Conditii generale
Asigurarea facultativa a locuintei
Cap. I. DEFINITII.
I. a)Definitii generale
1.1. Asigurat: persoana fizica sau juridica titulara a unui interes asigurabil, care plateste
Asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare în baza unui Contract de Asigurare
încheiat cu acesta, cu scopul de a fi despagubita în cazul în care a suferit un prejudiciu prin
manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform prevederilor din contractul de asigurare.
1.2. Contractant: persoana fizica sau juridica, alta decât Asiguratul, care încheie cu Asiguratorul, în
interesul Asiguratului, un contract de asigurare, obligându-se sa plateasca prima de asigurare si sa
respecte obligatiile care ii revin.
1.3. Beneficiar: persoana fizica sau juridica, îndreptatita sa primeasca despagubirea în caz de dauna,
conform mentiunilor din contractul de asigurare.
1.4. Asigurator: ABC Asigurari Reasigurari SA,cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr.24,
Sector 1, cod postal 011644, CUI 9438013, J40/3129/1997, web: www.abcasigurari.ro, autorizata de
catre CSA sub numarul RA -035/2003, Cod operator date cu caracter personal nr. 16 384
1.5. Contractul de asigurare: raportul juridic stabilit între parti, prin care Asiguratul/Contractantul se
obliga sa plateasca o prima de asigurare Asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului
asigurat, sa plateasca Asiguratului/Beneficiarului asigurarii, despagubirea, în limitele si la termenele
convenite prin contract si cu respectarea riguroasa a conditiilor de asigurare. Contractul de asigurare
se incheie in baza cererii scrise a asiguratului si are in componenta urmatoarele documente: Polita de
asigurare, Cererea chestionar, Conditiile generale de asigurare (si Conditiile Speciale - daca este cazul),
Specificatia (care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si limitele de raspundere ale
Asiguratorului – daca este cazul), Raportul inspectiei de risc (daca este cazul) precum si orice alt
document incheiat intre Asigurat si Asigurator.
1.6. Polita de asigurare: document prin care se probeaza incheierea contractului de asigurare, semnat
de ambele parti
1.7. Risc asigurat: evenimentul viitor, posibil, dar incert, mentionat în conditiile de asigurare (generale
si suplimentare dupa caz). Asiguratorul isi asuma raspunderea de a acorda despagubirea
1.8. Eveniment asigurat: manifestarea riscului asigurat, prevazut în conditiile generale de asigurare
sau in clauzele suplimentare, a carui producere determina aparitia dreptului la despagubire.
1.9. Suma asigurata: valoarea reala determinata de catre un evaluator imobiliar autorizat.
In cazul in care, la momentul solicitarii de intocmire a politei de asigurare nu exista un raport tehnic de
evaluare, valoarea reala este acceptata de catre parti ca fiind valoarea declarata de Asigurat, pe propria
raspundere, cu mentiunea ca, in caz de dauna majora (atunci cand cuantumul daunei despaseste 50%
din valoarea asigurata) Asiguratorul se va putea adresa pe propria cheltuiala unui evaluator imobiliar
autorizat, iar valoarea determinata de catre acesta prin raportul tehnic va fi considerata Valoare Reala
de Asigurare, eventual diferenta de prima incasata in plus restituindu-se Asiguratului.
Suma asigurata reprezinta suma maxima în limita careia Asiguratorul poate acorda despagubiri
Asiguratului sau celor in drept, în cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a
despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii.
1.10. Perioada asigurata: intervalul de timp prevazut in contractul de asigurare pentru derularea
raporturilor juridice dintre partile contractului de asigurare.
1.11. Prima de asigurare: suma datorata de Asigurat în schimbul obligatiei pe care si-o asuma
Asiguratorul, de plata a despagubirii in caz de producere a riscurilor asigurate.
1.12.1 Dauna partiala: dauna a bunului (mobil sau imobil) asigurat, astfel încât prin reparare,
reconditionare sau restaurare ori înlocuirea unor parti componente, poate fi adus în starea în care se
afla înaintea producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, costul aferent acestor operatii fiind mai
mic decât suma asigurata.
1.12.2 Dauna totala: dauna a bunului (mobil sau imobil) asigurat într-un asemenea grad încât
refacerea sau restaurarea bunului sau a partilor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar
fi egal cu sau mai mare decât suma asigurata.
1.13. Fransiza - parte din valoarea daunei stabilita ca suma fixa ori ca procent, suportata de Asigurat,
din suma asigurata sau din valoarea fiecarei despagubiri pentru un eveniment. Fransiza se stabileste si
se consemneaza in polita in aceeasi valuta ca si suma asigurata.
1.14. Despagubire: suma datorata si cuvenita Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii, la producerea
riscului asigurat prin contract, in limita sumei asigurate., pentru daunele suferite, ca urmare a
producerii riscurilor asigurate,aceasta neputand depasi cuantumul pagubei (dauna) si nici valoarea
reala a prejudiciilor la momentul producerii riscului.

ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A

Cod: abc-AS-01.02.B

Revizia 2/august 2013

Page 1 /11

1.15. Forta majora. Asa cum este definita de Legea Romana, forta majora exonereaza partea care o
invoca de indeplinirea obligatiilor contractuale.
1.16. Bunurile asigurate în locuinta: bunurile (altele decât cele care prin natura lor fac parte
integranta din constructie) apartinând Asiguratului sau persoanelor care în mod statornic locuiesc cu
Asiguratul ori detinute spre pastrare, folosinta ori în grija sau custodie de acestia conform cererii
chestionar de asigurare si acceptate de Asigurator prin specificatie.
1.17. Locuinta cuprinde:
1.17.1. cladirea - constructie (casa de locuit, vila sau apartament în bloc/vila), alcatuita din una sau
mai multe camere de locuit, având destinatia de locuinta;
1.17.2. dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuintei, imprejmuiri din beton si/sau metalice, fier
forjat;
1.17.3. instalatiile fixe aferente locuintei: instalatii electrice interioare (exclusiv lustre, lampi, abajure,
aplice, fasunguri, becuri, tuburi de iluminat), instalatii sanitare de alimentare cu apa (inclusiv
hidroforul si boilerul) si de canalizare din interiorul cladirii, inclusiv obiectele sanitare (conductele de
apa, tuburile de scurgere, cazile de baie îngropate sau înzidite, chiuvetele, WC-urile etc.), instalatii de
încalzire centrala (inclusiv centrala termica), sobe de teracota sau zidite, instalatii de gaze, instalatii de
ventilatie si climatizare (exclusiv ventilatoarele electrice si aparatele de aer conditionat mobile)
1.18. Subasigurare: situatia în care (la încheierea contractului de asigurare sau pe parcursul derularii
acestuia) suma asigurata a cladirii / bunului asigurat este inferioara valorii de comercializare.
1.19. Supraasigurare: situatia în care (la încheierea contractului de asigurare sau pe parcursul
derularii acestuia) suma asigurata a cladirii / bunului asigurat este superioara valorii de
comercializare.
1.20. Fapta ilicita: fapta cu character contrar normelor legale sau clauzelor contractual, cauzatoare de
prejudicii si savarsita in timpul perioadei de Asigurare.
I. b) Definitii riscuri
1.21. Alunecare de teren: deplasare lina a terenului cauzata de miscari tectonice sau de eroziune
naturala.
1.21. Avalansa de zapada: masa de zapada care se desprinde de pe versantul muntelui si aluneca spre
vale.
1.23. Cadere de corpuri: caderea accidentala de corpuri de tipul aeronavelor, partilor si continutului
acestora precum si obiectelor extraatmosferice (nave spatiale sau parti ale acestora, meteoriti), stanci,
macarale (inclusive obiectele manipulate de acestea), elemente de constructie ale cladirilor invecinate
precum si copaci sau stalpi.
1.24. Cutremur: miscare seismica brusca a scoartei terestre, orizontala, verticala sau de torsiune,
datorata unui dezechilibru fizic produs în interiorul acesteia, având origine tectonica, vulcanica sau de
prabusire.
1.25. Explozie: eliberare brusca si violenta de energie ca urmare a unei reactii chimice sau fizice,
însotita de dezvoltare de lucru mecanic într-un timp foarte scurt
1.26. Furt:
1.26.1. Furt prin efractie: fapta unei persoane sau grup de persoane savârsita prin violent (care poate
fi probata cu dovezi materiale) de a-si însusi pe nedrept bunuri ale Asiguratului, prin folosirea
urmatoarelor mijloace:
- intra/iese, în/din cladire prin fortarea dispozitivelor de inchidere(inclusive a portilor de acces sau prin
spargerea/deteriorarea peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor, pardoselilor, împrejmuirilor
(gardurilor) - spargerea unui seif, a unei nise sau altui spatiu închis din cladire;
1.26.2. Tâlharia: furtul savârsit prin folosirea violentei sau amenintarii, ori prin aducerea victimei în
stare de inconstienta sau neputinta de a se apara.
1.27. Furtuna: perturbatie atmosferica violenta, produsa în general cu descarcari electrice, si la care
viteza vântului depaseste 20 m/s (72 km/h);
1.28. Greutatea stratului de zapada sau de gheata: distrugere provocata de excesul de masa de
zapada sau gheata acumulata pe acoperisuri si care actioneaza asupra elementelor de sprijin ale
constructiilor.
1.29. Grindina: precipitatie atmosferica continând particule de gheata.
1.30. Incendiu: ardere cu flacara deschisa (foc) care s-a produs în absenta unei vetre destinate acestui
scop sau a iesit din vatra, având forta de a se extinde prin propria sa putere. Arderea cu aport limitat de
oxigen (arderea mocnita), precum si efectul aplicarii deliberate a focului sau caldurii ca parte a unui
proces sau a unei operatii nu se considera incendiu. De asemenea, efectul caldurii într-un scurt-circuit
la instalatia electrica nu se considera incendiu, decât daca flacarile produse prin scurt-circuit se extend
la alte bunuri
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1.31. Inundatie: acoperirea unei portiuni de uscat cu apa, ca urmare a revarsarii peste marginile
cursurilor sau bazinelor de apa, a ruperii digurilor sau malurilor, sau a unei îngustari bruste si
neasteptate a cursului de apa ca urmare a unor precipitatii abundente.
1.32. Ploaie torentiala: precipitatie atmosferica de durata scurta si cu debit mare.
1.33. Trasnet: fenomen atmosferic constand in descarcare electrica luminoasa, însotita de un zgomot
puternic. Daunele produse de trasnet constau în transferul nemijlocit al efectului acestuia asupra
bunului asigurat.
1.34. Vandalism (actiuni dusmanoase): distrugere/deteriorare a unor bunuri de catre persoane sau
grupuri de persoane efectuata cu intentie.
CAP. II OBIECTUL ASIGURARII
Imobilul si /sau bunurile mentionate in Specificatia politei care se regãsesc în perimetrul declarat de
localizare a riscului si fatã de care Asiguratul trebuie sã aibã un interes patrimonial.
Sunt asigurabile cladirile cu destinatie de locuinta avand structura de rezistenta din beton armat,
metal, sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau chimic.
CAP III. RISCURI ASIGURATE
În baza prezentelor conditii, Asigurãtorul acordã despãgubiri în caz de pagube produse bunurilor
asigurate pentru urmãtoarele riscuri:
3.1. RISCURILE DE BAZA : Incendiu, trasnet, explozie, caderi de corpuri;
3.2. RISCURI EXTINSE:
3.2.1. RISC A: furtuna, grindina, ploaie torentiala, avalansa de zapada si greutatea stratului de zapada
sau gheata.
3.2.2. RISC B: cutremur de pamant, inundatii si alunecari de teren (riscuri prevazute in legislatia
privind Asigurarea obligatorie a locuintei).
3.2.3. RISC C: Furtul prin efractie si acte de talharie
3.2.4. Clauza C1: Vandalism ( actiuni dusmanoase)
3.2.5. Clauza C2: Spargerea bunurilor casante
3.2.6. Clauza C3: Avarii accidentale ale centralelor termice
3.2.7. Clauza C4: Distrugeri provocate de apa de conducta si refulare (inundare)
3.2.8. Clauza C5: Raspundere civila fata de terti
Polita se incheie obligatoriu cel putin pentru riscurile de baza. Celelalte riscuri pot fi acoperite integral
sau selectiv, contra unei prime de asigurare suplimentare,
3.3. CHELTUIELI CONEXE ACOPERITE, incluse in suma asigurata totala;
3.3.1. Cheltuieli pentru inchirierea de catre asigurat a unui spatiu locuibil similar cu cel avariat, pe o
perioada de maxim 3 luni, pentru intreaga familie, in limita a 300 Euro/luna, daca locuinta asigurata
este avariata astfel incat nu mai este locuibila iar asiguratul opteaza pentru inchirierea temporara a
altei locuinte;
3.3.2. Cheltuieli ptr. indepartarea resturilor rezultate in urma producerii evenimentului asigurat, in
limita a 1 % din suma asigurata totala pentru cladire si/sau continut.
CAP. IV. STABILIREA SUMEI ASIGURATE SI/SAU LIMITEI RASPUNDERII
4.1. Suma asigurata in cazul locuintelor este valoarea reala la momentul incheierii politei, determinata
conform pct. 1.9. de mai sus. Aceasta este stabilita in functie de vechimea unitatii locative, starea de
intretinere si valoarea de piata in conditiile unei piete imobiliare echilibrate.
In cazul in care unitatea locativa este constituita in garantie bancara, suma asigurata nu va fi mai mica
decat cea inscrisa in raportul de evaluare emis de expertul evaluator bancar autorizat.
4.2. Suma asigurata in cazul bunurilor (continutului). Valorile mentionate de asigurat pentru fiecare
bun luat individual conform cererii chestionar de asigurare si acceptate de asigurator prin specificatie.
CAP. V. STABILIREA SI PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE
5.1.Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se plateste in lei la cursul BNR din data plati
5.2.Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare (pe baza de
chitanta) sau în rate, în numerar sau prin ordin de plata în contul Asiguratorului (prima ratã se
plãteste ìnainte de intrarea ìn vigoare a politei, iar urmãtoarele pana la datele scadente mentionate ìn
politã).
5.3.În cazul în care Asiguratul nu a plătit o rată de primă, până la data scadentă, ea poate fi achitată în
termenul de păsuire de 30 zile calendaristice de la scadenŃa ratei respective. În acest caz primele
15(cincisprezece) zile sunt considerate perioada de gratie, drepturile si obligatiile partilor nefiind
afectate. Pentru urmatoarele 15(cincisprezece) zile Asiguratorul nu acordă despăgubiri Asiguratului
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pentru eventualele daune produse în termenul de păsuire. Perioada de asigurare in aceste conditii
ramane neschimbata.Daca in termen de 30 de zile de la data scadentã a ratei Asiguratul nu face plata,
contractul de asigurare se reziliazã automat.
5.4. Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica Asiguratului datele de scadenta ale primelor de
asigurare.
5.5.Primele de asigurare platite de Asigurat ulterior termenului de 30 zile, se considera plati nedatorate
si se restituie Asiguratului.
CAP. VI. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
6.1. Contractul de asigurare se considera încheiat când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele
conditii:
- s-a efectuat inspectia de risc de catre reprezentantul Asiguratorului, in cazul in care acesta considera
necesar :
- s-a efectuat plata integrala a primei de asigurare sau cel putin a ratei I din aceasta;
- s-a incheiat contractul de asigurare fiind asumate de parti toate clauzele si documentele necesare, s-a
emis Formularul “Polita de asigurare”, precum si conditiile de asigurare, eventualele clauze
suplimentare si toate aceste documente au fost semnate de ambele parti.
6.2. Asigurarea se încheie în baza Cererii chestionar si a Specificatiei (daca este cazul), document prin
care Asiguratul declara aspectele esentiale pe care Asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru
individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a contractului de
asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor Asiguratului cu privire la cele
mentionate in continutul Cererii chestionar/Specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea contractului.
6.3. Asiguratorul va putea pe baza declaratiei Asiguratului sa intocmeasca Raportul inspectiei de risc
(cand este cazul) - care face parte integranta din contractul de asigurare, acesta fiind un document prin
care se atesta verificarea de catre un reprezentant al Asiguratorului a aspectului exterior al bunului
asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei Asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta
vicii ascunse.
6.4. Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al Asiguratorului si de Asigurat care
certifica prin semnatura data incheierii si aspectele constatate fiind insotit de fotografii martor Si, In
conditiilein care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, Raportul inspectiei de risc este
valabil. Partile convin ca atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de
proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile.
6.5. Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului
potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa
Asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil Asiguratului.
CAP. VII. ACOPERIRE TERITORIALA
ABC Asigurari Reasigurari SA acorda despagubiri in baza prezentelor conditii generale si a politei de
asigurare numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.
CAP. VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
8.1. Modificarea contractului de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti in baza
unui Act aditional. Orice suplimentare cu alte riscuri asigurate pe parcursul valabilitatii politei de
asigurare se face doar cu acordul prealabil al Asiguratorului.
Asiguratul are obligatia sa comunice imediat Asiguratorului, orice modificare intervenita în legatura cu
obiectul asigurarii fata de datele luate în considerare la încheierea contractului, precum si schimbarea
împrejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscurilor acoperite prin contractul de asigurare
in termen de 72 de ore de la data producerii acestor modificari, sub sanctiunea rezolutiunii
contractului.
CAP. IX. DURATA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
9.1. Polita se incheie pentru o perioada de 12 luni. Polita se poate incheia si pe perioade subanuale,
dar minim 3 luni.
9.2. Rãspunderea Asiguratorului începe la data înscrisă în poliŃa de asigurare, dar nu inainte de ora 24
a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia.
9.3. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt
este consemnat expres in scris in contractul de asigurare.
9.4. Rãspunderea Asiguratorului înceteazã:
9.4.1 la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
9.4.2 ìn caz de daunã totalã ;
9.4.3 la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
9.4.4 cu acordul ambelor pãrti;
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9.4.5 la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen
rata scadenta;
9.4.6 prin denuntare unilateralã, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un
preaviz de 20 zile;
9.4.7 ìn caz de fortã majorã;
9.4.8 prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care Asiguratul nu-si indeplineste obligatiile
contractuale.
CAP. X. EXCLUDERI
10.1. Cladiri/locuinte si constructii. Sunt excluse din asigurare:
10.1.1. cladirile si constructiile parasite, ruinate, in stare de degradare avansata, fara usi, ferestre si
avand sistemele de inchidere nefunctionale;
10.1.2. locuintele si anexele aflate in zone cu grad ridicat de risc de inundatii, alunecare sau prabusire
de teren, prabusire de stanci, avalanse de zapada;
10.1.3. cladirile si constructiile incadrate de autoritatile publice in categoria celor cu risc seismic
ridicat;
10.1.4. cladirile si constructiile avand orice alt rol sau utilizare decat cea locativa sau gospodarie sau
anexe ale acesteia;
10.1.5. sere, solarii;
10.1.6. cladirile/locuintele aflate in zone izolate, inalte, muntoase, in care frecventa descarcarilor
electrice ca fenomen atmosferic este mare, daca acestea nu sunt inzestrate cu sisteme de protectie tip
paratrasnet.
10.1.6. parti din locuinta/cladirea supusa asigurarii, avand destinatie comuna cu restul cladirii, in
conditiile in care aceasta nu este integral asigurata;
10.1.7. Cladirile/locuintele si anexele construite fara autorizatie de constructie.
10.1.8. Locuinte construite din materiale neomologate (chirpici etc.)
10.2. Bunuri. Nu sunt acceptate in asigurare:
10.2.1. Bani, bijuterii, colectii de timbre, numismatica, bunuri cu valoare stiintifica sau istorica, lucrari
de arta si orice alte obiecte care fac parte din patrimoniul national, bunuri a caror pastrare necesita
conditii speciale de temperatura, umiditate, lumina etc.
10.2.2 Haine, blanuri
10.2.3. Arme, inclusiv cele de colectie;
10.2.4. Animale de companie, pesti in acvariu, pasari.
10.2.5. Plantatiile de pomi, flori, alte culturi, aflate la locatia supusa asigurarii;
10.2.6. Orice bunuri care nu mai corespund scopului pentru care au fost produse;
10.2.7. Materiale de constructii, stocuri de materiale, materii prime, piese, componente destinate unor
scopuri productive;
10.2.8. Aparate electrocasnice sau electrice, sisteme audio/video, calculatoare, laptopuri, imprimante
uzate moral si/sau care au depasit durata de viata normata, dar in niciun caz mai vechi de 5 ani.
10.2.9 Telefoane mobile
10.2.10. Bunuri si materiale combustibile, inflamabile: combustibil, uleiuri, lemne, vopseluri si orice
alte bunuri care necesita conditii speciale de pastrare.
10.2.11. Mijloace de transport sau deplasare personale precum aparate de zbor, vehicule supuse
inmatricularii, ambarcatiuni.
10.3. Riscuri excluse:
10.3.1 rãzboi (declarat sau nu), invazie sau actiune a unui dusman extern, rãzboi civil, revolutie,
rebeliune, insurectie, dictaturã militarã, conspiratie;
10.3.2 confiscare, expropiere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din
ordinul oricãrui guvern de drept sau de fapt sau oricãrei autoritãti publice;
10.3.3 explozie atomicã, radiatii sau infestãri radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau
materialelor fisionabile
10.3.4 uzurã, oxidare, coroziune, afumare, pãtarea sau degradarea suprafetelor ca urmare a expunerii
la o sursã normalã de cãldurã, inclusiv la bunurile supuse la foc sau cãldurã pentru prelucrare;
10.3.5 actiunea curentului electric asupra instalatiilor si aparturii electrice, daca acesta nu a fost
urmata de incendiu;
10.3.6. alunecarea sau prabusirea de teren daca aceasta a fost declansata ca urmare a unei activitati
umane (saparea de galerii de exploatare, tuneluri, galerii subterane etc.), orice operatiuni si lucrari
exectuate fara respectarea normelor legale in vigoare, defrisari necontrolate sau neautorizate.
10.3.7. murdarirea peretilor sau imprejmuirilor prin aplicarea de lozinci, afise etc., inscrisuri (graffiti
sau altele asemenea) etc.
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10.3.8. pagube produse prin infiltrarea apei (inclusiv a apei freatice) in subsolul cladirii/locuintei sau
prin acoperisuri, terase, prin fisuri, izolatii necorespunzatoare sau neetanseitati, si ducand la
deteriorarea pardoselii, tavanului, peretilor, a instalatiei electrice, tubulaturii pentru ventilarea aerului.
10.3.9 pagubele suferite de instalatia electrica, ca urmare a scurtcircuitului, supratensiunii sau
actiunii normale a curentului electric avand drept cauza fie imbatranirea in timp a cablajelor fie
suprasolicitarea acestora ca urmare a conectarii unor consumatori peste sarcina maxima sau
parametrii tehnici de functionare. Daca insa acestea au ca rezultat incendiul sau explozia, atunci aceste
consecinte vor fi despagubite. Nu vor fi despagubite niciun fel de daune provocate de improvizatii,
lucrari efectuate fara autorizatie sau fara respectarea normelor legale in vigoare.
10.3.10. pagubele provocate de trepidatiile datorate circulatiei rutiere, feroviare sau metrou;
10.3.11. pagubele provocate cladirii/locuintei asigurate de lucrari de sapare pentru executarea de
fundatii, subzidire sau alte operatiuni la cladiri/constructii aflate in imediata aproiere. .
10.4. De asemenea se exclud daunele:
10.4.1 produse bunurilor aflate sub cerul liber daca nu au fost acceptate in asigurare in mod expres de
Asigurator;
10.4.2 produse de cãtre Asigurat sau prepusii acestuia, cu intentie, dacã aceasta rezultã din actele
întocmite de organele abilitate;
10.5. Asiguratorul nu acordã despãgubiri pentru pagube indirecte, pentru cele produse prin
întreruperea folosirii bunurilor pentru cheltuielile fãcute în vederea modificãrii sau îmbunãtãtirii stãrii
bunurilor în comparatie cu starea lor dinainte de producerea evenimentului asigurat, pentru reparatii
curente si periodice, pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în
asigurare ori pentru reparatii, reconditionãri sau restaurãri nereusite.
10.6. Asigurãtorul nu acordã despãgubiri pentru pagube produse in conditiile in care
locuinta/bunurile asigurate raman nesupravegheate mai mult de 90 zile consecutiv.
CAP. XI. OBLIGATIILE ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI
11.1. sã ia pe cheltuiala sa toate mãsurile pentru prevenirea si/sau limitarea pagubelor urmând
recomandãrile Asigurãtorului, prevederile legale si/sau recomandãrile producãtorilor;
11.2. sã anunte imediat în scris Asigurãtorul în legãturã cu orice modificare sau intentie de modificare
a riscului fatã de datele comunicate la încheierea asigurãrii;
11.3. sã permitã reprezentantilor Asigurãtorului sã inspecteze si sã examineze amplasamentul
riscului asigurat, ori de câte ori considerã necesar si sã punã la dispozitia reprezentantilor
Asigurãtorului toate detaliile si informatiile necesare pentru evaluarea riscului;
În cazul producerii unui eveniment asigurat, Asiguratul are obligatiile:
11.4. sã înstiinteze imediat, dupã caz, organele de politie, unitãtile de pompieri sau alte organe de
cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu
privire la cauzele si împrejurãrile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
11.5. sã avizeze în scris Asigurãtorul, în termenele prevazute in contractul de asigurarere despre
producerea evenimentului, dand informatii asupra naturii si marimii daunei;
11.6. sã colaboreze cu Asiguratul la inspectarea avariilor produse la riscul asigurat;
11.7. sã furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de Asigurãtor si sã permitã
efectuarea de investigatii referitoare la cauza si mãrimea pagubei;
11.8. sã conserve dreptul de regres al Asigurãtorului împotriva celor vinovati de producerea daunei.
Pentru a conserva dreptul de regres al Asiguratorului, Asiguratul este obligat sa ia cel putin
urmatoarele masuri :
11.8.1. Daca are posibilitatea, sa efectueze fotografii martor sau inregistrari video cu orice mijloc,
aparat foto, telefon mobil etc., indiferent cui aparartine acest mijloc de inregistrare singura conditie
fiind aceea de a putea fi pus la dispozitia Asiguratorului.
11.9. sã întretinã în bune conditii bunurile asigurate si sã ia pe cheltuiala sa toate mãsurile pentru
prevenirea si/sau limitarea pagubelor urmând recomandãrile Asiguratorului, prevederile legale si
recomandãrile producãtorilor;
11.10. sã anunte imediat în scris Asiguratorul în legãturã cu orice modificare sau intentie de
modificare a riscului fatã de datele comunicate la încheierea asigurãrii;
11.11. sã permitã reprezentantilor Asiguratorul sã inspecteze amplasamentul riscului ori de câte ori
considerã necesar si sã punã la dispozitia Asiguratorului toate informatiile necesare pentru evaluarea
riscului. În cazurile în care cu acest prilej se constatã degradarea conditiilor de protectie existente la
data încheierii asigurãrii, prin nerespectarea eventualelor recomandãri stabilite, sau prin aparitia unor
defectiuni generatoare de pericole, Asiguratorul poate rezilia polita.
11.12. Pentru pagubele produse în perioada cât asigurarea a fost denuntatã sau suspendatã,
Asiguratorul nu acordã despãgubiri.
Neindeplinirea de catre Asigurat a obligatiei de a conserva dreptul de regres al Asiguratorului, da
Asiguratorului dreptul de a refuza plata despagubirii daca intervine una din urmatoarele situatii :
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a) nu poate identifica vinovatul de producerea riscului, ca urmare a lipsei de implicare a Asiguratului
desi acesta putea si trebuia sa se implice in identificarea acestuia ;
b) daca vinovatul a fost identificat dar regresul nu se poate exercita datorita lipsei probelor concludente,
situatie rezultata ca urmare a lipsei de implicare a Asiguratului care, desi putea si trebuia sa se implice
in conservarea unor mijloace de proba si acesta nu a facut acest lucru.
Asiguratul poate lua orice alte masuri suplimentare pe care le apreciaza ca fiind oportune sau necesare.
CAP. XII. OBLIGATIILE ASIGURATORULUI
- Sa primeasca avizarile de dauna;
- Sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza
documentelor primite de la Asigurati/Pagubiti;
- Sa emita oferte de despagubire;
- Sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept.
CAP. XIII.
13.1 INCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
13.1.1. Oricare dintre parti poate denunta unilateral Contractul de Asigurare.
13.1.2. In limita despagubirilor platite Asiguratului, Asiguratorul este subrogate in drepturile acestuia
impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor. Asiguratul raspunde de prejudiciile
aduse Asiguratorului, prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept.
13.1.3. Daca Asiguratul renunta la dreptul de regres sau, daca din vina lui exercitarea acestui drept nu
mai este posibila, Asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati despagubirea pana la limita sumei
reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost déjà efectuata, Asiguratul este obligat sa inapoieze
despagubirea incasata.
13.1.4. In termen de 15 zile dupa producerea evenimentului asigurat, Asiguratorul poate sa denunte
Contractul de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata, denuntarea
devenind efectiva dupa 10 zile de la data stampilei postei. In cazul denuntarii /rezilierii Contractului de
asigurare, prevederile acestuia se aplica pentru toate cazurile de dauna survenite inainte de denuntare
sau reziliere, pana la lichidarea definitiva a acestora, primele de asigurare pentru perioada pana la
expirare restituindu-se in proportie de 1/12 din prima anuala pentru fiecare luna intreaga de asigurare,
pana la expirare.
13.1.5. Asiguratorul poate sa denunte Contractul inainte de producerea evenimentului asigurat sau sa
refuze plata despagubirii dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in
cazul in care Asiguratul a incercat sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la
Asigurator.
13.1.6. In cazul denuntarii unilaterale de catre Asigurat a Contractului de Asigurare, Asiguratorul
restituie Asiguratului prima de asigurare pentru perioada neconsumata, daca pentru bunul asigurat nu
s-au platit sau nu s-au avizat daune. Calculul primei de restituit se face luandu-se in condiderare
pentru fiecare luna de acoperire 1/10 din prima anuala de asigurare. Fiecare luna de acoperire
inceputa se considera luna intreaga.
13.1.7. În cazul vânzării/înstrăinării bunului asigurat, Contractul de asigurare se reziliază de drept,
fără îndeplinirea vreunei alte formalităŃi. Asigurarea poate fi transferată noului proprietar, la solicitarea
scrisă a acestuia, numai cu acordul Asigurătorului şi al fostului proprietar şi numai dacă nu s-au
acordat sau nu se datorează despagubiri.
13.1.8. În cazul în care, înainte de a începe răspunderea Asigurătorului, evenimentul asigurat s-a
produs şi asigurarea a devenit fără obiect, precum şi în cazul în care după începerea răspunderii
Asigurătorului, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă, Contractul se reziliază de
drept, iar primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară rezilierii se restituie, cu înştiinŃarea
prealabilă a Asiguratului.
Asiguratorul are dreptul sa opuna titularului, beneficiarului ori tertului, care invoca drepturi din
Contractul de asigurare, toate apararile pe care le poate opune Asiguratului/Contractantului in temeiul
acestui Contract.
13.2 INCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE CA URMARE A VICIULUI DE CONSIMTAMANT
AL ASIGURATORULUI
Daca Asiguratorul constata ca Asiguratul a declarat în Cererea chestionar/Specificatie, date eronate
sau ca datele esentiale in evaluarea riscului au suferit modificari pe care Asiguratul nu le-a comunicat
Asiguratorului, se procedeaza astfel:
A. înainte de producerea evenimentului asigurat:
a.1. renegocierea contractului (cu efecte doar pentru viitor) sau;
a.2. rezilierea contractului incepand cu data constatarii datelor eronate.
B. dupa producerea evenimentului asigurat:
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Asiguratorul are dreptul de a cere rezolutiunea contractului fara ca Asiguratul sa fie indreptatit sa se
opuna acestei cereri. In acest caz se considera ca partile trebuie sa fie puse in situatia anterioara
incheierii contractului si Asiguratorul ii va restitui Asiguratului intreaga prima de asigurare, daca nu
au existat si nu au fost platite daune anterioare.
Daca anterior au fost inregistrate daune, iar Asiguratorul a platit despagubiri, contractul se va
considera reziliat la data ultimei daune si eventualele rate de prima de asigurare platite ulterior se
restituie Asiguratului.
CAP. XIV. CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNEI/ PLATA DESPAGUBIRII
14.1. Dreptul de a ridica pretentii fatã de Asigurãtor privind plata unor despãgubiri se stinge în
termenul prevazut de legislatia in vigoare.
14.2. Pentru evenimentele produse a caror reglementare este prevazuta prin legea AOL nr. 260/2008,
despagubirea se va face cu respectarea legii mentionate. Pentru evenimentele acoperite prin legea AOL
care depasesc limita prevazuta in lege precum si pentru toate celelalte evenimente acoperite prin
aceasta polita, evaluarea daunei si plata despagubirii se va face cu respectarea prevederilor prezentelor
conditii de asigurare.
14.3. În cazul în care, cu ocazia reparaŃiei sau restaurării locuinŃei / bunurilor avariate rezultă şi alte
avarii apărute ca urmare a producerii sau apariŃiei oricărui eveniment asigurat, ce nu au putut fi
constatate iniŃial, Asiguratul trebuie să înştiinŃeze ABC Asigurari Reasigurari SA, în vederea efectuării
unei constatări suplimentare.
14.4. Despăgubirea cuvenită se calculează la producerea sau apariŃia fiecărui eveniment asigurat,
prin deducerea din cuantumul daunei a franşizei prevăzute în PoliŃa.
14.5. La cererea expresă a Asiguratului, ABC Asigurari Reasigurari SA poate să acorde avansuri din
despăgubiri pe baza unui antecalcul dar numai ca urmare a unei daune deja constatate.
14.6. ABC Asigurari Reasigurari SA este îndreptăŃit :
14.6.1. să nu acorde despăgubiri dacă:
14.6.1.1. Asiguratul/Contractantul nu şi-a îndeplinit obligaŃiile decurgând din contract;
14.6.1.2. dauna s-a produs în perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului;
14.6.1.3. se constată reaua credinŃă a Asiguratului/Beneficiarului în legătură cu producerea sau
apariŃia oricărui eveniment asigurat;
14.6.1.4. în declaraŃiile Asiguratului/Beneficiarului sau ale reprezentanŃilor acestuia, care au stat la
baza încheierii contractului de asigurare sau care sunt făcute cu ocazia cererii de despăgubire ori cu
oricare alt prilej, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerări sau omisiuni care
conduc la inducerea în eroare a ABC Asigurari Reasigurari SA;
14.6.1.5. Asiguratul nu a comunicat deîndată schimbarea împrejurărilor privind riscul;
14.6.1.6. Asiguratul nu a respectat recomandările ABC Asigurari Reasigurari SA, iar din constatările
făcute ulterior producerii evenimentului asigurat rezultă că, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitată
sau a fost favorizată, ori că dauna s-a mărit, pentru partea de daună care s-a mărit;
14.6.1.7. Asiguratul/Beneficiarul nu prezintă dovezi suficiente(acte de provenienta) pentru justificarea
dreptului său la plata despăgubirii;
14.6.1.8. în legătură cu producerea sau apariŃia oricărui eveniment asigurat s-a declanşat procesul
penal împotriva Asiguratului sau, după caz, a persoanele fizice cu capacitate de discernământ care
locuiesc împreună cu Asiguratul la locuinŃa asigurată, până la finalizarea procesului penal;
14.6.2. să iniŃieze, după plata despăgubirii şi în limita acesteia, acŃiune de regres împotriva persoanelor
vinovate de producerea daunei, pentru partea de daună care s-a mărit.
14.6.2.1. În cazul contractelor de asigurare care au ca obiect bunuri mobile/imobile gajate/ipotecate în
favoarea unui creditor, PoliŃa fiind cesionată de către Asigurat creditorului, în caz de daună,
despăgubirea va fi plătită direct creditorului respectiv, până la concurenŃa valorii dreptului său,
înştiinŃând în scris Asiguratul despre aceasta, iar Asiguratului i se achită numai diferenŃa. Cu acordul
expres al creditorului, despăgubirea poate fi acordată Asiguratului/ Beneficiarului.
14.6.2.2. Despăgubirea va fi plătită în termen de 15 zile de la data depunerii ultimului document
solicitat de Asigurator la dosarul de daună
14.6.3. Indiferent de valuta în care s-a plătit prima de asigurare, orice transformare de curs de schimb
valutar se va face la cursul de referinŃă BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
14.6.3.1. În caz de deces al Asiguratului / Beneficiarului, ABC Asigurari Reasigurari SA se obligă să
plătească despăgubirea cuvenită persoanelor îndreptăŃite, respectiv succesorilor.
14.6.3.2. Prin plata despăgubirii se sting orice pretenŃii ale Asiguratului sau, după caz, Beneficiarului,
faŃă de ABC Asigurari Reasigurari SA, în legătură cu dauna respectivă.
14.6.3.4. Evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor se fac în funcŃie de starea locuinŃei / bunului din
momentul producerii sau apariŃiei evenimentului asigurat, pe baza documentelor referitoare la cauzele,
împrejurările şi consecinŃele producerii sau apariŃiei evenimentului asigurat (şi dacă este cazul, a
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oricăror alte documente solicitate de ABC Asigurari Reasigurari SA, pe care Asiguratul are obligaŃia
legală de a le deŃine) precum şi de mărimea daunei.
14.6.3.5. Despăgubirea cuvenită nu poate depăşi nici cuantumul daunei, nici suma asigurată şi nici
valoarea de asigurare a locuinŃei / bunurilor (mobile sau imobile) la data producerii sau apariŃiei
evenimentului asigurat, cu aplicarea dupa caz, a coeficientilor de uzura conform prezentelor conditii.
14.6.3.6. Prin cuantumul daunei se înŃelege:
14.6.3.6.1. a) în caz de daună totală a locuintei: valoarea reala, determinata potrivit prezentelor conditii,
din momentul producerii sau apariŃiei evenimentului asigurat, din care se scade valoarea la aceeaşi
dată a eventualelor resturi ce se mai pot întrebuinŃa şi valorifica;
b) In caz de dauna totala a bunurilor asigurate: valoarea reala a bunului luat individual, determinata
potrivit prezentelor conditii de asigurare, din momentul incheierii politei, mentionata in specificatie.
14.6.3.6.2. a) In caz de daună parŃială la locuinta, costul reparaŃiei părŃilor componente avariate ori
costul de înlocuire, în limita valorii reale de asigurare la momentul producerii daunei, din care se scade
valoarea resturilor ce se mai pot întrebuinŃa şi valorifica. Manopera, transportul, autorizaŃiile şi alte
taxe ocazionate de şi necesare la efectuarea reparaŃiilor sunt luate în calculul cuantumului despăgubirii
integral. In cazul clădirilor cu vechimea mai mare de 20 de ani, ptr. determinarea valorii partilor
componente avariate, se va face aplicarea in mod corespunzator a uzurii stabilite potrivit prezentelor
conditii;
b) in caz de dauna partiala la bunurile asigurate: costul reparaŃiei părŃilor componente avariate ori
costul de înlocuire cu piese noi, în limita valorii reale de asigurare la momentul producerii daunei.
14.6.6.3. În cazul refacerii finisajelor clădirilor precum şi în cazul pardoselilor interioare ca urmare a
producerii evenimentului asigurat, despăgubirile se vor acorda proporŃional cu suprafeŃele afectate;
pentru zugrăveli sau vopsiri ale pereŃilor se va despăgubi costul refacerii acestora pentru întreaga
încăpere dacă prin reparaŃie nu se poate asigura aceeaşi calitate şi nuanŃă pentru toată încăperea sau
dacă este afectată minim 80% din suprafaŃa încăperii.
14.6.6.4. În cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia în
considerare numai înlocuirea / repararea părŃilor componente care au fost avariate, chiar dacă în
cadrul reparaŃiei se înlocuieşte/repară întregul ansamblu/subansamblu. Face excepŃie de la această
prevedere situaŃia în care la reparaŃie piesa/partea componentă avariată nu se poate înlocui individual
ci numai împreună cu ansamblul/subansamblul din care face parte.
14.6.6.5. În cazul refacerii finisajelor clădirilor precum şi în cazul pardoselilor interioare ca urmare a
producerii evenimentului asigurat, despăgubirile se vor acorda proporŃional cu suprafeŃele afectate;
pentru zugrăveli sau vopsiri ale pereŃilor se va despăgubi costul refacerii acestora pentru întreaga
încăpere dacă prin reparaŃie nu se poate asigura aceeaşi calitate şi nuanŃă pentru toată încăperea sau
dacă este afectată minim 80% din suprafaŃa încăperii.
14.6.4. Pentru riscul de furt:
14.6.4.1. În cazul în care înainte de plata despăgubirii, bunurile furate au fost găsite, despăgubirea se
acordă numai pentru eventualele daune apărute ca urmare a furtului.
14.6.4.2. Plata despăgubirii se face numai cu condiŃia ca Asiguratul să dea o declaraŃie prin care se
obligă să restituie total sau parŃial, după caz, despăgubirea primită, dacă, după plata despăgubirii,
bunurile sau o parte dintre acestea au fost găsite; cuantumul restituirii va fi egal cu valoarea bunurilor
găsite, din care se scade, dacă este cazul, valoarea daunelor produse bunurilor respective.
14.6.4.3. Dreptul la despăgubire în caz de daună, în condiŃiile prevăzute în PoliŃă, aparŃine
Asiguratului, iar Contractantul nu poate exercita acest drept chiar dacă este în posesia PoliŃei, cu
excepŃia cazului în care este împuternicit în acest sens de către Asigurat.
14.6.5. În cazul asigurării de răspundere civilă:
14.6.5.1. Despăgubirile se stabilesc pe baza înŃelegerii dintre Asigurat, Beneficiar şi Asigurator, sau
prin hotărâre judecătorească definitivă, investită cu formulă executorie.
TranzacŃia încheiată între Asigurat şi Beneficiar cu privire la plata despăgubirilor nu obligă ABC
Asigurari Reasigurari SA la nici un fel la plată, nefiindu-i opozabilă.
14.6.5.2. Stabilirea despăgubirilor pe baza înŃelegerii dintre părŃi (pe cale amiabilă) se poate face numai
dacă din actele întocmite de organele competente şi din înştiinŃarea Asiguratului rezultă cu certitudine
răspunderea civilă a acestuia pentru producerea daunelor, iar persoana păgubită face dovada
prejudiciului suferit.
14.6.6. Despăgubirile nu pot fi stabilite pe baza înŃelegerii dintre părŃi, în cazul în care:
14.6.6.1. nu pot fi elucidate cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, persoana
răspunzătoare de producerea daunelor, sau cuantumul acestora;
14.6.6.2. persoana păgubită formulează pretenŃii de despăgubiri sub formă de prestaŃii băneşti (ex.:
pensie de întreŃinere), sau în cazul în care pentru aceste prestaŃii se solicită o sumă globală.
14.7. În cazul în care producerea unui eveniment asigurat se datorează acŃiunii simultane sau
succesive a mai multor persoane, ABC Asigurari Reasigurari SA acordă despăgubiri conform
procentului de culpă al Asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente
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14.8. În situaŃiile de culpă comună măsura răspunderii fiecărei persoane vinovate de producerea
evenimentelor asigurate va fi cea rezultată din actele emise de organele competente. În cazul în care din
aceste acte nu rezultă măsura răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale în raport
cu numărul părŃilor implicate în producerea evenimentului asigurat.
În cazul în care pagubitul a contribuit din culpă la producerea evenimentului asigurat sau la mărirea
daunei, Asiguratul este răspunzător numai pentru partea din daună pe care a produs-o.
14.9. În cazul daunelor produse bunurilor (mobile sau imobile), despăgubirea nu poate depăşi
valoarea reală a bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.
14.10.
ABC
Asigurari
Reasigurari
SA
plăteşte
despăgubirea
cuvenită
nemijlocit
Beneficiarului(înştiinŃând despre aceasta în scris pe Asigurat) în măsura în care Beneficiarul nu a fost
despăgubit de Asigurat. Despăgubirea se plăteşte Asiguratului(cu condiŃia ca aceasta să fie justificată
de acesta şi recunoscută de Asigurator) în cazul în care Asiguratul dovedeşte că a despăgubit pe
Beneficiar.
14.11. În cazul in care organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele şi împrejurările în
care s-a produs evenimentul, acestea pot fi dovedite către ABC Asigurari Reasigurari SA prin orice
mijloace legale de probă, inclusiv declaraŃii ale martorilor.
14.12. ABC Asigurari Reasigurari SA este îndreptăŃit să iniŃieze(după plata despăgubirii şi în limita
acesteia) acŃiune de recuperare împotriva persoanelor vinovate de producerea sau mărirea daunei,
pentru partea de daună care s-a mărit. In situaŃia în care ulterior plăŃii despăgubirii se constată că,
aceasta nu trebuia acordată(inclusiv în situaŃia în care hotărârea judecătorească definitivă şi
irevocabilă în temeiul căreia s-au acordat despăgubiri este schimbată, în tot sau în parte, prin
promovarea unei căi extraordinare de atac) Asiguratorul, recupereaza despagubirea platita de la
Asigurat.
CAP. XV. SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
15.1. În cazul în care la data producerii evenimentului asigurat suma asigurată a imobilului este
inferioară valorii realecuantumul despagubirii se reduce corespunzător raportului dintre suma
asigurată a imobilului şi valoarea reala (principiul proporŃionalităŃii).
15.2. Pentru asigurarea bunurilor precum si pentru riscurile acoperite prin clauzele suplimentare nu
se aplică principiul proporŃionalităŃii.
15.3. In caz de dauna totala, dacă suma asigurată declarată de Asigurat depăşeşte valoarea reala
(supraasigurare), ABC Asigurari Reasigurari SA nu va plăti Asiguratului mai mult decât despăgubirea
cuvenită, urmand a calcula si restitui acestuia prima de asigurare platita in plus.
15.4. În cazul în care, după producerea unei daune partiale, se constată supraasigurarea, ABC
Asigurari Reasigurari SA va recalcula prima de asigurare şi va restitui, la cerere, Asiguratului sau
Contractantului, după caz, partea aferentă supraasigurării. Totodată, Asiguratul are dreptul să ceară,
oricând, reducerea sumei asigurate pe care o consideră supraasigurată, şi recalcularea corespunzătoare
a primei de asigurare.
CAP. XVI. SUBROGAREA-DREPTUL DE REGRES AL ASIGURATORULUI
16.1. In cazul in care vinovat de producerea unui eveniment este un tert, Asiguratorul este subrogat
in drepturile Asiguratului impotriva vinovatilor, dupa plata despagubirii. cu conditia ca acestia sã nu
fie Asiguratul sau cei pentru care acesta rãspunde conform legii.
CAP. XVII. LITIGII
Asiguratul poate adresa Asiguratorului reclamatii si sesizari cu privire la modul de executare a
contractului, care vor fi solutionate urmarindu-se rezolvarea pe cale amiabila a oricarui diferend,
Asiguratorul dispunand de proceduri proprii elaborate cu respectarea legislatiei specifice. Aceste
proceduri nu vor ingradi in niciun fel dreptul Asiguratului de a se adresa instantelor judecatoresti.
In caz de litigiu, diferendul dintre parti se solutioneaza in primul rand pe cale amiabila, iar daca acest
lucru nu este posibil, de catre instantele competente din Romania.
CAP. XVIII. DISPOZITII FINALE
18.1. Persoanele păgubite se pot îndrepta împotriva persoanelor responsabile de producerea daunei,
potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depăşeşte despăgubirea cuvenită conform PoliŃei.
18.2. Contractul se supune legislatiei din Romania, legea aplicabila fiind legea romana. Contractul se
completeaza cu legislatia in vigoare referitoare la asigurarile din Romania.
18.3. Partile cunosc faptul ca in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania exista un
Fond de garantare la care Asiguratii pot apela, in cazul in care, Asiguratorul se afla in procedura de
insolventa sau faliment.
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Tabelul procentelor de uzura aplicabil bunurilor de natura electronica si electrocasnica pentru
stabilirea valorii reale si plata despagubirilor
Denumirea bunului

Televizor
Combina frigorifica, frigider, congelator
Aparatura audio, video
Instalatie de aer conditionat
Masina de spalat
Echipamente bucatarie: microunde etc.
Birotica, (calculatoare, laptop, multifunctionale)
Telefonie fixa

ASIGURAT/CONTRACTANT,

Uzura
an I

Uzura
an II

Uzura an
III

Uzura
an IV

Uzura an
V

15
15
10
10
10
20
25
25

30
30
20
25
25
40
50
50

45
50
30
50
50
60
75
75

60
70
50
70
70
80
95
100

80
90
75
90
90
100
<5
0

ASIGURATOR,
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