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Asigurare facultativa a utilajelor de construcţii şi a altor utilaje şi instalaţii 
speciale                                                                       

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: Asigurare facultativa a utilajelor de construcţii şi a altor utilaje şi instalaţii speciale 
 
Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu 
raspunde la nevoile si cerintele dvs. specifice, ce urmeaza a fi evaluate. Informatii complete despre acest produs 
gasiti in documentatia precontractuala si contractuala.  

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Acest produs de asigurare facultativa a utilajelor de construcţii şi a altor utilaje şi instalaţii speciale, este destinat 
a proteja in principal societatile care desfasoara activitati de constructii sau alte activitati industriale. 
 

    

Ce se asigură? 
 Asigurătorul acordă despăgubiri 

(indemnizaţii) pentru daune produse 
utilajelor de construcţii şi altor utilaje şi 
instalaţii speciale asigurate sau unor 
părţi din acestea urmare a unor 
evenimente bruste si neprevazute din 
orice cauza, cu exceptia celor excluse in 
mod expres. 

 Pagubele pot fi cauzate, de exemplu dar 
fara sa se limiteze la acestea, de: 

 Calamitati naturale  
 Incendiu, explozie  

 
             Riscuri acoperite suplimentar: 

 Daune pe durata transportului intre 
locatii, 

 Riscuri politice – greve, revolte, tulburari 
civile, 

 Întreruperea activităţii (pierderi 
financiare generate de întreruperea 
activităţii), 

 Costuri suplimentare de lucru 
 

 

 
    

Ce nu se asigură? 

 orice autovehicule/vehicule înmatriculate; 

 ambarcaţiuni, nave sau aeronave; 

 nave submersibile. 

 instalaţiile sau utilajele care acţionează sub pământ 
(ex. sape, prajini de foraj, stabilizatori etc.) precum şi 
utilajele sau instalaţiile ce desfăşoară activitate la 
nivelul solului dar care au legătură directă cu 
activitatea de sub pământ 

 utilajele sau instalaţiile aflate în garanţie, pentru 
riscuri de care este răspunzător producătorul/unitatea 
de reparaţii în perioada de garanţie oferită de acesta. 

 locomotive şi vagoane de cale ferată. 
 

    

Există restricții de acoperire? 
     Principalele excluderi: 
! daune datorate unor avarii accidentale, pene sau 

deranjamente de natură mecanică sau electrică, 
! avarii datorate exploziei unui motor cu combustie 

internă, 
! război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui 

duşman extern, război civil, revoluţie, dictatura 
militara; 

! confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, 
sechestrare; 

! explozie atomica, radiaţii sau infestări radioactive; 

! poluare sau contaminare din orice cauza ; 
! riscuri asigurate produse cu intenţie; 

! culpa grava; 
! furtul simplu, dispariţia inexplicabilă ; 
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! daune provocate bunurilor asigurate de către 
persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau 
care nu au în atribuţie şi/sau nu sunt calificate în 
conducerea sau manipularea bunurilor asigurate ; 

! daune provocate de o boală transmisibilă sau frica sau 
amenintarea (fie ea reală sau percepută) unei boli 
transmisibile precum si măsurile luate de autorităti 
pentru a limita răspândirea unei boli transmisibile, 
indiferent de orice altă cauză sau eveniment care 
contribuie simultan sau în orice altă secventă a 
acesteia. 

       

Unde beneficiez de asigurare? 

 La locatia mentionata in Contractul de Asigurare unde se afla si/sau sunt utilizate utilajelele de 
construcţii şi alte  
utilaje şi instalaţii speciale, pe teritoriul Romaniei. 
 

 

      

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 detineti/cunoaşteti privind 
bunurile, etc., pe care intentionati sa le asigurati şi care  sunt esenţiale pentru evaluarea riscului de catre 
Asigurator. 
 
In cursul derularii Contractului de Asigurare: 

- Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, în termen de 5 zile calendaristice de la 
producere, orice modificare a imprejurărilor esentiale privind riscul/riscurile asigurate, survenită 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 luati, în limita sumelor mentionate in contractul de asigurare şi potrivit cu împrejurările, măsuri 
pentru limitarea pagubelor, pentru salvarea bunurilor asigurate, păstrarea şi paza bunurilor rămase şi pentru 
prevenirea degradărilor ulterioare. 

- Trebuie sa înştiinţati imediat, în caz de incendiu, explozie, după caz, poliţia, pompierii sau alte organe de 
cercetare abilitate.  

- Trebuie sa avizati Asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat  si despre împrejurările în care s-a 
produs acesta, în maximum 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat, sau, dupa caz, de la luarea 
la cunostinta despre producerea acestuia, cu estimarea pagubelor produse şi natura lor. 

 
 

     

Când și cum plătesc? 
Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată. 
La solicitarea Asiguratului / Contractantului, Asigurătorul poate accepta plata primei de asigurare în rate. 
Numărul, cuantumul şi datele de scadenţă (plata) a ratelor de primă sunt cele înscrise în Poliţa de Asigurare 
(de regula scadentele sunt trimestriale, semestriale sau lunare).  
Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile 
ASIROM  sau imputernicitilor ASIROM. 
Primele de asigurare  pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM sau prin ordin de 
plata in conturile ASIROM indicate. Si dupa caz prin direct debit. 
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Când începe și când încetează acoperirea? 

Asigurarea se încheie pentru o perioadă determinata, menţionată în Contractul de Asigurare, de regulă, de 
12 luni. Părţile pot stabili de comun acord perioade de asigurare diferite de cea standard ( de 12 luni). 
Răspunderea Asigurătorului începe la ora 00:00 a zilei de început a perioadei de asigurare dar nu mai 
devreme de 24 de ore de la expirarea zilei în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: s-a plătit 
Asigurătorului integral prima de asigurare (sau prima rată a acesteia), s-a efectuat inspecţia de risc si s-a 
emis contractul de asigurare. 
Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat 
asigurarea şi s-a plătit prima de asigurare. 

  

    

Cum pot să incetez contractul? 
Modul obişnuit de încetare a Contractului de Asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la 
termen, respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat. 
Conform prevederilor Codului Civil Contractul de Asigurare poate fi denunţat unilateral de către Asigurat, 
printr-o notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile  calculate de la data 
primirii notificării de către Asigurător. 

 


