
 

 

 
  

 

  

 
 

 

 
 

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale 
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință 
de cauză.

Asigurarea de incendiu și alte riscuri – FORTIUS pentru AMM-uri este un produs flexibil, sub formă de pachete de 
riscuri, care oferă protecție completă pentru afacerea dumneavoastră de tipul” Afaceri Mici și Mijlocii - AMM din 
domeniile non-industriale (de ex. comerț, prestări servicii, activități profesionale, științifice și tehnice).

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce se asigură? Ce nu se asigură?

Asigurarea este valabilă la locația asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României.

Există restricții de acoperire?

Unde beneficiez de asigurare?

  
 

 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

                  

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 08.06.02.F.003.0.A)

Produsul companiei: FORTIUS pentru AMM-uri

Asigurarea de incendiu și alte riscuri

În funcție de specificul activității desfășurate, se pot 
prelua în asigurare: 

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau 
pierderea bunurilor asigurate din multe riscuri, dintre 
care amintim:

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă 
valoarea pentru care se încheie asigurarea și este 
maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance 
Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai 
multor evenimente asigurate.

 Clădirile;
 Conținutul (mijloace fixe, stocuri și/sau bunuri 

primite în custodie sau deținute cu orice titlu);

 Pachetul de Bază (incendiu, trăsnet, explozie, 
căderi de corpuri aeriene);

 Pachetul Extins, format din Pachetul de Bază, 
plus următoarele riscuri: cutremur, furtună, 
grindină, inundație, viitură, greutatea stratului de 
zăpadă, avalanșă de zăpadă, ploaie torențială, 
tornadă, uragan, alunecare și prăbușire de 
teren;

 Echipamentele și instalațiile aferente clădirilor.

 Pachetul Premium, format din Pachetul Extins, 
plus următoarele riscuri: coliziune cu 
(auto)vehicule, boom sonic, greve, revolte, 
tulburări civile, vandalism, apă de conductă, 
refulare, scurgeri din sprinklere, prăbușire de 
corpuri terestre, furt prin efracție sau tâlhărie doar 
pentru conținut.

 
  

 

  

 
 

x Clădiri în curs de construcție sau nefinalizate 
(inclusiv bunurile conținute în acestea);

x Obiective pentru care organele în drept au 
interzis construcția de imobile sau alte construcții 
prin acte publice sau comunicate în scris 
Asiguratului înainte de construire, precum și 
bunurile conținute în aceste clădiri;

x Bunuri aflate în mine subterane;
x Bunuri aparținând obiectivelor “off-shore”;
x Arhive, registre contabile, tipare, modele, 

planuri, matrițe;
x Informațiile de pe suporturile de date;
x Autovehicule, ambarcațiuni, aeronave, material 

rulant; 
x Colecții și obiecte de artă;
x Clădiri de patrimoniu;
x Orice tip de teren, plantații, păduri, culturi de 

plante, animale, pești și alte viețuitoare.

Nu se asigură: 

!
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Război, terorism, sabotaj, reacții nucleare, 
radiației nucleare sau contaminării radioactive;
Orice lucrări de construcții/montaj/reparații 
executate în cadrul locației asigurate;
Fapte săvârșite cu intenție de către Asigurat.

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de: 



Principalele obligatii la începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale 
împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea 
daunelor.

Ce obligații am?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când și cum plătesc?

 

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Când începe și când încetează acoperirea?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la 
data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens. 

Cum pot să reziliez contractul?


