
Acest document va ofera o prezentare generala a acoperirilor si excluderilor specifice acestei asigurari. Acest document nu este nici personalizat, 
nici bazat pe nevoile dvs. specifice, iar informatiile furnizate nu sunt exhaustive. Veti gasi toate informatiile detaliate aplicabile acestei asigurari in 
termenii si conditiile generale specifice ale Politei de Asigurare a echipamentelor electronice impotriva tuturor riscurilor. Concluziile negocierilor 
si conditiile precontractuale complete agreate de parti pot fi gasite in oferta sau alte documente care confirma incheierea contractului de asigurare, 
inclusiv dar fara a se limita la chestionar/cererea de asigurare.  

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
 

Asigurare facultativa de tip toate riscurile « All Risks » care acopera pagubele materiale produse echipamentelor electronice aflate in 
proprietatea sau folosinta persoanelor juridice. 
 
 

             

            Ce se asigura? 
 
Asigurarea acopera echipamente de tehnica de calcul  (calculatoare 
periferice si alte echipamente de prelucrarea datelor, echipamente de 
tehnica medicala, echipamente si sisteme de automatizare, masura si 
control, surse de tensiune, aparatura pentru conditionarea aerului),  daca 
sunt incluse in suma asigurata si asiguratul are interes asigurabil asupra 
acestora in calitate de proprietar sau utilizator. 

 
Sectiunea 1– Daune materiale  la echipamente (acoperire de baza) 
 
✓ Daunele materiale neprevazute (avariere sau distrugere) provocate 

oricarei componente a echipamentelor electronice, din orice cauza 
care nu este exclusa in mod explicit, dar in special daune cauzate de: 
- scurtcircuit, supratensiune, inductie sau deranjamente electrice ; 
- avarii mecanice ale obiectelor asigurate 
- incendiu, actiune directa a trasnetului, explozie sau implozie,; 
- apa, umezeala, inundare, catastrofe naturale 
- furt prin efractie, furt, talharie; 
- erori de constructie sau de proiectare, defecte de materia 
- eroare umana (negiljenta, erori de operare, manopera 

necorespunzatoare, neglijenta 
 

✓ Suma asigurata declarata de asigurat reprezinta valoarea de inlocuire 
de nou a echipamentului in care se include valoarea cheltuielilor si 
taxelor legate de achizitionare, transport, instalare, montaj si punerea 
in functiune. 

 
Sectiunea 2– Daune materiale la suporturi de date (acoperire 
optionala) 
✓   Se acopera cheltuieli cauzate de pierderi de suporturi de date si 

suporturi externe de date, care apar ca urmare a producerii unei daune 
materiale, cauzata de riscuri acoperite de Sectiunea 1, la suporturile 
de date.  
 

 Sectiunea 3– Pierderi financiare (acoperire optionala) 
✓  Se acopera prejudiciul financiar pe care il inregistreaza asiguratul 

pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pe o perioada de timp 
determinata, pentru masuri de mentinere a activitatii dupa producerea 
unei daune materiale (fizice) la echipamentele electronice asigurate la 
Sectiunea 1 
 

            

          Ce nu se asigura? 
         

 daune directe sau indirecte cauzate de : acte de terorism, razboi, 
invazie, acte ale inamicilor straini, revolutie, tulburari civile, 
confiscare, expropriere, distrugere sau deteriorare din ordinul unui 
guvern de drept sau de fapt sau al unei autoritati publice ; 

 uzura sau abraziunea oricarei componente a obiectului asigurat, 
cauzata de, sau rezultata din folosirea in conditii normale sau de 
deteriorarea treptata  

 orice act intentionat al asiguratului sau al reprezentantilor sai, 
poluare, virusi de computer, virusi informatici, riscuri cibernetice ; 

 pierderile sau daunele produse de avarii sau defecte de care 
asiguratul sau orice alt angajat responsabil al acestuia avea 
cunostinta la data incheierii acestei asigurari si pe care nu le-a 
dezvaluit Asiguratorului 

 pierderi indirecte de orice fel sau descriere 

 costul remedierii unei manopere, constructii sau proiectari 
defectuoase 

 intreruperi ale serviciilor si/sau electricitatii din afara incintei, in 
locatiile recent achizitionate si nou construite 

 intreruperi ale serviciilor si/sau electricitatii din afara incintei altor 
locatii nespecificate 

 

            Exista restrictii de acoperire? 
       
Nu se pot asigura : 

 piesele si materialele care sunt supuse unei uzuri accentuate si 
inlocuirilor repetate sau periodice datorita functiei si alcaturii lor 
specifice ; 

 pierderea, dauna, distrugerea, distorsionarea, stergerea, 
coruperea sau modificarea datelor electronice survenite indiferent 
din ce cauza; 

 valoarea comerciala a datelor 

 nu pot fi asigurate echipamentele electronice in timpul 
transportului, pe perioada instalarii sau testarii, care sunt 
acoperite de alte produse; 

 raspunderea asiguratorului in perioada de asigurare nu va depasi 
in nici un caz suma asigurata  
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✓ Cheltuielile suplimentare pot fi: 
- Proportionale (variabile) si reprezinta totalul cheltuielilor 

necesare pentru mentinerea procedurilor de lucru pe toata 
durata de timp cat echipamentul asigurat nu poate fi utilizat; 

- Neproportionale (fixe) care nu depind de perioada de timp in care 
echipamentul nu este operational si se fac o singura data, dupa 
producerea daunei, in scopul inceperii procedurilor alternative de 
lucru. 

 
Acoperire suplimentara 
 
✓ acoperirea echipamentelor electronice mobile in afara incintelor 

asigurate  
 
 
 
 
 

 nu se acopera costurile suplimentare pentru modificarea sau 
imbunatatirea echipamentului asigurat, dupa producerea unui 
eveniment asigurat; 

 nu se acopera nici o cheltuiala pe care asiguratul ar fi facut-o chiar 
daca dauna nu s-ar fi produs  (de exemplu cheltuieli cu lucrari de 
mentenanta) 

 fransiza deductibila prevazuta in polita de asigurare este suportata 
de asigurat 

 daca la momentul pierderii sau avarierii unui echipament asigurat 
se constata ca suma asigurata este mai mica decat costul de 
inlocuire de nou, atunci suma recuperabila de asigurat va fi redusa 
proportional cu suma asigurata raportata la costul de inlocuire de 
nou.  

 in cazul in care asiguratul nu isi indeplineste obligatiile 
contractuale, asiguratorul poate refuza sa plateasca despagubiri 
sau sa reduca cuantumul acestora, 

 niciun beneficiu si nicio plata nu va fi facuta in favoarea unor 
beneficiari care sunt considerati incompatibili de a primi beneficii 
economice conform legii aplicabile contractului de asigurare 

 tuburile si lampile electronice pot fi asigurate numai pentru daune 
cauzate de: apa, umezeala, inundatie, incendii, actiune directa a 
trasnetului, explozie sau implozie, proceduri de combatere a 
incendiilor, demolari, indepartari sau pierderi in legatura cu astfel 
de evenimente  

 Acoperirea politei inceteaza prin instrainarea bunului asigurat 
 

   

Unde beneficiez de asigurare ? 
 

✓ Acoperirea asigurarii este valabila pentru daune produse la adresa asigurata pe teritoriul Romaniei  sau pe teritoriul tarilor membre ale 
Uniunii Europene. 
 

Ce obligatii am? 
 

• prezentarea detaliata, corecta si in conformitate cu realitatea a tuturor informatiilor referitoare la risc in baza carora se incheie contractul 
de asigurare si sa notifice imediat asiguratorului orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul 

• respectarea instrucţiunilor si recomandarilor fabricantului referitoare la normele de intretinere, garantie si service, ; 

• mentinerea echipamentului asigurat în parametrii normali de funcţionare pentru a asigura conditiile de siguranta in operare;  

• plata la termen a primei de asigurare sau a ratelor de prima stabilite  

• semnarea chestionarului si a contractului de asigurare, precum si a oricarui act aditional emis ulterior, pentru modificarea de comun 
acord a conditiilor initiale ale politei  

 

Cand si cum platesc? 
 

• Prima se plateste pentru intreaga perioada de asigurare in avans sau in rate, la datele scadente stabilite in factura atasata la 
contractul de asigurare 

  

 

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea? 
 

Acoperirea incepe la ora 00:00 a zilei mentionate in programul general/actul aditional ca fiind data intrarii in vigoare si inceteaza la ora 
24:00 a zilei de expirare mentionata in programul general/actul aditional. 

 

 

Cum pot sa reziliez contractul? 
 

• Contractul de asigurare se rezilieaza cu notificare prealabila de 20 (douazeci) zile prin scrisoare recomandata expediata asiguratorului. 
 
 

 
 


