
sau insuficient uscate; 
4.18.8 furajarea cu bună ştiinţă a animalelor din orice 
specie cu furaje ori reziduuri mucegăite sau alterate; 
4.18.9 neprezentarea animalelor la vaccinările şi 
tratamentele dispuse de organele veterinare, în scopul 
prevenirii sau combaterii bolilor infecto-contagioase 
sau parazitare; 
4.18.10 nerespectarea carantinei stabilită pentru 
localitatea respectivă de către organele sanitar 
veterinare; 
4.18.11 neexecutarea tratamentului recomandat de 
organele veterinare pentru animalele accidentate sau 
bolnave; 
4.18.12 recurgerea la metode empirice pentru 
îngrijirea animalelor accidentate sau bolnave sau 
pentru tratarea animalelor. 
 
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ 
Asigurare este valabilă numai pe teritoriul României. 
 
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ŞI 
RĂSPUNDERE A ASIGURĂTORULUI 
6.1. Perioada de asigurare este de regulă 12 luni şi 
este cea precizată în poliţa de asigurare. 
6.2 Perioada de asigurare minimă pentru care se 
poate încheia o Poliţă este de 3 luni. 
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6.3. Răspunderea EUROINS începe:  
6.3.1 în cazul unei poliţe noi, la ora “0” ale celei de-a 
10-a zi de la momentul emiterii şi semnării poliţei de 
asigurare şi s-a achitat prima de asigurare sau întâia 
rată şi în orice caz, numai după efectuarea inspecţiei 
de risc precontractuale; 
6.3.2 în cazul unei poliţe reînnoite, răspunderea 
EUROINS începe la ora “0” a zilei precizate în noua 
poliţă, dar nu mai devreme de ora “24” a zilei în care s-
a plătit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi 
rată a acesteia şi s-a încheiat noul contract. 
 
CAP. 7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
7.1 Contractul de asigurare se încheie pentru o 
perioadă de un an sau pentru o perioadă tehnologică 
caracteristică speciei sau categoriei de animale. La 
cererea Asiguratului perioada de asigurare poate fi de 
cel puţin 3 luni. 
7.2 Asigurarea poate fi încheiată oricând în cursul 
anului. Din specia de animale existente în gospodărie 
se asigură toate animalele din aceeaşi categorie de 
vârstă. 
7.3 Asigurarea se încheie în baza Cererii de asigurare 
şi a Raportului inspecţiei de risc precontractuale, 
documente care fac parte integrantă din contractul de 
asigurare. 
7.4 Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin 
martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă. 
7.5 Contractul de asigurare se consideră încheiat când 
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
7.5.1 s-a efectuat inspecţia de risc de către EUROINS; 
7.5.2 Asiguratul a plătit integral prima de asigurare, 
sau rata I de primă;  
7.5.3 s-a emis şi semnat de către părţi Poliţa de 
asigurare. 
7.6 Contractul de asigurare nu produce efecte juridice, 
chiar dacă a fost semnat, dar nu a fost încasată prima 
de asigurare şi nu s-a efectuat inspecţia de risc 
precontractuală. 
7.7 Raportul inspecţiei de risc precontractuale va avea 
anexată Inventarierea efectivului de animale cu 
identificarea şi starea de sănătate a animalelor care 
fac obiectul Asigurarii, documentele fiind semnate de 
parţile contractante. 
 
CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI 
DE RĂSPUNDERE 
8.1 Animalele cuprinse în contractul de asigurare sunt 
asigurate la valorile declarate de Asigurat, menţionate 
în poliţa de asigurare, reprezentând suma asigurată. 
8.2 Suma asigurată reprezintă valoarea reală a 
animalului/animalelor stabilită exclusiv pe baza 
documentelor/înregistrărilor financiar-contabile. 
8.3 Sumele asigurate se pot stabili: 
8.3.1 individual, pe cap de animal; 
8.3.2 global, pe categorie omogenă (specie, vârstă, 
clasă de calitate, exploatare şi destinaţie); în acest caz 
suma asigurată per cap de animal se stabileşte prin 

împărţirea sumei globale la numărul de capete din 
categoria respectivă. 
8.4 Suma asigurată poate fi stabilită în RON sau în 
EUR. 
8.5 În situaţia în care Asiguratul solicită în scris 
EUROINS majorarea sau diminuarea sumei iniţiale 
asigurate prin poliţă, iar acesta acceptă, urmează ca şi 
prima de asigurare să fie majorată sau diminuată în 
mod corespunzător. Orice cerere cu acest conţinut, 
depusă de Asigurat după producerea unei daune, nu 
va fi luată în considerare. Orice modificare a 
efectivelor, a sumei de asigurare sau a cuantumului 
primei de asigurare se face numai printr-un Act 
adiţional pe baza căruia se modifică termenele de 
plată ale ratelor de primă, cuantumul primelor etc. 
8.6 La porcinele aflate în îngrăşătorie, suma asigurată 
se stabileşte pe baza greutăţii medii a animalelor şi a 
preţului cărnii în viu convenit cu Asiguratul, dar nu mai 
mult decât preţul pieţii; greutatea medie se calculează 
ţinând seama de limitele de greutate minimă şi 
maximă declarate de Asigurat, care nu pot fi mai mici 
de 30 kg, respectiv mai mari de 140 kg. 
8.7 Animalele din aceeaşi gospodărie/fermă se iau în 
asigurare numai pentru o sumă egală pentru fiecare 
animal din aceeaşi grupă de vârstă şi rasă. 
8.8 Dacă suma asigurată este supraevaluată, 
EUROINS nu are obligaţia de a despăgubi decât 
dauna constatată la nivelul pagubei reale. 
8.9 Dacă suma asigurată este subevaluată, EUROINS 
are obligaţia de a despăgubi numai acea parte a 
daunei corespunzătoare procentului de acoperire prin 
asigurare, aplicând regula proporţionalităţii.  
8.10 Subasigurarea nu se aplică dacă raportul dintre 
valoarea reală a animalelor asigurate şi suma 
asigurată menţionată în Poliţă este mai mic de 1,1. 
8.11 După fiecare daună, suma asigurată se 
micşorează, cu începere de la data producerii sau 
apariţiei oricărui eveniment asigurat, pentru restul 
perioadei de asigurare, cu despăgubirea cuvenită, 
asigurarea continuând cu suma rămasă, fără ca 
aceasta să afecteze prima de asigurare stabilită. 
 
CAP. 9 STABILIREA ŞI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Determinarea cuantumului primei de asigurare: 
9.1.1 Prima de asigurare calculată în baza tarifului de 
prime, precum şi termenele de plată sunt precizate în 
poliţa de asigurare. 
9.1.2 Prima de asigurare, pentru perioade de asigurare 
reprezentând o fracţiune dintr-un an, de cel puţin 3 
luni, se calculează prin împărţirea primei anuale la 10 
şi apoi rezultatul se înmulţeşte cu numărul lunilor 
solicitate. 
9.2 Modul de plată a primelor de asigurare: 
9.2.1 Prima de asigurare se plăteşte integral la 
semnarea contractului de asigurare sau în maximum 4 
rate, modalitatea de plată, cuantumul şi datele 
scadente fiind cele precizate în poliţă. 
9.2.2 Dacă asigurarea se încheie pentru o perioadă de 
minim 3 luni, plata primei de asigurare se face integral. 
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9.2.3 Achitarea obligaţiilor de plată în baza contractului 
de asigurare se face la sediile societăţii, în numerar 
sau prin virament în contul EUROINS. 
9.2.4 EUROINS nu are obligaţia de a aminti 
Asiguratului scadenţa obligaţiilor de plată. 
9.2.5 Dacă suma asigurată se stabileşte în EUR, prima 
de asigurare se poate plăti în EUR sau în RON la 
cursul de schimb al B.N.R. din ziua efectuării plăţii. 
9.2.6 În cazul plăţii în rate a primei de asigurare, 
nerespectarea termenelor de plată scadente prevăzute 
în poliţă, atrage după sine, în mod tacit, rezilierea 
contractului şi exonerarea de răspundere a EUROINS, 
inclusiv pentru ratele de prima încasate până la acea 
dată, perioadă în care contractul a fost în vigoare. 
9.2.7 În cazuri justificate, la solicitarea scrisă a 
Asiguratului, adresată cu 3 zile calendaristice înainte 
de ajungerea la scadenţă a ratei în cauza, EUROINS 
poate accepta, o singură dată pe perioada de 
valabilitate a poliţei, amânarea plăţii unei rate de 
primă, ulterioară celei dintâi, amânare ce nu poate 
depăşi 5 zile calendaristice faţă de data scadenţei. Pe 
perioada păsuirii răspunderea EUROINS se menţine, 
numai dacă se achită rata scadentă restantă până la 
sfârşitul perioadei de păsuire.  
9.2.8 Dacă Asiguratul nu a plătit prima de asigurare 
sau ratele de primă la termenele scadente la care s-a 
obligat, poliţa se reziliază de drept, începând cu ziua 
următoare datei de scadenţă a ratei neplătite, fără a 
mai fi necesară o punere în întârziere, o notificare sau 
altă formalitate prealabilă.  
9.2.9 În cazul calculării eronate a primei de asigurare, 
EUROINS va recalcula prima de asigurare şi va 
anunţa Asiguratul despre diferenţele în plus sau 
minus. Dacă eroarea se descoperă după producerea 
unei daune, la despăgubire se vor face compensările 
necesare (minusurile se vor reţine, iar încasările în 
plus se vor returna Asiguratului). 
9.2.10 Dacă producerea daunei are loc înaintea plăţii 
integrale a primei aferente perioadei de asigurare, 
primele datorate până la expirarea contractului se 
compensează cu orice despăgubire cuvenită. 
9.2.11 În cazul în care Poliţa încetează ca urmare a 
imposibilităţii producerii riscurilor asigurate, 
pieirii/dispariţiei animalelor asigurate din alte cauze 
decât cele acoperite prin Poliţă sau dispariţiei 
interesului asigurat, prima de asigurare cuvenită va fi 
cea aferentă perioadei în care Poliţa de asigurare a 
fost valabilă, iar diferenţa dintre prima de asigurare 
încasată şi cea cuvenită se va restitui, la cerere, 
Asiguratului sau Contractantului, după caz, exceptând 
situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt 
avizate daune în baza Poliţei care a încetat. 
 
CAP. 10 OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/ 
CONTRACTANTULUI 
10.1 Asiguratul are obligaţia: 
10.1.1 să-şi asume toate aspectele formulate de 
EUROINS cu privire la împrejurările esenţiale 
referitoare la risc pe care le cunoaşte prin completarea 
Cererii chestionar şi să se conformeze recomandărilor 

scrise făcute de EUROINS cu ocazia inspecţiilor de 
risc. Sunt considerate condiţii care influentează riscul 
acelea care ar putea să influenţeze EUROINS în 
decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de 
a-l accepta pe baza unor înţelegeri sau recomandări 
speciale; 
10.1.2 să comunice în scris către EUROINS orice 
modificare apărută referitor la adresa sediului, orice 
daune apărute suplimentar, precum şi orice modificări 
ale condiţiilor care influenţează riscul deîndată ce a 
luat cunoştinţă de acestea şi să ia pe seama sa, 
potrivit cu împrejurările, toate măsurile de prevenire 
suplimentare pentru evitarea producerii sau apariţiei 
unor daune, acoperirea prin asigurare şi/ sau prima de 
asigurare urmând a fi, dacă este cazul, ajustate 
corespunzător; 
10.1.3 să achite obligaţiile de plată a primei de 
asigurare în cuantumul şi la datele stabilite în poliţa de 
asigurare; 
10.1.4 să nu întreprindă şi/sau să nu permită acţiuni 
care ar duce la majorarea riscului, cu excepţia cazului 
în care, în urma îndeplinirii obligaţiei de la pct. 10.1.2, 
EUROINS confirmă în scris continuarea asigurării; 
10.1.5 să întreţină şi să protejeze animalele conform 
regulilor zoo-igienice şi sanitar-veterinare de îngrijire, 
hrănire, întreţinere şi exploatare, luând măsurile 
necesare prevenirii îmbolnăvirii lor, precum şi limitarea 
pagubei în caz de boală sau accident. Asiguratul va 
anunţa medicul veterinar în cazul îmbolnăvirii 
animalelor asigurate pentru a fi tratate, iar tratamentele 
se vor înscrie în registrul de consultaţii; 
10.1.6 să permită reprezentanţilor EUROINS să 
verifice, ori de câte ori aceştia consideră necesar, 
modul în care sunt respectate regulile sanitar-
veterinare de îngrijire, hrănire, întreţinere şi exploatare 
a animalelor asigurate, precum şi felul în care au fost 
îndeplinite recomandările scrise la inspecţiile de risc 
anterioare; 
10.1.7 să pună la dispoziţia EUROINS toate actele şi 
evidenţele necesare pentru verificarea existenţei 
animalelor asigurate şi valorii acestora, pentru 
constatarea producerii evenimentului asigurat şi 
evaluarea pagubelor, precum şi pentru stabilirea 
dreptului de despăgubire; animalele trebuie să fie 
individualizate (cu crotaliu sau cip electronic). 
10.1.8 să ia toate măsurile de protecţie împotriva 
incendiilor şi de stingere în cazul producerii acestora; 
10.1.9 să nu facă nici un fel de intervenţii neautorizate 
la instalaţiile electrice; 
10.1.10 de a informa în scris EUROINS despre apariţia 
oricăreia din următoarele situaţii, în termen maxim de 
3 zile calendaristice de la momentul cunoaşterii 
acestora, astfel: apariţia stării de insolvenţă; 
deschiderea unei procedurii stabilite de legea privind 
procedura insolvenţei; începerea urmăririi penale 
împotriva unei persoane sau a mai multor persoane 
angajate ale Asiguratului sau care fac parte din 
conducerea acestuia, pentru fapte care au legatură cu 
producerea evenimentului asigurat. 
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În situaţia în care Asiguratul/Contractantul nu 
informează EUROINS despre apariţia situaţiilor de mai 
sus, poliţa urmează să îşi suspende automat efectele 
juridice, fără nicio procedură prealabilă, după 
împlinirea unui termen de 5 zile calculat de la data la 
care a expirat termenul pentru îndeplinirea obligaţiei 
de informare, numai dacă Asiguratul nu şi-a îndeplinit 
această obligaţie între timp. 
10.2 În cazul producerii evenimentului asigurat, 
Asiguratul are obligaţia: 
10.2.1 să anunţe imediat, dar nu mai târziu de 24 ore, 
organele abilitate (sanitar-veterinare, de poliţie, de 
pompieri ori alte organe de cercetare), cele mai 
apropiate de locul producerii sau apariţiei 
evenimentului asigurat, solicitând întocmirea de acte 
cu privire la cauzele şi împrejurările producerii sau 
apariţiei evenimentului, la daunele provocate, precum 
şi la precizarea eventualilor vinovaţi; 
10.2.2 să ia de urgenţă pe cheltuiala proprie toate 
măsurile necesare pentru limitarea pagubei, respectiv 
pentru protejarea şi salvarea animalelor asigurate 
rămase după producerea sau apariţia evenimentului 
asigurat; 
10.2.3 să avizeze în scris, cât mai curând posibil, dar 
nu mai târziu de 48 ore de la momentul când a 
cunoscut sau trebuia să cunoască producerea sau 
apariţia evenimentului asigurat, reprezentantul 
sucursalei EUROINS care a emis poliţa, care la rândul 
său va transmite Avizul de daună responsabilului de 
produs din cadrul Direcţiei de Daune din Administraţia 
Centrală. Avizul trebuie transmis după modelul tip al 
EUROINS şi trebuie să conţină informaţii precum: 
seria, numărul şi data emiterii poliţei; data şi riscul 
produs; localizarea evenimentului; specia/rasa şi 
numărul animalelor pierite/afectate etc. 
10.2.4 să pună deîndată la dispoziţia EUROINS toate 
actele încheiate de organele abilitate (conform pct. 
10.2.1), documentele şi evidenţele necesare pentru 
verificarea existenţei şi valorii animalelor asigurate, 
precum şi orice alte detalii şi dovezi referitoare la 
cauza şi cuantumul daunelor suferite care au relevanţă 
pentru stabilirea dreptului la despăgubire şi a 
despăgubirii cuvenite; 
10.2.5 să ceară medicului veterinar ca, Procesul verbal 
de constatare, să cuprindă cauzele şi împrejurările 
pieirii animalelor, precum şi recuperarea prin 
abatorizare; 
10.2.6 să ia măsurile necesare pentru sacrificarea de 
necesitate dispusă de medicul sanitar-veterinar de 
stat, în vederea abatorizării si a reducerii cuantumului 
pierderilor. 
10.2.7 să păstreze starea de fapt în urma producerii 
sau apariţiei evenimentului asigurat până la obţinerea 
acordului EUROINS pentru începerea activităţilor de 
îndepărtare a urmărilor daunei, cu excepţia măsurilor 
care se impun conform pct. 10.2.2, şi să furnizeze 
către EUROINS toate informaţiile şi probele solicitate, 
permiţând acesteia să facă investigaţii referitoare la 
cauza şi mărimea daunei, precum şi la mărimea 
despăgubirii cuvenite, cum ar fi: 

a. să păstreze cadavrele animalelor sau resturile lor în 
vederea examinării acestora de către reprezentantul 
Asigurătorului; 
b. în cazul în care cadavrele animalelor sau resturile 
acestora trebuiesc distruse sau îngropate, să solicite 
medicului veterinar angajat al său/circumscripţiei 
sanitar-veterinară teritorială examinarea şi eliberarea 
unui proces verbal de distrugere din care să reiasă 
datele animalelor pierite şi cauzele pieirii; 
c. să ia măsurile necesare pentru sacrificarea de 
necesitate dispusă de organele sanitar-veterinare 
competente, în vederea abatorizării. 
d. să ia toate măsurile şi să îndeplinească toate 
formalităţile pentru conservarea dreptului la regres al 
EUROINS faţă de terţii vinovaţi de producerea daunei. 
10.3 Asiguratul are obligaţia să pună la dispoziţia 
EUROINS toate documentele încheiate de către 
Comisia de constatare-evaluare a calamităţilor 
naturale, menţionate la art.2, alin.1 din Legea 
nr.381/2002, în cazul producerii acestora. 
10.4 În cazul în care Poliţa este semnată de un 
Contractant, acesta va trebui să respecte obligaţiile 
care derivă din Poliţă, în afara celor care prin natura 
lor nu pot fi respectate decât de Asigurat. 
10.5 Asiguratului/Beneficiarului îi este opozabilă 
neîndeplinirea de către Contractant a obligaţiilor 
asumate prin prezenta Poliţă. 
10.6 Respectarea şi îndeplinirea corespunzătoare a 
obligaţiilor prevăzute în Poliţă şi a recomandărilor 
EUROINS preced orice răspundere a EUROINS în 
legătura cu plata despăgubirii. 
 
CAP. 11 OBLIGAŢIILE 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 ŞI PLATA 
DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAŢIILOR DE ASIGURARE 
12.1 Constatarea daunelor se face de către EUROINS, 
prin inspectorii de daună din cadrul Direcţiei de Daune 
din Administraţia Centrală sau prin împuterniciţi numiţi 
de către Directorul Direcţiei de Daune din cadrul 
Administraţiei Centrale, împreună cu Asiguratul sau 
împuterniciţii săi, inclusiv prin experţi, dacă părţile 
convin în acest mod. 
12.2 Evaluarea daunelor se face de către EUROINS, 
inclusiv prin experţi, în baza documentelor şi 
informaţiilor furnizate de Asigurat. 
12.3 Asiguratul va completa formularul de avizare a 
daunei, îl va semna, îl va data şi-l va transmite la 
sucursala teritorială care a eliberat poliţa de asigurare. 
În caz de litigiu, Asiguratul va trebui să facă dovada 
avizării daunei. 
12.4 EUROINS acordă despăgubiri: 
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12.4.1 în cazul morţii sau sacrificării de necesitate a 
animalelor asigurate ca urmare a producerii unui risc 
asigurat; 
12.4.2 dacă sacrificarea de necesitate se face pe baza 
dispoziţiei medicului veterinar de stat, în urma unei boli 
incurabile sau a unui accident, care ar duce în mod 
cert la moartea animalelor. 
12.5 Despăgubirea acordată nu poate depăşi nici 
cuantumul daunei, nici suma asigurată menţionată în 
poliţa de asigurare şi nici valoarea de asigurare a 
animalelor la data producerii sau apariţiei oricărui 
eveniment asigurat. 
12.6 Valoarea unui animal pierit este valoarea reală la 
data pieirii a unui animal din aceeiaşi specie, rasă, 
vârstă, sex, stare de întreţinere şi productivitate cu cel 
pierit, valoare ce nu poate depăşi preţul pieţii. 
12.7 Pentru determinarea despăgubirii cuvenite, din 
valoarea acesteia se scad: 
12.7.1 franşiza; 
12.7.2 pierderile tehnologice (planificate); 
12.7.3 ratele de primă rămase de achitat; 
12.7.4 valoarea cărnii recuperată sau recuperabilă de 
la animalele cu carne comestibilă, inclusiv a celei care 
a devenit necomestibilă din vina Asiguratului, după 
cum urmează: 
a. cantitatea de carne comestibilă ce trebuie luată în 
considerare la calculul recuperării se stabileşte pe 
baza Procesului verbal, a dovezilor anexate şi a 
declaraţiei Asiguratului. Această cantitate trebuie să fie 
aproximativ egală cu diferenţa dintre greutatea totală a 
animalului jupuit şi golit (randamentul minimal rezultat 
la tăiere) şi cantitatea de carne necomestibilă; 
b. dacă din dovada anexată rezultă o cantitate de 
carne comestibilă mai mare decât randamentul 
minimal, se ia în considerare această cantitate; 
c. greutatea totală a animalului jupuit şi golit se 
stabileşte prin aplicarea procentului de randament 
minimal corespunzător speciei, la greutatea în viu a 
animalului; 
d. cantitatea de carne necomestibilă se stabileşte 
conform dovezii anexate la Procesul verbal care se 
eliberează de medicul veterinar de stat din zonă; 
e. valoarea cărnii, efectiv vândută, provenită de la 
cabalinele sacrificate, care se consideră recuperată, 
se stabileşte potrivit dovezii de predare; 
f. valoarea pielii recuperate sau recuperabile se 
stabileşte potrivit dovezii de predare, iar în lipsa 
acesteia pe baza preţurilor practicate pe piaţă la data 
respectivă; 
g. valoarea organelor şi tacâmului, după caz. 
12.7.5 despăgubirile primite în urma sacrificărilor de 
necesitate dispuse de organele de stat conform unor 
hotărâri/ordonanţe/legi. 
12.8 EUROINS nu despăgubeşte taxele plătite de 
Asigurat pe care acesta le poate recupera conform 
legii (ex. TVA). În cazul în care sumele asigurate nu 
conţin TVA, despăgubirea cuvenită nu va include TVA 
corespunzătoare. 
12.9 Reprezentantul EUROINS (expertul tehnic) 
trebuie: 

12.9.1 să verifice dacă asigurarea era în vigoare la 
data producerii evenimentului asigurat; 
12.9.2 să verifice dacă riscul produs este risc asigurat; 
12.9.3 să verifice dacă avizarea daunei s-a făcut în 
termen; 
12.9.4 să completeze Procesul verbal de constatare, 
care va cuprinde: constatarea pagubei, cauza pieirii 
animalelor, motivul sacrificării de necesitate, evaluarea 
pagubei, stabilirea cuantumului despăgubirilor.  
12.10 Pe baza documentelor întocmite de expert, 
însuşite şi semnate de Asigurat şi EUROINS, şi 
verificarea acestora de către directorul Direcţiei de 
Daune, se întocmeşte Referatul de plată. Indemnizaţia 
de daună se va plăti în termen de 30 zile de la primirea 
ultimului act de la Asigurat. 
12.11 În cazul pieirii porcinelor aflate în îngrăşătorie se 
acordă despăgubiri pentru animalele care, la data 
daunei, au avut o greutate de cel puţin 30 kg. Suma 
asigurată pe baza căreia se stabileşte despăgubirea 
este cea care rezultă din aplicarea preţului convenit la 
data încheierii poliţei la greutatea reală în stare vie şi 
sănătoasă a porcinei pierite sau sacrificate, limitată la 
greutatea maximă declarată de Asigurat (maxim 140 
kg), chiar dacă animalul avea la data daunei o greutate 
mai mare de 140 kg. 
12.12 Dacă numărul animalelor aflate în crescătorie, la 
data daunei, depăşeşte numărul animalelor asigurate, 
suma asigurată pentru fiecare animal se reduce 
proporţional, adică suma asigurată pentru un animal 
se stabileşte prin împărţirea sumei totale asigurate la 
numărul total al animalelor aflate în gospodăria 
Asiguratului la data daunei (exceptându-se animalele 
care nu pot fi asigurate). 
213 În cazul în care animalele se predau la abator 
pentru sacrificare sau sunt sacrificate din fermă, 
cantitatea de carne necomestibilă se stabileşte potrivit 
randamentului normat specific rasei şi se anexează la 
procesul-verbal de constatare a pieirii animalelor. 
12.14 Dacă dispoziţia de sacrificare a animalelor, care 
au suferit de pe urma factorilor de risc asiguraţi, este 
dată de medicul de stat al circumscripţiei sanitar-
veterinare locale, Asiguratul este obligat să prezinte 
dovada scrisă din partea celor care au dispus măsura. 
În dovadă se va arăta cauza care a determinat 
sacrificarea, specia, rasa, sexul, vârsta, greutatea şi 
starea de întreţinere a animalelor respective. 
12.15 EUROINS este îndreptăţit:  
12.15.1 să nu acorde despăgubiri dacă:  
a. Asiguratul/Contractantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
decurgând din contractul de asigurare;  
b. dauna s-a produs în perioada de suspendare a 
efectelor juridice ale contractului;  
c. Asiguratul este de rea credinţă înainte de sau după 
producerea sau apariţia oricărui eveniment asigurat;  
d. 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;  
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e. Asiguratul nu a comunicat de îndată schimbarea 
împrejurărilor privind riscul, maximum 24 ore;  
f. Asiguratul nu a respectat recomandările EUROINS 
(menţionate expres în rapoartele de inspecţii de risc), 
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;  
g. Asiguratul nu poate justifica dreptul său la plata 
despăgubirii, conform prevederilor art. 10.2.4 de mai 
sus;  
h. în legătură cu producerea sau apariţia oricărui 
eveniment asigurat s-a declanşat procesul penal 
împotriva Asiguratului sau reprezentantului legal, 
administratorilor, directorilor sau acţionarilor/asociaţilor 
Asiguratului, până la finalizarea procesului penal;  
12.15.2 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.  
12.16 În cazul contractelor de asigurare care au ca 
obiect animale ipotecate sau gajate băncilor în 
vederea obţinerii de către Asigurat a unor credite, în 
caz de daună, EUROINS plăteşte despăgubirea 
cuvenită direct băncii creditoare, până la concurenţa 
valorii dreptului său, înştiinţând în scris Asiguratul 
despre aceasta, iar Asiguratului i se achită, după caz, 
numai diferenţa. 
12.17 În asigurarea de animale, drepturile persoanelor 
păgubite împotriva celor răspunzători de producerea 
pagubelor rămân neştirbite, potrivit dreptului comun, 
pentru tot ceea ce nu va fi plătit de EUROINS. 
12.18 Despăgubirea cuvenită se achită în Romania, în 
RON. În situaţia în care documentele de plată sunt în 
EUR, despăgubirea cuvenită se va determina prin 
aplicarea cursului valutar de referinţă din ziua 
producerii evenimentului asigurat.  
12.19 Prin plata despăgubirii se sting orice pretenţii ale 
Asiguratului sau, după caz, Beneficiarului, faţă de 
EUROINS. 
 
CAP. 13 SUBROGAREA ŞI DREPTUL DE REGRES 
AL ASIGURĂTORULUI 
13.1. În limitele Indemnizaţiilor acordate şi în 
conformitate cu prevederile legale, EUROINS este 
subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale 
Beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de 
producerea Prejudiciului. 
13.2. Asiguratul/Beneficiarul răspunde de prejudiciile 
aduse EUROINS prin acte care ar împiedica realizarea 
dreptului prevăzut mai sus. 
13.3. Dacă Asiguratul/Beneficiarul împiedică ori nu 
conservă dreptul de regres al EUROINS sau dacă din 
vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, 
EUROINS are dreptul să nu acorde Indemnizaţia, 
până la limita sumei reprezentand dreptul de regres. 
Dacă Indemnizaţia a fost deja acordată, 
Asiguratul/Beneficiarul este obligat să înapoieze 

EUROINS valoarea acesteia în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la data solicitării. 
 
CAP. 14 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
14.1.Prin acordul scris al Asiguratului şi al EUROINS 
sau al Contractantului şi al EUROINS, asigurarea 
poate fi completată/modificată. 
14.2.EUROINS este în drept să decidă dacă, şi în ce 
condiţii, va menţine asigurarea în situaţia în care, pe 
parcursul valabilităţii Contractului, înainte de 
producerea evenimentului asigurat: 
14.2.1.se constată că la data încheierii asigurării 
existau alte date decât cele ce au stat la baza 
încheierii Contractului, sau 
14.2.2.nu sunt respectate impunerile prevăzute prin 
prezentele Condiţii de asigurare, sau 
14.2.3. se modifică datele ce au stat la baza încheierii 
Contractului. 
14.3.Dacă menţinerea asigurării se va face cu 
modificarea primelor de asigurare, cuantumul 
diferenţei se va calcula în funcţie de data de la care a 
intervenit schimbarea condiţiilor şi va reprezenta: 
14.3.1 în cazul plăţilor făcute de Asigurat – 1/12 din 
diferenţa între prima anuală iniţială şi prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare începută 
sau întreagă; 
14.3.2 în cazul returnărilor făcute de EUROINS – 1/12 
din diferenţa între prima anuală iniţială şi prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare întreagă. 
14.4. Dacă EUROINS nu încasează prima 
suplimentară prevăzută la punctul 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: 
14.5.1dacă 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 poliţă 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 şi asigurarea a rămas fără obiect, precum şi în 
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cazul în care după începerea răspunderii producerea 
evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul 
se reziliază de drept; 
15.1.4. cu acordul ambelor părţi; 
15.1.5. 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; 
15.1.6. în caz de forţa majoră. 
15.1.7 în toate cazurile, în care, cu prilejul unei 
inspecţii de risc, se constată degradarea condiţiilor 
existente la data încheierii Asigurării, creşterea 
nivelului de risc, apariţia unor riscuri suplimentare, 
nerespectarea de către Asigurat a regulilor zoo-
igienice şi sanitar-veterinare sau nerespectarea 
eventualelor recomandări ale EUROINS; 
15.2. În situaţia în care, Asiguratul a furnizat 
declaraţii/informaţii false şi/sau incomplete la 
încheierea poliţei 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 FORŢA 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 INSTANŢELE 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 desfiinţarea 
acestuia, se va soluţiona potrivit legii, de către 
instanţele de judecată competente din România. 
Părţile convin ca, anterior promovării unei acţiuni în 
justiţie, să încerce soluţionarea litigiului pe cale 
amiabilă prin transmiterea unei Notificări în acest sens 
părţii în culpă. Dacă în termen de 15 zile nu primeşte 
niciun răspuns sau acesta este considerat 
nemulţumitor, părţile se pot adresa instanţei de 
judecată ori SAL-FIN. 
17.3. În caz de imposibilitate de soluţionare 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 reclamaţii 
la adresa EUROINS (la adresa sediului social sau la 
adresa de e-mail reclamatii@euroins.ro) şi de a se 
adresa instanţelor de judecată competente. 
 
CAP. 18 DISPOZIŢII FINALE  
18.1. Dreptul la acţiune 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, Asiguraţii, Beneficiarii, terţele persoane 
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a 
asiguraţilor (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 garanţie sau 
beneficiu şi nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui 
contract, dacă acordarea acestora îl poate expune la 
sancţiuni, interdicţii sau restricţii în baza rezoluţiilor 
altor state faţă de care România s-a obligat să le 
respecte. 
18.6 Dacă în perioada de valabilitate a Poliţei, la 
locaţia unde se află animalele asigurate se declară 
zonă calamitată şi/sau se instituie stare de carantină 
sanitar-veterinară, ca urmare a unor riscuri 
neacoperite prin Poliţă, aceasta se desfiinţează de plin 
drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau 
orice altă formalitate, în baza unei notificări prealabile 
transmise de către EUROINS, Poliţa urmând să 
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înceteze efectiv în termen de 3 (trei) zile de la data 
comunicării notificării celeilalte părţi. 
18.7 Orice notificare, comunicare, avizare sau 
înştiinţare în legătură cu prezenta Poliţă se consideră 
efectuată dacă va fi transmisă în scris, prin unul din 
următoarele mijloace: 
18.7.1 scrisoare cu confirmare de primire trimisă la 
adresa Asiguratului menţionată în Poliţă sau, în cazul 
în care aceasta a fost schimbată, la ultima adresă 
comunicată de către Asigurat, iar în cazul EUROINS, 
la adresa unităţii EUROINS cu care Asiguratul a 
încheiat Poliţa, respectiv, după caz, adresa 
Sucursalei/Agenţiei sau a Administraţiei Centrale; 
18.7.2 prin înmânare directă, astfel: 
a. depunere la registratura unităţii EUROINS cu care 
Asiguratul a încheiat Poliţa, respectiv, după caz, 
Sucursala/Agenţia sau Administraţia Centrală a 
EUROINS, iar în cazul Asiguratului, persoană juridică, 
la registratura acestuia; 
b. prin semnătură de primire, în cazul Asiguratului, 
persoană fizică. 
18.8 Persoanele care obţin sau încearcă prin orice 
mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri din 
asigurare sau cei care înlesnesc asemenea fapte, se 
pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta 
întruneşte elementele unei infracţiuni. 

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 şi că a luat la cunoştinţă despre conţinutul 
acesteia şi drepturile pe care le are potrivit 
Regulamentului 2016/679/UE privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 
a acestor date şi altor reglementări aplicabile privind 
protecţia datelor; 
18.9.3 declară că şi-a exprimat opţiunea 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 cunoştinţă şi a înţeles 
conţinutul acestuia; 
18.9.4 declară că a fost informat şi cunoaşte toate 
condiţiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui. 
 

 
 

ASIGURAT, EUROINS, 
 


