
Orice pagubă materială (fizică) produsă în urma unui eveniment 
brusc și neprevăzut provenit dintr-o sursă/cauză externă, cu 
excepția celor excluse în mod explicit;
Cu titlu de exemplu, se acordă despăgubiri pentru daunele 
cauzate de:

  incendiu (cu și fără flacără), toate tipurile de explozii, 
implozii;

  prăbușirea unui obiect zburător cu pilot uman sau fără;

  măsurile de stingere, demolare ori curățare sau orice daună 
produsă în timpul acestor evenimente;

  furt prin efracție, tâlhărie sau tâlhărie calificată;

  apă provenită din conducte sau canalizare, revărsare de ape, 
inundație, infiltrații, apă din pânza freatică, apă din 
precipitații, abur, îngheț, umezeală, coroziune, alte tipuri de 
lichide;

  fenomene naturale: furtună, vânt, grindină;

 supratensiuni, inducție, efectul direct sau indirect al 
trăsnetului;

 neglijență, manevrare improprie sau fără pregătirea 
necesară;

  erori operaționale, daune cauzate cu sau fără rea intenție de 
terțe persoane;

  alte cauze care nu sunt în mod expres excluse, care fac 
necesară reparația sau înlocuirea bunului respectiv.

Costuri suplimentare și clauze adiționale ce pot fi incluse în 
acoperire:

Cutremur;
Greve, rascoale și tulburări civile;
Extindere teritorială pentru echipamente portabile;
Transporturi urgente;
Data și suporturi de date;
Costuri majorate de lucru;

Suma asigurată se stabilește potrivit declarației Asiguratului, 
reprezentând valoarea de nou actualizată din ultimele liste / 
cataloage disponibile, la care se adaugă cheltuieli de transport, 
instalare, punere în funcțiune, taxe vamale, TVA.

Există restricții de acoperire?

Ce se asigură?

Asigurarea facultativă a echipamentelor și aparaturii electronice (staționare și portabile), inclusiv a sistemului de operare software cu condiția să fie gata de 
funcționare și să fie utilizate într-un domeniu economico-social (uz comercial, industrial, cercetare-dezvoltare sau educațional) aparținând persoanelor 
juridice.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigură?

Prezentul document oferă un rezumat în ceea ce privește principalele acoperiri și excluderi ale produsului de asigurare de echipamente și aparatură 
electronică și nu este unul personalizat. Informațiile pre-contractuale și contractuale complete ale prezentului produs de asigurare sunt furnizate în 
documentația completă a Contractului de Asigurare.
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Asigurații în insolvență și/sau faliment;
Părțile și materialele care sunt supuse unei uzuri pronunțate și 
înlocuirii repetate sau periodice, datorită funcționalității 
specifice și a compoziției lor;
Piesele, componentele sau subansamblele ce nu fac parte 
dintr-un sistem funcțional, stocuri de echipamente, 
echipamente scoase din uz.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pentru daunele produse la adresa/adresele menționate în poliță dacă nu este menționat altfel, situate pe teritoriul 
României.

daune produse de mișcări telurice de orice intensitate, erupții
vulcanice, cutremure subacvatice, tulburări civile, revolte, greve, 
acte de terorism sau sabotaj;
daune de natură estetică care nu împiedică buna funcționare a
bunului (ex.: zgârieturi, decolorări etc.);
avarii interne la orice componente electronice și/sau module 
(daunele de consecinta provocate altor piese/module care pot fi 
schimbate raman totusi asigurate);
furtul comis fără efracție sau tâlhărie sau înlesnit prin dol sau 
culpă gravă de către angajații Asiguratului/Utilizatorului sau de 
persoanele însărcinate cu supravegherea / paza echipamentelor;
evenimente pentru care o terță parte, ca furnizorul (producătorul 
sau vânzătorul), transportatorul, expeditorul sau constructorul 
este răspunzător prin lege sau datorită obligațiilor contractuale;
uzura, abraziunea și îmbătrânirea oricărei părți a echipamentului 
asigurat;
intenție, culpă gravă, viciu ascuns al bunului asigurat;
cutremur, erupție vulcanică, cutremur marin (tsunami), precum și 
urmările acestora: inundații, uragane, taifune, cicloane, tornade;
tulburări civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte 
de vandalism;
costuri de întreținere, costuri de îmbunătățire;
pierderi de consecință de orice fel sau tip, cum ar fi pierderea de 
venit/profit, pierderea dreptului de folosință;
acțiunea deliberată a Asiguratului / Utilizatorului sau a unui 
reprezentant legal al acestuia;
daune ca urmare a riscurilor cibernetice;
daune ca urmare a bolilor transmisibile.



Respectarea intrucțiunilor și recomandărilor fabricantului referitoare la montarea, instalarea și folosirea echipamentului asigurat, precum și a 
normelor de întreținere, garanție și service în conformitate cu reglementările fabricantului;
Oferirea unei protecții adecvate în concordanță cu mediul de lucru în care este folosit;
Asigurarea că persoanele care folosesc echipamentele asigurate dețin calificarea necesară prevăzută de lege (numai unde este cazul);
Declararea corectă, completă și în conformitate cu realitatea a tuturor informațiilor referitoare la risc și la împrejurările producerii evenimentului 
asigurat;
Semnarea Chestionarului, Poliței și Condițiilor de asigurare, a oricărui Act Adițional de schimbare a Poliței inițiale;
Plata la termen și în totalitate a ratelor de primă aferente poliței de asigurare;
Prevenirea producerii evenimentului asigurat și luarea tuturor măsurilor pentru limitarea pagubelor la producerea acestuia;
Comunicarea în scris a producerii evenimentului , în 3 zile de la data când ați luat la cunoștință, atât către Generali cât și către organele abilitate 
să cerceteze și să stabilească cauzele producerii evenimentului (Poliţie, Pompieri, etc.), precum și solicitarea eliberării procesului verbal de 
constatare;
Conservarea dreptului de regres al Asigurătorului și a stării de fapt existente în momentul daunei;
Comunicarea în scris a oricăror modificări ce pot apărea în legătură cu obiectul asigurării în termen de maxim 10 zile de la data luării la 
cunoștință (schimbarea/ încetarea activității desfășurate la locația asigurată, schimbarea utilizării/destinației bunului asigurat și/sau a modalității 
de utilizare a acestuia).

Ce obligații am?

Anterior datei de începere a perioadei de asigurare (în cazul primei integrale sau ratei I de primă), dacă nu s-a convenit altfel;
La datele scadente stabilite în polița de asigurare (pentru ratele de primă ulterioare ratei I);
În valuta stabilită în poliță pentru plata primelor de asigurare;
În conturile stipulate în polița de asigurare;
La intermediarii în asigurări (agenți, brokeri) împuterniciți de Generali să încaseze primele de asigurare.

Când și cum plătesc?

Acoperirea începe la data fixată în poliță, dacă prima de asigurare sau Rata I a fost plătită înainte de aceasta dată. Dacă plata nu s-a facut înainte de
data de început a asigurării, chiar dacă polița va fi valabilă, acoperirea este suspendată până la data plății efective a primei datorate.
Vă acordăm o perioadă de păsuire de 30 de zile să achitați prima rată, perioada în care polița este suspendată, iar dacă după acestă perioadă nu
achitați prima, polița se va anula. Pentru daunele produse în perioada de suspendare, Generali nu plătește despăgubiri.
Celelalte rate de primă se vor achita la termenele prevăzute în poliță. Pentru celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea încetează la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare menționate în poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Cum pot să reziliez contractul?

Contractul poate fi reziliat, în cazul în care îți sunt încălcate drepturile din contract, prin transmiterea unei notificări scrise către Generali, cu indicarea și 
explicarea motivului de reziliere;
Poți înceta contractul și fără a exista o încălcare a drepturilor, notificând în scris Generali de intenția de încetare a contractului, cu respectarea termenului de 
preaviz prevăzut de lege, de cel puțin 20 zile;
În cazul contractelor încheiate la distanță, încetarea se poate face în termen de 14 zile din ziua încheierii sale, fără penalități, dacă nu s-au produs riscuri 
asigurate.

Asigurare facultativă pentru Daune Materiale la bunuri
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