
Nu se acordă despăgubiri pentru daunele cauzate de:
dol sau culpa gravă prin care se poate înțelege lipsa neobișnuită 
de grijă sau atenție, precum și indiferența față de ceea ce ar 
trebui, în principiu, să fie clar pentru oricine într-o anumită 
situație;
Exemplu: manevrarea/utilizarea sub influența băuturilor alcoolice/ 
substanțelor stupefiante, angajarea de către Asigurat și/sau 
Utilizatorului și/sau Beneficiarului a unor persoane necalificate 
pentru manevrare/etc.;
defectarea/nefuncționarea părților electrice și/sau mecanice, 
înghețarea lichidului, lipsa sau insuficiența ungerii;
pierderea sau avarierea pieselor înlocuibile sau a anexelor, 
accesorii sau a altor părți interschimbabile în general (cutite, 
curele, baterii, conducte flexibile, etc.);
explozia oricărui boiler, vas sau motor cu combustie internă;
daune la mașini și echipamente de șantier aflate pe ambarcațiuni;
exploatarea continuă (uzură, coroziune, etc.);
pierderea sau avarierea care apare în timp ce un bun asigurat 
este supus unui test sau este folosit în alt scop/fel decât cel 
pentru care a fost proiectat;
pierderea sau avarierea instalațiilor și/sau utilajelor care 
funcționează subteran;
cheltuielile efectuate pentru transformarea/perfecționarea, 
reparații, recondiționări sau restaurări;
avarierea rezultată din utilizarea bunului asigurat după 
producerea unei daune anterioare, dar înainte de a se fi reparat 
definitiv;
daune produse de materiale explozive;
orice defecte sau vicii existente la data intrării în vigoare 
cunoscute Asiguratului sau reprezentanților săi; 
pierderea sau avarierea cauzată de dol sau culpă gravă;
daune pentru care trebuie să răspundă furnizorul, constructorul 
sau unitatea care asigură întreținerea;
riscuri cibernetice;
boli transmisibile.

Se cuprind în asigurare instalațiile, echipamentele, mașinile și  
utilajele de șantier sau alte bunuri asimilabile acestora, precum 
și baracamentele sau alte construcții temporare folosite pe 
șantier;
Polița este de tip “Toate riscurile”, respectiv sunt despăgubite 
daunele materiale și directe produse bunurilor asigurate în 
perioada de valabilitate a poliței de orice eveniment brusc și 
neprevăzut, cu excepția celor excluse în mod expres;
Cu titlu de exemplu, se acordă despăgubiri pentru daunele 
cauzate de:
  coliziune;
  alunecare de teren, căderi de roci;
  răsturnări sau căderi în râpe sau excavări;
  incendiu în parcul de utilaje;
  furtună, inundație;
  cădere de pământ sau bolovani pe utilaje, tasare;
  cutremur.

Clauze speciale:
Furt, respectiv pierderea totală sau daunele materiale și directe 
produse utilajului asigurat, atât în staționare, cât și în mișcare 
produse prin furt total, furt parțial sau tentativă de furt.
Greve, Răscoale sau Tulburări civile, respectiv pierderi sau 
daune provocate de greve, răscoale și tulburări civile.
Transport intern tip CASCO, respectiv daunele materiale și 
directe produse utilajului asigurat pe durata deplasărilor între 
punctele de lucru (șantiere) prin circulația pe drumurile publice 
(folosind forța motoare proprie și/sau remorcate/tractate) cu 
respectarea normelor legale în vigoare.
Transport intern tip Cargo, respectiv daunele produse utilajelor 
pe timpul transportului rutier (transport pe platformă), precum și 
în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare pe/de pe 
mijlocul de transport.

Cheltuieli suplimentare:
Cheltuieli suplimentare efectuate în scopul limitării sau 
diminuării daunei;
Cheltuieli suplimentare pentru constatarea daunei, efectuate de 
terți, în măsura în care aceste cheltuieli sunt justificate de 
situație și sunt efectuate în legătură cu o daună care este 
acoperită conform condițiilor.

Bunurile se asigură la valoarea declarată de Asigurat, 
reprezentând valoarea de înlocuire (stabilită la momentul 
încheierii contractului de asigurare, fără să se țină seama de 
eventuale reduceri sau prețurile preferențiale) a bunurilor 
asigurate cu unele noi, identice sau similare (aceiași parametrii 
tehnici / constructivi), inclusiv cheltuieli de montare, transport, 
taxe vamale, alte taxe.

Ce se asigură?

Asigurarea facultativa a Mașinilor și Utilajelor de Șantier.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigură?
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Asigurare a Mașinilor și Utilajelor de Șantier

Unde beneficiez de asigurare?

Mașinile și Utilajele de șantier sunt asigurate în limita teritorială a României în incinta șantierelor, în parcuri de utilaje sau în ateliere; pe
drumurile publice (numai cu Clauza Specială “Transport intern tip CASCO”).

Există restricții de acoperire?
Nu se pot prelua în asigurare:

Asigurații în Insolvență și/sau Faliment;
Utilaje ce se află/lucrează în șantierele navale, maritime, fluviale 
sau în șantierele situate pe malurile apelor (atât stătătoare, cât și
curgătoare);
Autovehicule proiectate și autorizate să transporte persoane sau 
mixte (transport persoane și mărfuri), care în mod uzual nu sunt 
destinate spre a fi folosite pe șantierele de construcții;
Instalațiile și/sau utilajele care funcționează în subteran dacă nu 
s-a stabilit altfel între părți.

Prezentul document oferă un rezumat în ceea ce privește principalele acoperiri și excluderi ale produsului de asigurare de Mașini și
Utilaje de Șantier 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.



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 asigurari (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 privind mărfurile transportate
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