
 

Versiunea 1/01.10.2018 

 

 

 
Acest document are rol de informare a clienţilor şi prezintă un sumar al celor mai importante aspecte referitoare la produsul de asigurare. Te rugăm să citești integral 
termenii şi condiţiile produsului de asigurare şi toată documentaţia precontractuală pusă la dispoziţie de Allianz-Ţiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări 
Allianz-Țiriac. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea Bunuri Persoane Juridice, oferită de Allianz-Ţiriac Asigurări, este un produs complex de asigurare pentru clădiri și bunuri aparținând persoanelor juridice, 
care oferă posibilitatea alegerii acoperirilor de asigurare potrivite și necesare activității pe care o desfășori. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Bunuri asigurate: 
 Clădiri și echipamente ale clădirilor 
 Mijloace fixe, instalații, echipamente 
 Mijloace circulante. 

Riscuri asigurate: 
 Incendiu, explozie, trăsnet 
 Căderea aparatelor de zbor (aeronave şi vehicule spaţiale) 
 Furtună, uragan, vijelie, tornadă 
 Ploaie torenţială - efecte directe 
 Grindină 
 Furtul prin efracţie, acte de tâlhărie 
 Vandalism săvârşit prin efracţie 
 Greutatea zăpezii şi/sau a gheţii 
 Izbirea de autovehicule care nu aparţin firmei tale 
 Undă de şoc provocată de avioane (boom sonic) 
 Avalanşă de zăpadă 
 Căderea accidentală de corpuri pe bunurile asigurate 
 Greve, tulburări civile şi acţiuni ale unor grupuri răuvoitoare 
 Cutremur de pământ 
 Inundaţii şi aluviuni 
 Prăbuşire și alunecare de teren. 
 
Clauze speciale: 
 Scurgerea accidentală a apei si altor lichide 
 Vandalism fără efracție 
 Bunuri casabile - Clădire 
 Bunuri casabile - Conținut 
 Fenomene electrice 
 Utilaje mobile 
 Avarii accidentale la instalaţiile clădirilor: încălzire, aer condiționat, 

instalație electrică, instalațiile de apă, lifturi, uși automate, scări rulante 
 Achiziţii – acoperire pentru locaţii noi 
 Asigurarea documentelor de arhivă 
 Asigurarea amenajărilor peisagistice: plante, arbuști, spații verzi 
 Autorități publice – cheltuieli suplimentare pentru respectarea normelor şi 

a prevederilor legale 
 Asigurarea autovehiculelor în pacuri auto 
 Acoperirea bunurilor aparţinînd angajaţilor, funcţionarilor şi terţilor 
 Bunuri în custodie 
 Deteriorarea stocului de marfă refrigerată congelată 
 Erori și omisiuni 
 Variație stoc de marfă 
 Hârtii și înregistrări 
 Cheltuieli pentru restabilirea activității 
 Mutări temporare. 
 
Suma asigurată 
Sumele asigurate sunt cele prevăzute în poliţa de asigurare, declarate de 
Asigurat și acceptate de Asigurător.   

 Bunuri excluse: 

 Bunuri spaţiale, sateliţi, nave spaţiale 

 Instalaţii de foraj și accesorii 

 Centrale nucleare, arme nucleare 

 Teren, apă, mine subterane 

 Arme sau alte dispozitive utilizând reacţii nucleare, forță sau materie 
radioactivă 
 

Riscuri excluse: 

 Război, război civil, revoluţie, rebeliune, acțiuni militare, dictatură militară 

 Confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare 

 Explozie atomică, radiaţii, contaminare radioactivă, reactoare nucleare 

 Terorism, date în format electronic 

 Poluare și contaminare 

 Acţiunea intenţionată, culpa gravă a Asiguratului 

 Activități ilegale: falsificare, acte penale. 
 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 ! Orice tip de daune graduale:  uzură, eroziune, coroziune, daune de 
consecinţă, daune non materiale (pierderi financiare) 

! Acţiunea normală a curentului electric, supratensiune, scurt circuit, erori de 
construcție, proiectare, defecte de material 

! Furt simplu, furt prin înşelătorie 

! Alte restricții (excluderi) menționate în condițiile de asigurare şi în clauzele de 
extindere. 
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Unde beneficiez de asigurare? 

 În  România 

 În  Uniunea Europeană, numai pentru companii înmatriculate în România.  
 

 
Ce obligaţii am? 

− Transmiterea de răspunsuri, în scris, la întrebările formulate de Allianz-Țiriac la încheierea poliței 

− Funizarea informaţiilor esenţiale pentru evaluarea riscului, la încheierea contractului 

− Plata primelor de asigurare la termenele prevăzute în contract 

− Întreţinerea bunului asigurat în condiţii corespunzătoare, în scopul prevenirii producerii riscului asigurat 

− Permiterea reprezentanților Allianz-Țiriac să verifice modul în care bunul asigurat este întreţinut 

− Avizarea, în scris, a reprezentaților Allianz-Țiriac, în cel mai scurt timp de la momentul când aţi luat cunoştinţă, despre producerea riscului asigurat. 
 

 
Când şi cum plătesc? 

− Primele de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioada menţionată în poliţă, sau în rate, la datele scadente menționate în poliţă 

− Primele de asigurare se plătesc în lei pentru sume asigurate stabilite în lei, iar pentru sumele asigurate stabilite în altă valută, primele se pot achita fie în valuta 
poliței, fie în lei la cursul B.N.R. de la data plăţii.   

− Allianz-Țiriac asigură o perioadă de grație la plata ratelor, astfel:  

− pentru plata integrală/rata întâi - 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a poliţei 

− pentru ratele următoare - 5 zile calendaristice de la data la care trebuia să achiți rata. 
 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Răspunderea Allianz-Țiriac începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliţei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a 
încheiat asigurarea 

− Pentru suplimente de asigurare emise şi anexate la poliţă, răspunderea Allianz-Țiriac începe în ziua următoare datei emiterii suplimentului şi încetează o dată cu 
poliţa la care acesta este anexat sau în ultima zi de valabilitate a suplimentului, dacă prin aceasta s-a extins valabilitatea poliţei emise iniţial. 

 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac 

− Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro  
 

Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și 
producă efectele. 
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