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avarii accidentale la centrala termica;
spargere, crăpare bunuri casabile;
risc locativ;
daune cauzate vecinilor;
invaliditate permanentă si deces;
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CONDIŢII GENERALE DE ASIGURARE A LOCUINŢEI ŞI BUNURILOR
1. DEFINIŢII

1.1 Asigurător: S.C. CARPATICA ASIG S.A.
1.2 Asigurat: orice persoană fizică sau juridică care
are un interes asigurabil cu privire la bunul asigurat şi
care încheie un contract de asigurare cu CARPATICA
ASIG.
1.3 Contractant: persoană fizică sau juridică, alta
decât Asiguratul, care încheie cu CARPATICA ASIG
contractul de asigurare obligându-se să plătească
prima de asigurare şi să respecte obligaţiile care îi
revin prin contract.
1.4 Beneficiar: persoană fizică sau juridică,
desemnată prin contractul de asigurare, ori îndreptăţită
să primească despăgubirea cuvenită, în cazul
producerii unui eveniment asigurat.
1.5 Interes asigurabil: dreptul patrimonial sau
nepatrimonial licit, aflat în relaţie legală cu
asiguratul/beneficiarul asigurării, ce poate fi expus
unui risc asigurat.
1.6 Locuinţă: clădire cu destinaţie locativă
permanentă sau temporară, construcţiile anexe
locuinţei (garaje, magazii, boxe, pivniţe, spălătorii,
grajduri), inclusiv instalaţii fixe aflate în serviciul clădirii
(de alimentare cu energie electrică, termică, apă,
canalizare, climatizare), obiecte parte integranta a
cladirii (usi interioare si exterioare, geamuri
exterioare).
1.7 Bunuri casnice: toată gama bunurilor
gospodăreşti de folosinţă comună sau individuală care
sunt în proprietatea sau folosinţa Asiguratului şi
amplasate în perimetrul locuinţei.
1.8 Daună: prejudiciu material cauzat obiectului
asigurării, ca urmare a producerii unui eveniment
asigurat.
1.9 Incendiu: foc sub formă de flăcări deschise care
însoţesc arderea, produs în absenţa unei vetre
destinate acestui scop, care se extinde de la sine.
1.10 Trăsnet: transferul instantaneu al unei sarcini
electrice atmosferice asupra bunului asigurat, având
efect distructiv.
1.11 Explozie: eliberarea bruscă de energie, cu
degajare de vapori sau gaze la temperaturi şi presiuni
înalte, provocate de tendinţa acestora de a se dilata,
ca urmare a unei reacţii ce se autopropaga cu viteze
mari.
1.12 Cădere de corpuri: căderea accidentală de
corpuri străine pe bunul asigurat (se iau în considerare
aeronave sau părţi ale acestora, meteoriţi sau altele
asemănătoare).
1.13 Coliziune cu un autovehicul: impact nemijlocit
al autovehiculelor cu clădirile asigurate.
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1.14 Inundaţii:
- revarsarea unui curs de apa , a unui lac sau a marii ori
din formarea sau revarsarea torentelor, suvoaielor sau
puhoaielor din orice cauza , inclusiv ruperea digurilor
- infiltrarea apei provenite in cazul acoperirii pe scurta
durata a terenului cu un strat de apa provenit din :
•
revarsarea unui curs de apa , a unui lac sau a
marii ori din formarea sau revarsarea torentelor,
suvoaielor sau puhoaielor din orice cauza ,
inclusiv ruperea digurilor
•
acumularea apelor provenite din precipitatii
atmosferice abundente sau topirea zapezii in
zone joase , lipsite de posibilitati de scurgere sau
cu posibilitati reduse de evacuare a apelor .
•
apele subterane care ies la suprafata terenului ,
chiar daca stratul de apa care acopera terenul
atinge (in exterior) numai partial constructia cu
destinatia de locuinta si patrunde si se infiltreaza
prin pereti sau prin pardoseala in interiorul
acesteia
1.15 Furtună: perturbaţie atmosferică violentă, însoţită în
general de descărcări electrice, la care viteza vântului
depăşeşte 8 m/sec.
1.16 Ploaie torenţială: precipitaţii cu debit mare şi de
scurtă durată.
1.17.Grindină: precipitaţie atmosferică formată din
particule mici de gheaţă, grupate sub forme de mărimi
diferite.
1.18. Tornadă: curent de aer sub formă de vartej cu axă
verticală sau puţin inclinată, in contact atat cu solul cat şi
cu norii, cu un diametru de peste 10 m, in relaţie cu o
furtună insoţită de descarcari electrice.
1.19.Uragan:perturbaţie atmosferică naturală, manifestată
inclusiv prin vant cu viteză mai mare de 120 km/h;
1.20. Vijelie: perturbaţie atmosferică naturală, manifestată
inclusiv prin vant puternic cu viteză cuprinsă intre 60 şi 100
de km/h.
1.21 Avalanşe de zăpadă: masă de zăpadă care se
desprinde de pe versantul unui munte şi alunecă la vale.
1.22 Prăbuşiri sau alunecări de teren: surpare bruscă
sau mişcare lină a terenului, fără a întâmpina rezistenţă,
rezultată în urma unor mişcări tectonice sau a eroziunii
naturale, cu excepţia celor cauzate de activităţi umane.
1.23 Cutremur de pământ: mişcare bruscă a scoarţei
terestre, orizontală, verticală sau de torsiune, având
origine vulcanică, tectonică sau o prăbuşire.
1.24 Franşiza: partea de daună stabilită procentual sau în
sumă determinată, stabilită prin contractul de asigurare şi
care se suportă de către titularul despăgubirii.
1.25 Subasigurare: stare voluntară/involuntară, iniţială
sau posterioară naşterii raportului de asigurare, constând
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în evaluarea sumei asigurate sub valoarea sa reală a
bunului.
1.26 Supraasigurare: situaţia în care suma asigurată
este mai mare decât valoarea reală a bunurilor
asigurate la data încheierii poliţei.
1.27. Eveniment asigurat:
1.27.1. producerea uneia sau a mai multor daune
asigurate, cauzate de acelaşi risc asigurat (sau de mai
multe riscuri apărute intr-o serie continuă cauzală,
provocată de un risc asigurat) intamplat in perioada
asigurată;
1.27.2. dacă numărul de daune asigurate nu poate fi
determinat in conformitate cu cele de mai sus, se va
considera un singur eveniment asigurat o serie de
evenimente provocate de acelaşi risc asigurat produs
in perioada asigurată sau in perioada de valabilitate a
poliţei reinnoite, apărute/intamplate in următoarele
intervale de timp considerate ca incepand la momentul
producerii riscului in cauză:
a) 24 de ore consecutive – in cazul grindinei, furtunii,
tornadei, vandalismului,
b) 72 de ore consecutive – in cazul celorlalte riscuri
asigurate;
1.28. Risc asigurat: pericol ce poate cauza daune
Asiguratului;
1.29.Apă de conductă: scurgerea apei din tevi, instalatii
de alimentare, canalizare, incălzire, sau instalatii tip sprinkler
datorită spargerii sau fisurării accidentale.
1.30.Furt prin efracţie /Acte de tâlhărie:
a) Furt prin efracţie: fapta unei persoane sau grup de
persoane, după care rămân urme materiale, de a-şi
însuşi pe nedrept bunuri ale asiguratului prin violarea
dispozitivelor de închidere a geamurilor sau uşilor, sau
prin distrugerea unor elemente de construcţie cum ar fi
perete, acoperiş, tavan, pardoseală.
b) Furt prin acte de tâlhărie: furtul săvârşit prin
folosirea violenţei, ameninţării, vătămării corporale sau
omorului, asupra asiguratului sau unui prepus al
acestuia şi care determină anularea forţei de rezistenţă
acestuia şi abandonarea bunurilor asigurate
2. DISPOZITII GENERALE

2.1 Asigurarea se poate încheia pentru locuinţe şi
bunuri casnice situate pe teritoriul României.
2.2 Contractul de asigurare acoperă daunele produse
locuinţelor şi/sau conţinutul acestora.
3. RISCURI ASIGURATE

Contractul de asigurare poate fi încheiat în
următoarele 4 variante de polite de asigurare:
3.1. Polita Minim:
3.1.1. Acopera pagube materiale cauzate numai
locuintei in limita unei sume asigurate de minim 10.000
Euro pentru constructiile cu pereti exteriori din
caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic sau minim 20.000
Euro pentru constructiile cu structura de rezistenta din
beton armat , metal ori lemn ori cu pereti exteriori din
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piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate
in urma unui tratament termic si/sau chimic, de
urmatoarele riscuri:
- Inundatii;
- Alunecare si/sau prabusire de teren;
- Cutremur de pamant;
3.1.2. Acopera pagubele indirecte provocate locuintei,
consecinta directa a producerii evenimentului asigurat,
daca daunele sunt confirmate de autoritatile competente.
3.2. Polita Economic:
3.2.1. Acopera pagube materiale cauzate atat locuintei, la
valoare reala declarata de Asigurat cat si bunurilor din
locuinta, la valoarea declarata de Asigurat, de urmatoarele
riscuri:
- Inundatii;
- Alunecare si/sau prabusire de teren;
- Cutremur de pamant;
3.2.2. Acopera pagubele indirecte provocate locuintei,
consecinta directa a producerii evenimentului asigurat,
daca daunele sunt confirmate de autoritatile competente.
3.3. Polita Optim:
Oferă protecţie pentru riscurile prevăzute în poliţa
economic la pct. 3.2, plus riscurile cauzate de
- incendiu;
- explozie;
- trăsnet;
- căderea peste bunurile asigurate a unor aparate de zbor
pilotate, a unor părţi din acestea sau a încărcăturii lor;
- coliziune cu un autovehicul care nu aparţine Asiguratului,
prepuşilor acestuia sau beneficiarului asigurării;
- spargerea barierei sonice.
- fenomene atmosferice (furtună, ploaie torenţială, grindină,
vijelie, uragan, tornada, avalanşe, greutatea stratului de
zăpadă sau gheaţă şi efectele directe ale acestora);
3.4. Polita Premium:
Oferă protecţie pentru riscurile prevăzute în poliţa optim,
plus riscurile cauzate de:
3.4.1. Furt prin efracţie sau acte de tâlhărie şi distrugeri
provocate bunurilor asigurate ca urmare a furtului sau
tentativei de furt:
CARPATICA ASIG acordă despăgubiri pentru pierderea
sau distrugerea parţială sau totală a bunurilor asigurate,
aflate la adresa specificată în poliţa de asigurare (în
interiorul clădirii sau în incinta anexelor ce aparţin clădirii
asiguratului), pentru cazurile de furt prin efracţie sau prin
acte de tâlhărie, cu condiţia îndeplinirii următoarele măsuri
de siguranţă şi pază:
a) uşile exterioare cu geamuri să fie prevăzute cu sisteme
de alarmă, sau cu obloane din lemn, fier sau grilaje din
fier, încuiate cu dispozitive de închidere:
b) încăperile situate la parterul clădirii care nu sunt apărate
prin sistem de alarmă, să aibă toate geamurile protejate
prin grilaje din fier şi încuietori cu dispozitive de închidere;
c) asigurarea este valabilă şi în cazul neîndeplinirii
condiţiilor de siguranţă menţionate mai sus, dacă
asiguratul dovedeşte ca are paza bunurilor asigurate,
organizată permanent şi de către personal calificat;
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3.4.1.1. Se acordă despăgubiri şi în următoarele
situaţii:
a. furtul prin efracţie a fost comis de persoane care au
rămas clandestin în locuinta asiguratului, cu condiţia
ca transportarea bunurilor furate să se facă în timp ce
locuintele sunt închise;
b. furtul a fost comis prin întrebuinţarea cheilor
originale, însă numai dacă acestea au fost obţinute
prin acte de tâlhărie.
c. in limita sumei asigurate se despăgubesc şi
cheltuieli de curăţare şi de reparare/înlocuire a
încuietorilor avariate.
3.4.1.2. Nu se asigură următoarele bunuri
a) bunuri aflate în localuri deschise, în aer liber sau în
localuri situate în afara unei localităţi, la mai mult de ½
km de cea mai apropiată clădire locuită şi care nu au
paznic permanent sau care nu sunt locuite permanent;
b) bunuri amplasate în gherete, chioşcuri, tonete,
rulote, în construcţii cu pereţi de scândură PAL, PFL,
sau în alte construcţii nefixate la sol în fundaţii;
c) pietre scumpe, obiecte din metale preţioase şi alte
valori care nu sunt păstrate in condiţii de siguranţă
(fişete şi dulapuri metalice asigurate cu încuietori, case
de bani etc).
3.4.1.3. Nu se acordă despăgubiri în următoarele
cazuri:
a) pierderea sau dispariţia inexplicabilă a bunurilor;
b) riscurile asigurate au avut loc în timpul şi în
perioada imediat următoare producerii unor incendii,
explozii, căderi de corpuri sau catastrofe naturale, ori
în timp de război, mişcări civile, explozii nucleare;
c) însuşirea ilegală, frauda sau alte acte comise
intenţionat sau ilegal de către asigurat, membrii
familiei acestuia, prepuşii şi persoanelor din serviciul
asiguratului;
d) pagube produse datorită neluării măsurilor de
siguranţă necesare pentru punerea la adăpost a
banilor, obiectelor şi pietrelor preţioase, a hârtiilor de
valoare, a obiectelor cu valoare artistică, ştiinţifică,
istorică, a colecţiilor, a actelor, a manuscriselor, în
case de fier amplasate în spaţii închise asigurate din
punct de vedere al securităţii.
e) pagubele produse prin furt prin efracţie sau acte de
tâlhărie, dacă acesta nu a fost anunţat la organele de
poliţie şi la Asigurător cel târziu în 24 de ore de la
constatarea acestuia;
f) organele de poliţie nu confirmă furtul sau tentativa
de furt prin efracţie sau acte de tâlhărie.
3.4.2. avarii accidentale la instalatii produse de
apa din.conducta la valoarea sumei asigurate.
3.4.2.1. CARPATICA ASIG despăgubeşte pe asigurat
în caz de dauna cauzata prin spargerea sau fisurarea
accidentala a instalatiilor aflate in perimetru asigurat
sau de către un vecin, care să nu fie reprezentant ori
Anexa 6 la IL 20

prepus al Asiguratului şi care nu deţine o asigurare de
răspundere civilă faţă de terţi.
3.4.2.2. Se despăgubesc cheltuielile privind zugrăvitul
(materiale, manoperă), precum şi cheltuieli privind
repararea bunurilor casnice afectate de inundarea
provenită din apa de conductă.
3.4.2.3 Nu se despăgubesc pagubele cauzate de
evenimente petrecute în perimetrul vecin, altele decât apa
din conductă.
3.5. In baza condiţiilor specifice fără plata unor prime
suplimentare CARPATICA ASIG acordă despăgubiri, in
limita a 10% din Suma Asigurata, pentru:
- aplicarea măsurilor urgente dispuse de autorităţi în
vederea limitării urmărilor unui risc;
- pagube provocate de emanaţii de fum, gaze, vapori,
deranjamente ale instalaţiilor electrice, de producere şi
transport a energiei termice, instalaţii de condiţionare a
aerului, scurgeri sau pierderi de lichide care sunt urmarea
directă a unui risc asigurat, asupra bunurilor aflate la
distanţe de maxim 20 m de la locul producerii
evenimentului;
- cheltuieli efectuate pentru limitarea pagubei;
- cheltuieli de demolare, evacuare şi transport la cel mai
apropiat loc de descărcare (sau cel stabilit de autorităţi) a
resturilor materiale rezultate din producerea evenimentelor
asigurate, dovedite cu acte precum şi pentru daune
produse din riscuri asigurate asupra bunurilor aparţinând
persoanelor care vizitează Asiguratul, în limita a 5% din
suma asigurată pentru bunuri;
- cheltuieli legate de intervenţia pompierilor.
3.6 Clauze speciale/Riscuri suplimentare:
In baza condiţiilor specifice şi în schimbul plăţii unor prime
suplimentare CARPATICA ASIG acordă despăgubiri
pentru:
- Clauza 01: avarii accidentale la centrala termica;
- Clauza 02: spargere, crăpare bunuri casabile;
- Clauza 03: risc locativ;
- Clauza 04: daune cauzate vecinilor;
- Clauza 05: invaliditate permanentă si deces;
Riscurile suplimentare se incheie numai in conditiile
prevazute in Anexa la conditiie de asigurare - planul de
asigurare individual.
4. EXCLUDERI GENERALE

4.1. Locuinţe şi bunuri exceptate de la asigurare:
CARPATICA ASIG nu preia în asigurare următoarele
categorii de locuinţe şi bunuri:
- cele care nu mai pot fi folosite potrivit destinaţiei lor
iniţiale datorită uzurii sau deteriorării;
- cele care au fost afectate de cutremur sau alte
evenimente naturale şi nu au fost refăcute sau reparate
corespunzator in baza unor proiecte autorizate;
- clădirile şi construcţiile anexe care sunt construite în
zone în care organele în drept au interzis acest lucru prin
acte publicate sau comunicări în scris către asigurat
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înainte de construire, ori în zone cunoscute ca
inundabile sau predispuse la alunecări de teren;
- cladiri nedate in folosinta, constructii provizorii,
neterminate sau în refacere, precum şi bunurile aflate
în acestea;
- antene, zone verzi, aranjamente florale, ornamentale,
alei, sere, solarii, construcţii acoperite sau cu pereţi din
polietilenă;
- locuinţe şi alte construcţii anexe care au o structura
de rezistenta necorespunzatoare;
- dispozitive şi suporturi de memorare sau stocare a
datelor (cartele, casete, benzi magnetice, dischete,
compact discuri etc);
- bani, hârtii de valoare, obligaţiuni, acte, documente,
manuscrise, bijuterii, pietre preţioase, obiecte de
platină, aur, argint, carnete de depunere, mărci
poştale, timbre, obiecte de patrimoniu;
- garduri, stâlpi sau alte împrejmuiri ale clădirii
asigurate;

4.2. Excluderi de la acordarea de despăgubiri:
4.2.1. Daunele provocate de riscuri asigurate produse
în următoarele împrejurări:
- Infiltrarea apelor pluviale şi distrugerile provocate de
acestea, cu exceptia celor prevazute la art.1.14 alin 2 ;
revărsare sau refularea canalelor pluviale sau a reţelei
de canalizare; îngheţarea conductelor de alimentare
cu apă; neglijenţa sau reaua voinţă la mânuirea
robineţilor de serviciu sau a capetelor de armături;
folosirea unor legături improvizate care nu sunt
executate din materiale rezistente la lucrul sub
presiunea apei: coroziune, fermentaţie, îngheţ, igrasie;
uzura sau viciile ascunse ale materialelor şi pagube
provenite dintr-o sursă normală de căldură care au
drept consecinţă afumarea, pătarea sau pârlirea;
efectele curentului electric, ale descărcărilor electrice
dacă acestea nu au fost urmate de un incendiu;
- pagube survenite la structuri amplasate pe partea
exterioară a clădirii asigurate (fresce, decoraţii murale,
rezervoare cu apă zidite);
- pagube produse de instalaţia sprinkler ca urmare a
viciilor de funcţionare a acesteia, a probelor de
presiune sau lucrări de reamenajare şi reparaţii la
clădiri sau la instalaţie;
-radiaţii,reacţii chimice,infestări radioactive,operaţiuni
militare,război,greve,revolte,mişcări muncitoreşti,acte
de terorism, sabotaj, vandalism;
- pagube produse direct sau indirect prin acţiunea
dispozitivelor explozive sau armelor de foc;
- bunuri puse la căldură sau foc pentru prelucrare;
- incendiu cauzat de fumatul sau folosirea focului
deschis în încăperi în care sunt utilizate sau depozitate
materiale uşor inflamabile, ca urmare a lăsării
necontrolate a aparatelor electrice în funcţionare sau a
folosirii de instalaţii electrice improvizate;

Anexa 6 la IL 20

- pagube datorate neatenţiei asiguratului (geamuri lăsate
deschise, neetanşe sau alte deschizături) sau neglijenţă în
întreţinere;
- pagubele produse de apă pentru bunurile aflate în
perimetrul asigurat sau aflate în subsoluri şi depozitate la
înălţimi mai mici de 15 cm de pardoseală cu exceptia celor
care prin natura lor nu pot fi depozitate altfel (ex. obiecte
de mobilier, covoare);
- pagubele produse de apa din conductă datorită
îngheţului sau refulării canalelor de scurgere;
- pagube produse de autovehicule folosite de Asigurat sau
Beneficiarul asigurării precum şi la obiectele aflate în
autovehicule.
4.2.2. Nu se despăgubesc pagubele cauzate de:
- Culpa gravă a Asiguratului sau a prepuşilor acestuia. Se
consideră culpa gravă a Asiguratului:
a) aprinderea sau nesupravegherea focului deschis în
apropierea unei clădiri (inclusiv în acea clădire în care se
află bunurile asigurate) cu pereţii sau acoperişul executate
din materiale uşor combustibile;
b) folosirea unor produse uşor inflamabile pentru curăţirea
parchetului, duşumelelor etc. sau pentru alte scopuri sau
manipularea unor asemenea produse în încăperi în care
este aprins focul, sau în care funcţionează reşouri sau
radiatoare electrice;
c) fumatul în încăperi în care sunt depozitate sau
manipulate produse combustibile sau inflamabile;
d) nerespectarea I.S.C.I.R. (lipsa verificarii tehnice
periodice efectuata de o firma autorizata la data
evenimentului);
- Producerea riscului asigurat cu intenţie sau datorată unor
fapte ce cad sub incidenţa legii penale.
5. SUMA ASIGURATA

5.1 Suma asigurată se stabileşte în lei sau valută.
5.2 Clădirile şi celelalte construcţii se asigură la valoarea
declarată de Asigurat/Contractant şi agreată de
CARPATICA ASIG şi reprezintă valoarea reală a acestora
la data încheierii asigurării. Părţile pot conveni ca valoarea
reală să fie stabilită în urma unei expertize, efectuată de
un expert sau un organism specializat şi autorizat.
Valoarea de nou reprezintă:
5.2.1 Pentru clădiri, costul construirii din nou a unei
clădiri/construcţii similare constructiv şi funcţional la
preţurile uzuale de pe piaţa locală.
5.2.2 Pentru bunuri cumpărate, preţul de vânzare practicat
pe piaţă.
5.3 Pe durata asigurării suma asigurată poate fi majorată
pentru clădirile care îşi măresc valoarea prin construcţii
suplimentare,
supraetajări,
aplicarea
de
geamuri
termopane (şi orice alte modificări ce aduc un spor valoric)
condiţionat de plata unei prime suplimentare. Suma
asigurată la bunuri se poate majora corespunzător valorii
bunurilor ce nu au fost cuprinse în poliţa iniţială.
5.4 în caz de daună, dacă se constată că suma asigurată
este mai mică decât valoarea reală a bunului asigurat, cu
mai putin de 20%, Asiguratul poate opta pentru:
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- reducerea despăgubirii cuvenite proporţional
cu raportul dintre suma asigurată menţionată în poliţă
şi valoarea bunului la data producerii evenimentului
asigurat;
- plata integrală a despăgubirii, cu condiţia
actualizării sumei asigurate iniţiale din contract, la
nivelul valorii reale a bunului, concomitent cu
recalcularea primei de asigurare aferentă întregii
perioade asigurate;
- In caz de daună, dacă se constată că suma asigurată
este mai mică decât valoarea reală a bunului asigurat,
cu mai mult de 20%, se va proceda la reducerea
despăgubirii cuvenite proporţional cu raportul dintre
suma asigurată menţionată în poliţă şi valoarea
bunului la data producerii evenimentului asigurat;
5.5 FRANŞIZE: Poliţa de asigurare se încheie cu
aplicarea unei franşize obligatorii pentru riscul de
cutremur, deductibilă din cuantumul despăgubirii.
In cazul in care exista o polita de „Asigurare obligatorie
a locuintei” incheiata de asigurat, pentru daunele
produse in urma riscurilor acoperite pe polita simpla,
se va aplica o fransiza de 10.000euro in cazul
constructiilor cu pereti exteriori din caramida nearsa
sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic; si 20.000euro in cazul
constructiilor cu structura de rezistenta din beton
armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra,
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic;
Fransiza nu se aplica pentru daunele provocate
bunurilor casnice asigurate.
Se pot conveni şi alte franşize facultative concomitent
cu reducerea primelor de asigurare.
5.6 După fiecare daună suma asigurată se diminuează
cu valoarea despăgubirii acordate, începând de la
data producerii evenimentului asigurat. Pentru restul
perioadei de asigurare, asigurarea continuă pentru
suma rămasă. La cererea Asiguratului, suma asigurată
poate fi reîntregită, în schimbul plăţii unei prime
suplimentare.

anuală, pentru fiecare lună de asigurare rămasă până la
finalul asigurării.
6.5 în cazul neachitării ratei la scadenţă Asiguratul
beneficiază de o perioadă de graţie de 15 zile, în acest
interval situaţia contractului rămânând neschimbată. La
expirarea termenului de graţie contractul se suspendă pe
perioadă nedeterminata, în cadrul căreia CARPATICA
ASIG nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune
produse după expirarea perioadei de graţie.
6.6 La cererea Asiguratului contractul poate fi repus în
vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii: plata ratelor restante şi a celor scadente a primei
de asigurare, efectuarea unei noi inspecţii de risc,
renunţarea scrisă a Asiguratului la pretenţii de
despăgubire pentru daunele survenite în perioada
suspendării contractului. Data repunerii în vigoare trebuie
să fie inclusă în perioada de valabilitate a contractului.
7. DURATA ASIGURARII

7.1 Perioada de asigurare este în mod obişnuit de 12 luni,
dar se pot conveni şi perioade mai scurte (minim 3 luni
persoane fizice si 1 luna persoane juridice), sau mai mari
(maxim 3 ani).
7.2 Răspunderea CARPATICA ASIG începe la ora zero a
zilei următoare celei în care s-a încheiat poliţa de
asigurare şi s-a încasat prima de asigurare sau avansul.
7.3 Răspunderea S.C. CARPATICA ASIG S.A. încetează
la ora 24 a ultimei zile din perioada înscrisă în contract sau
înaintea termenului prevăzut în poliţă în următoarele
situaţii:
- la data producerii unei daune totale;
- neplata primei de asigurare la scadenţă sau în perioada
de graţie;
- în cazul înstrăinării bunului;
- în cazul denunţării sau rezilierii contractului de asigurare.
7.4 începerea şi încetarea asigurării este valabilă şi pentru
asigurările suplimentare.
7.5 Contractul de asigurare poate fi reziliat la cererea
motivată a uneia din părţi, printr-un preaviz de 15
(cincisprezece) zile trimis celeilalte părţi, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire.

6. PRIMA DE ASIGURARE

6.1 Prima de asigurare se achită anticipat şi integral
(prima unică) sau în maxim 10 rate lunare (exceptand
polita simpla) , prima rată la încheierea contractului,
restul la termenele scadente prevăzute în contract.
6.2 în cazul în care suma asigurată este exprimată în
valută convertibilă, prima de asigurare se stabileşte în
aceeaşi valută, ratele urmând a fi achitate în
echivalentul acesteia în lei la cursul de schimb BNR
din ziua plăţii.
6.3 Prima anuală se calculează conform tarifelor
proprii ale CARPATICA ASIG.
6.4 în cazul în care polita de asigurare este cesionata
in favoarea unui creditor al asiguratului, prima se va
achita anticipat si integral.
în cazul majorării sumei asigurate iniţial, suplimentul
de primă de asigurare reprezintă 1/12 din prima
Anexa 6 la IL 20

8. OBLIGATIILE ASIGURATULUI

8.1 Să pună la dispoziţia CARPATICA ASIG (prin
completarea cererii-chestionar) toate elementele esenţiale
şi toate datele relevante referitoare la riscurile pentru care
solicită asigurarea. Să comunice în scris, în termen de 72
ore, orice modificări survenite faţă de condiţiile iniţiale de
evaluare a riscului asigurat, precum şi toate informaţiile şi
detaliile suplimentare solicitate de CARPATICA ASIG.
8.2 Să permită CARPATICA ASIG să verifice bunurile
asigurate ori de câte ori consideră necesar.
8.3 Să întreţină în bune condiţii bunurile asigurate şi să ia
toate măsurile necesare prevenirii riscurilor.
8.4 Să conserve dreptul de regres al CARPATICA ASIG
împotriva celor vinovaţi de producerea daunelor.
8.5 Să achite prima de asigurare la termenele prevăzute în
poliţă.
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8.6 Să nu depoziteze şi/sau să manipuleze materiale
inflamabile sau explozibile (benzină, motorină, solvenţi
sau substanţe de curăţenie inflamabile, explozibil,
muniţie). Depozitarea acestor substanţe se va face
numai cu respectarea strictă a instrucţiunilor şi
normativelor în vigoare, în spaţii special amenajate şi
autorizate.
În cazul producerii unui risc asigurat:
8.7 Să înştiinţeze în termen de 24 ore, după caz,
organele de poliţie, pompierii sau alte organe de
cercetare, solicitând emiterea de documente care să
cuprindă informaţii despre cauzele şi împrejurările în
care s-a produs evenimentul şi despre bunurile
distruse sau deteriorate.
8.8 Să înştiinţeze în scris, CARPATICA ASIG în
termen de 24 de ore de la producerea evenimentului
asigurat, dând informaţii despre felul bunului la care sau înregistrat daune, natura şi dimensiunile pagubei,
cauzele, împrejurările, locul, data şi ora producerii
evenimentul asigurat.
8.9 Să ia în limita sumei asigurate măsuri de limitarea
pagubei.
8.10 Să anunţe Asigurătorul în termen de 48 de ore de
la găsirea bunurilor furate.
8.11 Să nu procedeze la repararea bunurilor distruse
înaintea constatării şi evaluării pagubelor.
Pentru stabilirea corectă a cuantumului daunei şi a
despăgubirii:
8.12 Să pună la dispoziţia CARPATICA ASIG toate
actele necesare pentru constatarea şi evaluarea
pagubelor şi a drepturilor de despăgubire.
8.13 Să permită CARPATICA ASIG să-şi facă propriile
verificări referitoare la cauza, mărimea daunelor şi alte
elemente relevante pentru determinarea despăgubirii
pe care trebuie s-o plătească.
8.14 Să înştiinţeze în scris CARPATICA ASIG dacă
pentru aceleaşi bunuri şi riscuri şi aceeaşi perioadă a
încheiat contract de asigurare cu un alt Asigurător.
8.15 Să restituie suma primită drept îndemnizaţie, mai
puţin cheltuielile de reparaţie, reconditionare sau
restaurare făcute de Asigurat pentru aducerea bunului
la valoarea dinaintea producerii riscului asigurat, în
termen de 15 (cincisprezece) zile de la data
recuperării ulterioare a bunurilor furate.
9. OBLIGATIILE S.C. CARPATICA ASIG S.A.

9.1 Să-I despăgubească pe Asigurat în forma şi
cuantumul prevăzut în prezentele condiţii de asigurare.
9.2 Să înştiinţeze în scris, pe Asigurat cu privire la
motivele privind neacoperirea totală sau parţială a
daunei.
10. EVALUAREA DAUNEI, STABILIREA CUANTUMULUI
DESPAGUBIRII SI PLATA DESPAGUBIRILOR

10.1 Constatarea daunelor se face de către Asigurător
împreună cu Asiguratul sau reprezentantul legal al
acestuia, inclusiv prin expert, în caz de divergenţă sau
dacă părţile convin astfel. Evaluarea pagubelor şi
Anexa 6 la IL 20

stabilirea despăgubirii se face de către Asigurător în
funcţie de starea bunului la data producerii evenimentului
asigurat.
10.2 Uzura bunurilor se stabileşte în funcţie de vechime,
stare de întreţinere, de reparaţiile curente sau capitale,
înlocuiri de piese sau părţi componente, înainte de
producerea evenimentului asigurat, pe bază de
documente.
10.3 În cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu se
vor lua în calcul părţile componente sau piesele care au
fost avariate, chiar dacă în timpul reparaţiei s-a înlocuit tot
ansamblul.
10.4 Determinarea cuantumului daunelor la clădiri: se
calculează valoarea reală a clădirii la data producerii
evenimentului asigurat, luând în considerare costul
construirii din nou a unei clădiri similare constructiv şi
funcţional la preţurile uzuale de pe piaţa locală, la preţuri
medii de tranzacţie în condiţiile unei pieţe echilibrate.
Preţul din nou se diminuează corespunzător uzurii, din
care se scade valoarea resturilor ce se mai pot întrebuinţa
sau valorifica.
a) În cazul daunei totale valoarea de înlocuire a clădirii
distruse, la data producerii evenimentului asigurat, din
care se scade uzura şi valoarea resturilor ce se mai pot
întrebuinţa sau valorifica.
b) În cazul daunei parţiale cheltuielile de reparaţii necesare
pentru readucerea clădirii la starea anterioară producerii
evenimentului asigurat, din care se scade valoarea
materialelor care se pot recupera, refolosi sau valorifica.
În ambele situaţii, Asigurătorul nu plăteşte pentru
îmbunătăţirea confortului, dotărilor faţă de situaţia
anterioară producerii evenimentului asigurat sau pentru
reparaţii şi/sau recondiţionări nereuşite. Preţurile
materialelor utilizate şi orei de manoperă vor fi cele medii
de pe piaţa locală.
10.5 Determinarea cuantumului daunelor la bunuri: se
calculează valoarea bunurilor asigurate la data producerii
evenimentului asigurat în funcţie de calitate, uzură, mod
de întrebuinţare.
a) În cazul daunei totale - (distrugerea totală a bunurilor,
sau în aşa măsură încât chiar dacă au mai rămas resturi
nu se mai pot reface sau valorifica), cuantumul pagubei
reprezintă valoarea reală a bunurilor la data producerii
evenimentului asigurat;
b) În cazul daunei parţiale:
- la bunuri a căror cantitate se exprimă în kilograme, litri,
metri liniari, pătraţi sau cubi, se estimează valoarea reală la data producerii evenimentului asigurat;
- a pierderii de calitate (deprecierii) a acelei părţi din
cantitatea totală care a rămas după pagubă şi care
diminuează valoarea bunurilor respective. Gradul de
depreciere se stabileşte în procente pe baza examinării
bunurilor avariate;
- la celelalte bunuri - costul reparaţiilor pieselor sau părţilor
componente avariate, sau costul de înlocuire sau
reconditionare, din care se scade uzura pentru piesele noi
sau recondiţionate şi valoarea ce se mai poate întrebuinţa
sau valorifica.
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10.6 Din cuantumul despăgubirii se vor reţine:
a) franşiza din poliţa de asigurare (dacă este cazul);
b) toate ratele datorate până la sfârşitul perioadei de
asigurare, în cazul în care despăgubirea depăşeşte de
minimum 3 (trei) ori valoarea primei de asigurare.
10.7 Indemnizaţia nu va putea depăşi valoarea reală a
clădirii şi/sau a bunurilor la data producerii
evenimentului asigurat, cuantumul pagubei şi nici
suma asigurată.
10.8 În cazul subasigurării indemnizaţia se va diminua
proporţional cu raportul dintre valoarea reală a
clădirii/bunurilor asigurate şi suma asigurată(
declarată) pentru aceasta/acestea.
10.9 În cazul supraasigurării indemnizaţia se va limita
la valoarea reală a clădirii şi/sau a bunurilor la data
producerii evenimentului asigurat.
10.10 Pentru daunele inregistrate pe polite a caror
locuinta a fost achizitionata sau construita prin
programul „Prima Casa”, daca despagubirea cuvenita
nu depaseste 20% din valoarea asigurata, si nu
depaseste 10.000 Euro, societatea Carpatica Asig
efectueaza plata direct catre proprietarul locuintei.
10.11 CARPATICA ASIG îşi rezervă dreptul:
10.11.1 să amâne plata indemnizaţiei dacă în legătură
cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituită
împotriva Asiguratului sau a prepuşilor acestuia o
procedură penală, până la finalizarea acesteia;
10.11.2 să refuze plata despăgubirii dacă:
- Asiguratul nu şi-a îndeplinit obligaţiile din contract;
- Cererea de indemnizaţie este frauduloasă, are la
bază declaraţii false, sau dacă asiguratul sau orice
persoană care, acţionând în numele acestuia, a
contribuit deliberat sau prin neglijenţă la producerea
pagubei;
- Asiguratul/contractantul a furnizat date eronate sau a
omis cu bună ştiinţă date relevante asupra determinării
riscului, exonerează CARPATICA ASIG de obligaţia
de plată a daunelor.
Plata despăgubirii:
a) În cazul cesionării despăgubirii în favoarea unui
creditor, se achită acestuia indemnizaţie de
despăgubire până la concurenţa creanţei dovedite, iar
diferenţa se plăteşte asiguratului;
b) Plata despăgubirilor se face în termen de 20 zile
lucrătoare de la depunerea de către Asigurat a
ultimului document solicitat de CARPATICA ASIG,
necesar soluţionării dosarului de daună, într-una din
modalităţile şi monedele permise de lege şi acceptată
de părţi;
c) În cazul furtului despăgubirile se acordă numai dacă
au trecut 30 de zile de la data înştiinţării S.C.
CARPATICA ASIG S.A. şi numai dacă poliţia confirmă
în scris că bunul furat nu a fost găsit.
11. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE
11.1. De comun acord, părţile semnatare pot aduce
modificări oricând in cursul perioadei de valabilitatea
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la acestuia, modificările respective intrând in vigoare
ulterior, la o data convenită de părţi.
11.2. În timpul perioadei de asigurare, Asiguratul poate
solicita introducerea şi/sau scoaterea din asigurare a unor
riscuri, caz în care se va încheia un act adiţional la
contractul iniţial, cu o nouă sumă asigurată si o primă
recalculată, repartizată corespunzător cu termenele de
plată din poliţa iniţială.
11.3. În cursul valabilităţi contractului de asigurare,
CARPATICA ASIG are dreptul să efectueze verificări ale
informaţiilor prezentate de Asigurat, ori de câte ori
consideră necesar.
12. SUBROGAREA SI DREPTUL DE
REGRES AL ASIGURĂTORULUI
12.1. În limita despăgubirilor plătite Asiguratului,
CARPATICA ASIG este subrogată în toate drepturile
acestuia contra celor răzpunzători de producerea şi/sau
mărirea pagubelor.
12.2. Dacă Asiguratul renunţă la dreptul de regres sau
dacă, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este
posibilă, CARPATICA ASIG nu va plăti despăgubirea in
limita sumei reprezentând dreptul de regres. Dacă plata a
fost deja efectuată, Asiguratul este obligat să plătească
aceasta sumă din despăgubirea încasată.
13. FORŢĂ MAJORĂ
13.1. Forţa majoră apară de răspundere partea care o
invocă şi o comunică celeilalte părţi în termen de 7 zile
lucrătoare. În următoarele 15 zile lucrătoare trebuie
transmise de cealaltă parte contractantă documentele
eliberate de organele competente care să ateste
evenimentele care au determinat forţa majoră.
13.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment
imprevizibil şi insurmontabil, independent de orice control
al părţii implicate şi care determină imposibilitatea
temporară sau definitivă de executare totală sau parţială a
obligaţiilor Asiguratului şi care constuie sau este de natura
unora sau mai multora dintre evenimentele următoare:
catastrofe naturale (incendii, inundaţii, explozii, trăsnete
urmate de incendii, tornade, cutremure, alunecări de
teren), pandemii.
13.3. În eventualiatatea în care cazul/cazurile de forţă
majoră vor continua pe o perioadă mai mare de 30 de zile,
părţile vor discuta şi vor hotărî asupra continuării sau
încetării prezentului contract, făra ca vreuna din ele să
pretindă daune interese.
14. ASIGURAREA MULTIPLĂ
14.1. Asiguratul are obligaţia de a informa CARPATICA
ASIG despre încheierea unei asigurări cu alt asigurător
pentru acelaşi risc.
14.2. În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul
trebuie să comunice CARPATICA ASIG numele tuturor
celorlalţi asigurători.
14.3. Asiguratul va solicita fiecărui Asigurător plata
indemnizaţiei in baza contractului de asigurare incheiat cu
el.
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15.2. Eventualele reclamaţii ale asiguratului cu privire la
executarea contractului se vor formula în scris, soluţia de
rezolvare fiind comunicată în scris în cel mult 30 zile de la
înregistrarea reclamaţiei.
15.3. Litigiile a căror rezolvare nu s-a realizat pe cale
amiabilă se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti
din România, de la sediul Asigurătorului.
15.4. Asigurarea încheiată potrivit prezentelor condiţii se
supune legislaţiei din România, în special prevederilor
Legii 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în
România.

14.4. În cazul existenţei mai multor asigurări încheiate
pentru acelasi bun, fiecare Asigurător este obligat la
plată, proporţional cu suma asigurarată şi până la
concurenţa acesteia, fără ca Asiguratul să poată
încasa o despăgubire mai mare decât prejudicul
efectiv, consecinţă directă a riscului.
15. DISPOZITII FINALE
15.1. În cazul denunţării sau rezilierii poliţei de
asigurare, prevederile contractului se aplică pentru
toate cazurile de daune survenite înainte de denunţare
sau reziliere până la lichidarea definitivă a acestora.

ANEXA LA CONDITIILE DE ASIGURARE A LOCUINTEI SI BUNURILOR: PLANURI DE ASIGURARE

Minim

RISCURI ACOPERITE

Economic
Optim
Premium
Varianta
Varianta simpla
simpla
Varianta extinsa Varianta completă
obligatorie de
facultativa, la de acoperire la
de protecţie a
acoperire pentru
intreaga suma intreaga suma
locuintei si
SA=10.000/20.000
asigurata
asigurata
bunurilor
EUR la cladiri

Pagube materiale la locuinta si bunurile casnice cauzate de urmatoarele riscuri:
Cutremur de pamant


Inundatie
Alunecare si/sau prabusire de teren
Incendiu
Trasnet
Explozie
Căderea peste bunurile asigurate a unor
aparate de zbor pilotate, a unor părţi din
acestea sau a încărcăturii lor
Coliziune cu un autovehicul care nu aparţine
Asiguratului, prepuşilor acestuia sau
beneficiarului asigurări
Spargerea barierei sonice
Fenomene atmosferice (furtună, ploaie
torenţială, grindină, vijelie, uragan, tornada,
avalanşe de zăpadă, greutatea stratului de
zăpadă sau gheaţă şi efectele directe ale
acestora
Cheltuieli conexe efectuate pentru limitarea
daunelor
Avarii accidentale la instalatiile de apa si
canalizare
Furt prin efractie, acte de tâlhărie
Distrugeri provocate bunurilor asigurate ca
urmare a furtului sau tentativei de furt.
Riscuri politice (greve, tulburari civile,
vandalism)
Anexa 6 la IL 20
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Pagube materiale aditionale la locuinta/bunuri cauzate de:
Clauza 01: avarii accidentale la centrala termica;
Clauza 02: spargere, crăpare bunuri casabile;
Riscuri /Beneficii suplimentare
Clauza 03: risc locativ
Clauza 04: daune cauzate vecinilor
Clauza 05: invaliditate permanentă si deces

o
o
o
o
o




o
o












 = riscuri automat incluse in acoperire
 = riscuri incluse optional in schimbul unei prime aditionale;
o = riscuri excluse din acoperire;

Anexa 6 la IL 20
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