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ASIGURAREA FACULTATIVĂ PENTRU BUNURI ŞI PROPRIETĂŢI  

-PERSOANE FIZICE- 
 

Clauza privind asigurarea de avarii accidentale ale 
aparatelor electrice, electronice şi electrocasnice pentru acoperirea daunelor electrice 

 
1. Obiectul asigurării:  
1.1. Societatea City Insurance S.A. acordă despăgubiri pentru pagubele produse de avarii accidentale ale bunurilor electrocasnice, aparaturii 

electrice şi electronice, generatoarelor de curent.  
1.2. Sunt incluse în categoria bunurilor asigurabile în baza prezentei clauze, următoarele bunuri aflate la locaţia menţionată în poliţa de 

asigurare: computere, televizoare, frigidere, congelatoare, cuptoare electrice, maşini de spălat, aspiratoare, sisteme audio, sisteme de 
securitate, echipamente Spa, sisteme de ventilaţie, generatoare, transformatoare, sisteme de încălzire/aer condiţionat – enumerarea 
nefiind limitativa, cu condiţia ca aceste bunuri să fie menţionate în cererea chestionar  şi să se afle la locaţia menţionată în Contract. 

1.3. Pentru a putea fi preluate în acoperire, trebuie ca, la momentul încheierii asigurării, bunurile sa fie funcţionale şi să aibă o vechime în 
exploatare de până la 5 ani (inclusiv). 

1.4. Asigurarea bunurilor prin prezenta clauză este o extindere a acoperirii conferite de Asigurarea facultativă pentru bunuri şi proprietăţi, fiind 
condiţionată de includerea acestor bunuri la asigurarea clădirii şi a conţinutului. 

  

2. Riscuri asigurate: 
 

2.1. Societatea City Insurance S.A., în baza prezentei clauze şi în schimbul achitării primelor de asigurare conform Contractului, acordă 
despăgubiri pentru daunele produse de: 

a) arcuri electrice, supratensiune, suprasarcina, scurtcircuit, variaţii de tensiune, întrerupere de curent, dacă în urma acestora se produce 
sau nu un incendiu în interiorul aparatelor electrocasnice/electronice/electrice (chiar daca acestea nu au fost urmate de incendiu); 

b) acţiunea indirectă a electricităţii atmosferice (trăsnet, fulger) asupra bunurilor asigurate aflate în interiorul clădirilor/construcţiilor. 
 

3. Excluderi specifice: 
City Insurance S.A. nu despăgubeşte: 
a) pagubele produse centralei termice şi instalaţiilor care sunt acoperite/ar putea fi acoperite de Clauza privind asigurarea de avarii 

accidentale ale centralei termice, instalaţiei de climatizare, pompare, filtrare şi încălzire a apei; 
b) nerespectarea instrucţiunilor/specificaţiilor producătorului/furnizorului echipamentului; 
c) pagube provocate de uzura sau lipsa de întreţinere; 
d) daune cauzate la piese sau părţi care prin întrebuinţare şi/sau natura lor suferă un grad mare de uzură sau depreciere şi necesită 

înlocuirea lor periodică, inclusiv piese sau componente schimbabile sau detaşabile, baloane de sticlă, tuburi electronice şi lămpi de 
iluminat, cabluri de conexiune (electrice sau cu fibră optică) altele decât cele din interiorul bunului asigurat, bobinaje electrice (altele decât 
cele ale motoarelor electrice), perii colectoare, siguranţe şi alte elemente de protecţie, agenţi frigorifici şi de răcire, coroziune, şi orice alte 
influenţe chimice sau atmosferice continue; 

e) cheltuieli ocazionate de revizii şi reparaţii curente sau periodice; 
f) daune cauzate de deficienţe care existau deja la încheierea asigurării şi care trebuiau să fie cunoscute Asiguratului; 
g) obiectele sau produsele conţinute în aparatura electrocasnică (ca de exemplu, dar nu limitat: deteriorarea de alimente dintr-un congelator); 
h) pagube produse în timpul operaţiilor de omologare sau de probe, fără vreo legătură cu lucrările de întreţinere sau revizie; 
i) pagube produse la suprafaţa bunurilor asigurate (zgârieturi, mătuiri, aşchieri, ciuntiri, schimbarea culorii în timp sau sub influenţa factorilor 

de mediu) sau exfoliere; 
j) pagube produse cu ocazia efectuării unor lucrări de instalare, depozitare, montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate, greşita 

montare a acestora, precum şi în timpul mânuirii bunurilor casabile asigurate; 
k) daunele produse la instalaţia electrică aferentă clădirii, inclusiv tabloul de distribuţie a energiei electrice; 
l) daunele produse la unelte electrice, maşini de găurit, polizor unghiular, fierăstrău electric, maşini de tuns iarba etc; 
m) daunele produse la utilaje agricole; 
n) întreruperea alimentării cu energie electrică în urma neplăţii de către Asigurat a facturilor sau nerespectării altor obligaţii prevăzute în 

contractul de furnizare a energiei electrice. 
 

4. Suma asigurată 
Suma asigurată este cea declarata de Asigurat şi trebuie să reprezinte valoarea de înlocuire a bunurilor asigurate cu unele similare. 
 

5. Stabilirea si plata despagubirii 
5.1. Despagubirea acordată de City Insurance nu va depăşi suma asigurată menţionată în Poliţă şi nici cuantumul daunei; 
5.2. Cuantumul daunei reprezintă: cea mai mică valoare dintre costul de înlocuire/ achiziţie (preţul cu amănuntul de pe piaţa locală al unui bun 
identic sau similar din punct de vedere tehnic/calitativ) a bunului deteriorat/distrus şi costul reparaţiilor/recondiţionării necesare aducerii bunului 
în starea de fucţionare. 
 

La prezentele condiţii speciale de asigurare se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea facultativă pentru bunuri şi 
proprietăţi - persoane fizice”, în măsura în care nu contravin prevederilor din prezenta. 
 

               ASIGURAT/CONTRACTANT,                                   ASIGURĂTOR,  
 

  Societatea de Asigurare-Reasigurare  
 City Insurance  S.A. 
 

        (nume, prenume/denumire, semnătură)                     (nume, prenume, semnătură, ștampilă) 


