
Asigurarea pentru Utilaje specializate.

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 utilaje specializate 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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Asigurare facultativă pentru Utilaje specializate

Incendiu, respectiv daunele materiale și directe produse 
(auto)vehiculului asigurat, atât în staționare, cât și în mișcare de 
riscul de incendiu, oricare ar fi cauza acestuia.

Furt, respectiv pierderea totală sau daunele materiale și directe 
produse (auto)vehiculului, atât în staționare, cât și aflat în 
mișcare produse prin Furt (total, parțial sau tentativă de furt) și/ 
sau Tâlhărie.

Avarii accidentale, respectiv daunele materiale și directe 
produse (auto)vehiculului asigurat ca urmare a ciocnirii, 
tamponării, coliziunii, răsturnării, lovirii și căderii 
(auto)vehiculului.

Evenimente naturale respectiv daunele materiale și directe 
produse (auto)vehiculului atât în staționare, cât și aflat în 
mișcare de riscurile de furtună, uragan, trombe de aer, aluviuni, 
inundații, grindină, alunecări sau surpări de teren și cutremur, 
oricare ar fi cauza acestora.

Evenimente socio-politice, respectiv daunele materiale și 
directe produse (auto)vehiculului asigurat ca urmare a 
tulburărilor civile, revoltelor, grevelor și a actelor de vandalism.

Variante de asigurare, stabilite conform opțiunii Asiguratului.

Varianta I  Incendiu;

Varianta II  Incendiu, furt;

Varianta III  Incendiu, furt, avarii accidentale;

Varianta IV  Incendiu, furt, avarii accidentale, evenimente 
 naturale și evenimente socio-politice.

Clauze adiționale ce pot fi incluse în acoperire:

Extinderea teritorială, respectiv extinderea ariei teritoriale 
pentru care este valabilă asigurarea;

Greve, Răscoale sau Tulburări civile, respectiv acoperirea 
pierderilor sau daunelor provocate de greve, rascoale și 
tulburari civile;

Transport intern (CARGO), respectiv daunele produse 
(auto)vehiculelor pe timpul transportului rutier (transport pe 
platformă), precum și în timpul operațiunilor de încărcare și 
descărcare pe/de pe mijlocul de transport.

Se asigură (auto)vehiculele înmatriculate, înregistrate sau 
nesupuse  înmatriculării sau înregistrării, destinate transportului 
materialelor, lucrărilor agricole sau utilitar, inclusiv accesoriile 
montate fix pe acestea.

Suma asigurată se stabilește potrivit declarației Asiguratului.

La stabilirea acesteia:

Pentru (auto)vehiculele noi trebuie luate în considerare factura 
de achiziție, listele de prețuri ale reprezentanțelor sau 
cataloagele de specialitate;

Pentru (auto)vehiculele vechi se va considera valoarea obținută 
din valoarea de nou calculată conform punctului de mai sus din 
care se scade procentul de uzură corespunzător vechimii și 
gradului de întreținere;

Valorile obținute trebuie să includă taxe vamale, TVA, accize 
etc, după caz.

Ce se asigură?
Nu se acordă despăgubiri pentru daunele cauzate de:

reaua intenție sau culpa gravă prin care se poate înțelege 
folosirea flăcării neprotejate sau a focului deschis în spațiul în 
care se află (auto)vehiculul sau în interiorul acestuia ori 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: continuarea rulării (auto)vehiculului 
după spargerea băii de ulei, avarierea cutiei de viteze, explozia 
cauciucului etc. ori intrarea cu (auto)vehiculul în zone inundate, 
accidentate, respectiv utilizarea acestuia contrar indicațiilor 
producătorului referitoare la regimul normal de funcționare etc.);
ardere simplă care nu este urmata de incendiu;
furtul pieselor și/sau părților componente de rezervă, 
echipamentului suplimentar cu care (auto)vehiculul nu este dotat 
din fabricație, precum și a combustibililor, lubrifianților, curelelor 
de distribuție, funiilor, cablurilor, huselor sau prelatelor și a 
oricăror bunuri aflate în (auto)vehicul;
conducerea, operarea sau acționarea, în momentul producerii 
avariei accidentale, de o persoană care nu posedă atestat sau 
permis de conducere valabil pentru categoria respectiva;
conducerea (auto)vehicululului sub influența substanțelor 
halucinogene, alcoolului sau în stare de ebrietate;
daunele cauzate motorului sau altor părți componente ale 
(auto)vehiculului ca urmare a contactului acestora cu apa în 
absența producerii unei avarii accidentale sau a unor evenimente 
naturale;
daunele produse cauciucurilor, jenților, amortizoarelor sau altor 
părți inferioare ale (auto)vehiculului în absența producerii unei 
avarii accidentale sau a unor evenimente naturale, din care să 
rezulte avarierea și a altor părți componente ale acestuia;
uzura pieselor, coroziune, umezeală, îngheț, schimbări de 
temperatură;
avarii mecanice sau electrice, trepidații, acțiunea curentului 
electric ori a substanțelor chimice; 
efectuarea unor improvizații de natură tehnică;
încărcarea sau descărcarea în / din (auto)vehicul;
riscuri cibernetice;
boli transmisibile.

Ce nu se asigură?

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

Asigurații în Insolvență și/sau Faliment;
Asigurarea acoperă numai evenimentele declarate și constatate de
Poliție sau, în cazurile în care legea permite, doar de către 
Asigurător.
Avariile accidentale nu sunt acoperite, când (auto)vehiculul asigurat 
nu avea certificat, număr sau autorizație de circulație valabile deși 
conform legii și normelor în vigoare este supus înmatriculării sau 
înregistrării.



Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Declararea corectă, completă si 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, oferta 
precum și polița de asigurare);
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 polița 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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