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Asigurare facultativa a animalelor de companie 

Document de informare privind produsul de asigurare                                     

Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP 

SA, Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de 

Înregistrare: 336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, Nr. Înmatriculare în Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003 

Produsul: asigurarea facultativă a animalelor de companie 

 
Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu raspunde 

la nevoile si cerintele dumneavoastra specifice, ce urmeaza a fi evaluate.  Informatii complete despre acest produs 

gasiti in documentatia precontractuala si contractuala. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Asigurarea animalelor de companie este o asigurare facultativa  destinata proprietarilor de caini si/sau pisici de orice rasa, in 

varsta de minim 8 saptamani si maxim 12 ani. 

Ce se asigură? 

 

 

Asigurarea protejeaza sanatatea si integritatea fizica a 

animalelor de companie si acopera riscul de imbolnavire 

sau deces. Se pot asigura numai animalele de companie 

sanatoase, care nu sufera de nici o boala sau vatamare 

fizica, in baza certificatului de sanatate eliberat de medicul 

veterinar de la un cabinet de specialitate autorizat, in care 

este inregistrata data si rezultatul ultimei consultatii 

efectuate si a carnetului de vaccinuri, la zi. 

Riscurile acoperite sunt: 

 Riscul de imbolnavire, caz in care se acopera: 

 Costul interventiei chirurgicale efective, 

consecinta a unei boli interne, chirurgicale, 

obstetricale sau accident. 

 Costul tratamentului dupa interventia 

chirurgicala pentru boli interne, chirurgicale, 

obstetricale sau accidente 

 Riscul de accidente provocate de: incendiu 

(trasnet), cutremurul de pamant, furtuna, 

avalansa de zapada, prabusire/alunecare de 

teren, inundatii din ploi, asfixierea, inecul, 

loviturile sau raniri subite, caderea unor corpuri, 

arsura, intepatura de insecta, interventia 

chirurgicala de urgenta. 

  Se acordă despăgubiri pentru: 

 Daune consecinta a producerii riscurilor asigurate 

stabilite/calculate in limitele si conditiile 

Contractului de asigurare.  

 Despagubirile nu pot depasi suma la care se face 

asigurarea, nici cuantumul pagubei.si nici 

valoarea animalului de companie din momentul 

producerii riscului asigurat. 

 

 

 
Ce nu se asigură? 

 

 Animale de companie care nu au carnet de sanatate, nu 

au cip de identificare; 

 Animale de companie cu diferite afectiuni care pot crea 

premizele unui accident sau boli asigurate; 

 Animale de companie care au suferit un accident sau o 

boala care poate duce la pieirea acestora; 

 Animale de companie aflate in adaposturi 

necorespunzatoare care nu sunt intretinute, hranite, 

ingrijite corespunzator; 

 Animale de companie de la a caror vaccinare completa nu 

a trecut o perioada de 3 saptamani, in cazul incheierii 

primului Contract de Asigurare. 

 

 

Există restricții de acoperire? 

 

Principalele excluderi: 

! Daune ca urmare a  bolilor şi accidentelor produse din 

riscuri politice (războaie, mişcări populare); 

! Daune ca urmare a oricărei intervenţii practicate de un 

veterinar care nu profesează în cadrul unei clinici/cabinet 

de specialitate autorizată/autorizat; 

! Daune în caz de avorturi, indiferent de natura acestora; 

! Daune provocate ca urmare a producerii accidentelor 

rutiere; 

!  Daune ca urmare a participarii la lupte organizate, 

competitii sportive, vanatoare; 

! Costurile oricarui produs nemedicamentos, de detartare, 

vaccinare, sterilizare, castrare diagnosticare, tratament, 

spitalizare, interventii chirurgicale care nu se justifica; 

! Furtul animalului de companie. 

Unde beneficiez de asigurare? 

 
 Asigurarea acoperă riscurile asigurate produse la locatia  mentionata in Contractul de Asigurare conform  

                 declaratiei Asiguratului numai pe teritoriul României. 
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Ce obligații am? 

 
 

La emiterea Contractului de Asigurare: 
- Trebuie sa răspundeti în scris la toate întrebările formulate de Asigurător, precum şi sa declarati, la data încheierii 

Contractului de Asigurare, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşteti şi care, de asemenea, sunt esenţiale 
pentru evaluarea riscului ; 
In cursul derularii Contractului de Asigurare: 

- Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, imediat ce ati luat cunostinta de producerea lor, 
orice modificari ale imprejurărilor esentiale privind riscul survenite pe perioada executarii Contractului de Asigurare, 

- Trebuie sa achitati primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în Contractul de Asigurare. 
In caz de dauna: 

- Trebuie sa înştiinţati in scris unitatea emitenta a politei in termen de 24 de ore de la data producerii riscului asigurat. 
- Instiintarea trebuie sa cuprinda numele Asiguratului, seria si numarul politei de asigurare, cauza si data producerii 

riscului asigurat etc.  

 

 
 
 

Când și cum plătesc? 

 
 
Plata primelor se face la sediul Asigurătorului sau împuternicitului acestuia, astfel: în numerar - cu respectarea 
legislaţiei în domeniu - sau prin prezentarea ordinului de plată vizat de banca la care Asiguratul are deschis contul de 
disponibil. 
Prima de asigurare se achită fie anticipat şi integral, la încheierea asigurării, fie în rate semestriale sau trimestriale 
egale, în cuantumul şi la termenele precizate în polița de asigurare. 
Primele de asigurare pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM, prin ordin de plata in conturile 
ASIROM indicate sau, dupa caz, prin direct debit.  

 
 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 

 
 

Asigurarea se încheie pentru o perioadă menţionată în Contractul de Asigurare, de regulă un an. 
Răspunderea Asigurătorului începe la data menţionată în polita de asigurare dar nu mai devreme de data emiterii 
Contractului de Asigurare şi a încasării primei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a 
încheiat asigurarea. 

 
 
  

Cum pot să incetez contractul? 

 
 

Modul obisnuit de incetare a Contractului de Asigurare cu o durata determinata il constituie ajungerea la termen, 
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost incheiat. 

Conform prevederilor Codului Civil, Contractul de Asigurare poate fi denuntat unilateral de catre Asigurat, printr-o 
notificare scrisa, cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de 
catre Asigurator.    

 
 
 


