
Asigurarea facultativă a bunurilor patrimoniale pentru acte de terorism sau sabotaj și de întreruperea activității.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Prezentul document oferă un rezumat în ceea ce privește principalele acoperiri și excluderi ale produsului de asigurare de Daune Materiale la bunuri 
provocate prin Acte de Terorism 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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Document de informare privind produsul de asigurare (ver. 03/ Februarie 2023)

Asigurare facultativă pentru Daune Materiale la Bunuri produse prin 
Acte de Terorism și Întreruperea Activității

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă pentru daunele produse la adresa/ adresele menționate în poliță.

Secțiunea I - Pagube Materiale la Bunuri:
Pagubele materiale la bunuri produse ca urmare a unui Act de
Terorism ori Sabotaj;

În limitele stabililite în poliță sunt cuprinse și:
Cheltuielile cu îndepărtarea molozului;
Onorarii pentru experti (arhitecți, ingineri consultanți și alți
experți profesioniști) suportate pentru restaurarea sau
repararea bunurilor asigurate.

Categoriile de bunuri asigurate:
Clădiri,
Utilaje, Echipamente, Mobilier (mijloace fixe și obiecte de
inventar)
Socuri de marfă;

Secțiunea II - Întreruperea Activității, acoperire opțională ce se
acordă doar în completarea Secțiunii 1

Se asigură pierderea de Profit brut dacă în cursul perioadei de
asigurare bunurile asigurate cuprinse la Secțiunea I, suferă o 
pierdere sau deteriorare ca urmare a unui act de terorism sau 
sabotaj cauzând în felul acesta o întrerupere sau o perturbare a 
activitații asigurate.
Suma asigurată se determină în baza completării Notei de 
Calcul specifice acestei secțiuni și care este pus la dispoziție 
de Asigurător.
Perioda maximă de timp de indemnizare standard este de până 
la 18 luni.

Ce se asigură?
Secțiunea I – Pagube Materiale la Bunuri
Nu se acordă despăgubiri pentru daunele cauzate de:

război, reacții nucleare;
azbest, substanțe chimice sau biologice, sau din expunerea 
chimică sau biologică de orice fel;
acte intenționate ale Asiguratului ori Contractantului, confiscare, 
naționalizare, rechiziție;
acte de vandalism, revolte sau tulburări civile;
dispariție misterioasă sau pierdere inexplicabilă;
daune ca urmare a riscurilor cibernetice;
daune ca urmare a bolilor transmisibile.

Secțiunea II - Întreruperea Activității
Sunt excluse din acoperire pierderile determinate de:

acțiunile ale greviștilor sau altor persoane, care împiedică 
reconstrucția, reparația sau înlocuirea bunurilor ori restabilirea sau 
continuarea activității;
daune ca urmare a riscurilor cibernetice;
daune ca urmare a bolilor transmisibile.

Ce nu se asigură?

Declararea corectă, completă și în conformitate cu realitatea a tuturor informațiilor referitoare la risc și la împrejurările producerii evenimentului 
asigurat;
Semnarea tuturor documentelor ce stau la baza emiterii ofertei de asigurare și a poliței (chestionar de asigurare, prezentul document, ofertă 
precum și polița de asigurare);
Plata la termen și în totalitate a ratelor de primă aferente poliței de asigurare;
Comunicarea producerii evenimentului asigurat în termen de 7 (șapte) zile de la data luării la cunoștință despre acesta;
Anunțarea, în scris, a organelor abilitate să cerceteze și să stabilească cauzelor producerii evenimentului ( Poliţie, Pompieri, etc.) și solicitarea 
procesului verbal;
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?

Există restricții de acoperire?
Polița de Terorism se acordă numai împreună cu o asigurare de
Daune Materiale.

Nu se pot prelua în asigurare:
teren;
stâlpi, cabluri electrice sau conducte de transport energie aflate
în afara incintei asigurate;
avioane sau orice alt dispozitiv aerian ori nave maritime, mijloace 
de transport terestre, inclusiv vehicule, locomotive sau material 
rulant;
animale, plante și viețuitoare de orice fel;
bunuri în tranzit, aflate în afara incintei asigurate;
obiecte de artă, antichități.



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?

Începe la data fixată în poliță, dar nu înainte de ora 00.00 a zilei următoare în care s-a încasat prima de asigurare/rata I de primă;
Vă acordăm o perioadă de păsuire de 30 de zile să achitați prima rată, perioadă în care polița este suspendată, iar dacă după această 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;
Încetează, în mod uzual, după 12 luni de la prima zi de valabilitate, la ora 00.00 a ultimei zile 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.
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