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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

asigurarea echipamentelor electronice care, in momentul intrarii in asigurare, functioneaza sau sunt gata 

de functionare (procedurile de lucru au fost incepute sau pot fi incepute in baza certificatului privind 

incheierea cu succes a testelor de verificare) 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

echipamentele electronice aflate in incinta sau 
la locatiile precizate in polita  (inclusiv in timpul 
mutarii/transportarii oriunde in cadrul 
acestora); Riscurile asigurate pot fi acoperite 
prin: 
Sectiunea I: Daune materiale si Sectiunea a II-a: 

Daune Materiale la Date si suporturi externe de 

date: 
operare gresita, neglijenta, acte  
intentionate ale angajatilor sau tertelor 

persoane;  
incendiu, trasnet, explozie, implozie, afumare, 

parlire, carbonizare;  
efectul actiunii apei (cauze:inundare,  
defulare, apa pluviala, abur) sau altor lichide;  
fenomene sau cauze naturale:   
inundatie, furtuna, grindina, ploaie, avalansa 

etc.),  
erori de proiectare, constructie, fabricatie, 

defecte de material;   
scurtcircuit, supratensiune, inductie;  
furt prin efractie sau acte de talharie; 

Sectiunea a III-a: Costuri si  Cheltuieli 
Suplimentare de Operare.  

inchirierea temporara de echipamente 
identice/similare cu cele avariate, operarea 
acestora cu personal si alte operatiuni in 
legatura cu acestea – cheltuieli dependente de 
factorul timp; 

(de)montare/instalare, transport, adaptare 

programe si alte cheltuieli determinate de 
aplicarea planului de masuri de urgenta – 
cheltuieli independente de factorul timp.   

 
 
 
 
 
 

  orice erori sau defecte existente in momentul 
intrarii in asigurare si cunoscute Asiguratului 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Pentru Sectiunea I: 
! Excluderi generale valabile ptr toate tipurile de 

asigurari: razboi, revolutie, insurectie, 
rechizitionare, energia atomica sub toate 
formelei; forta majora;   

! raspunderea producatorului, furnizorului, 
proprietarului (in cazul unui bun inchiriat), in 
baza legii sau prevederilor contractuale;  

! daune la materiale consumabile (ex.: toner, 
agenti de racire si stingere, cartuse cu banda, 
filme, hartie tratata special etc.); 

! Orice actiune voita, acte ilegale; 
! pierderi indirecte, pierderea folosintei, alte 

daune - consecinta a producerii evenimentului 
asigurat;  

! consecinta directa a exploatarii continue : 
uzura normala, coroziune, eroziune, influente 
chimice sau atmosferice;  

Pentru Sectiunea a II-a :  
! daunele datorate uzurii suporturilor de date; 
! cheltuieli rezultand din programarea, 

perforarea, etichetarea, introducerea eronata, 
stergerea, anularea datelor si/sau pierderea sau 
renuntarea la suportul de date ca urmare a 

neglijentei; 
! pierderea datelor datorita influentei campurilor 

electromagnetice, accesului neautorizat al 

persoanelor straine la soft (ex.hackeri), virusi;  
! daune de consecinta: pierdere de profit sau 

venit; 
! cheltuieli aditionale efectuate ca urmare a 

faptului ca datele asigurate au fost protejate 
impotriva copierii prin dreptul de autor, 
parolare sau alte proceduri (ex.: chei 
electronice, codare); 

! pierderea sau avarierea suporturilor de date ca 
urmare a curatirii,  protejarii, depozitarii 
incorecte;  
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! datele asigurate in cazul carora Asiguratul nu 
respecta procedura standard de salvare 
constand in: 
! frecventa salvarii datelor; 
! pastrarea suporturilor de date in spatii sau 

containere special destinate; 
! pastrarea documentului original, necesar 

refacerii sau recuperarii datelor. 
Pentru Sectiunea a III-a: 
! restrictii impuse de autoritati publice in ce 

priveste refacerea si/sau operarea bunului 
asigurat; 
! lipsa de capital sau fonduri pentru repararea, 

inlocuirea, reinstalarea in timp util a 
bunurilor pierdute sau avariate;  

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 

Ce obligații am? 

 sa raspund corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar si sa furnizeze toate 
informatiile si datele referitoare la circumstantele privind riscul/evaluarea acestuia, atat in 

momentul incheierii contractului, cat si in timpul derularii acestuia. 

 sa notific Asiguratorul cu privire la instrainarea bunurilor asigurate in termen de 15 zile de la 

data instrainarii 

 sa iau masurile necesare in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate; 

 sa declar existenta altor asigurari pentru acelasi bun si aceleasi riscuri la alte societati de 
asigurare. 

 sa iau, potrivit cu imprejurarile si in cadrul sumei asigurate, masuri pentru limitarea daunelor si 

prevenirea degradarilor ulterioare;  

 sa instiintez imediat (maximum 48 ore, in functie de situatie) organele abilitate cele mai apropiate 

de locul producerii evenimentului, pentru intocmirea actelor cu privire la cauzele, imprejurarile, 
intinderea si persoanele vinovate de producerea acestuia;  

 sa instiintez Asiguratorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 24 

de ore de la producerea sau luarea la cunostinta despre acesta, furnizand toate informatiile 

relevante (natura, intindere, cauze, imprejurari);  

 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 

imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  
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Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de asigurare) și 
după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in ziua și la ora înscrisă în poliță, 
în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau forță majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 de 
zile. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


