Clauza adițională: C1
Asigurarea bunurilor casabile pentru riscuri specifice,
a centralei termice pentru avarii accidentale și aparaturii
electrocasnice şi electronice pentru fenomene electrice
- Condiţii speciale de asigurare -

iii) au o vechime max. 8 ani inclusiv; pentru calculatoare și periferice
(imprimante, monitoare, scanere, echipamente de stocare date)
vechimea max. 5 ani, iar pentru laptop-uri max. 3 ani. Nu se
cuprind în asigurare telefoane mobile, notebook-uri si tablete.
II.

RISCURI ACOPERITE SPECIFICE
ASIGURAREA BUNURILOR CASABILE

Aceste Condiţii speciale de asigurare completează Condiţiile generale,
precum şi Definiţiile privind ASIGURAREA FACULTATIVĂ a
LOCUINȚEI „CASA MEA”, fiind valabile numai împreună cu acestea.
I.

OBIECTUL ASIGURĂRII

1.1.
În baza prezentei Clauze şi în schimbul plăţii primei de asigurare
adiţionale de către Asigurat/Contractant (în cuantumul şi până la
scadenţele precizate în Poliţă), Asigurătorul extinde acoperirea conferită
de Secţiunea I ori Sectiunea II - dupa caz, pentru Bunurile menţionate în
Cererea-chestionar şi asigurate în Poliţa de bază, obligându-se să
acorde
despăgubiri
Asiguratului/Beneficiarului,
în
cazul
producerii/apariţiei Evenimentelor asigurate din Riscurile specifice
precizate mai jos.
ASIGURAREA BUNURILOR CASABILE
1.2.
În baza prezentei Clauze, sunt asigurabile următoarele Bunuri
casabile aflate la locaţia menţionată în Poliţă: geamuri de uşi şi ferestre
care fac parte integrantă din Locuinţă, pereţi cortină, pereţi din cărămidă
de sticlă, plăci de gresie/faianţă/marmură etc. folosite la/pentru placarea
interioară sau exterioară a pereţilor/podelelor/coloanelor din Locuinţă.
ASIGURAREA CENTRALEI TERMICE
PENTRU AVARII ACCIDENTALE
1.3.
În baza prezentei Clauze se poate asigura Centrala termică
aflată la locaţia asigurată precizată în Poliţă şi pentru care sunt
îndeplinite toate condiţiile de mai jos:
a)
este pusă în funcţiune conform normelor legale în vigoare şi
este funcţională;
b)
are o vechime de max. 15 ani;
c)
este executată de un producător autorizat conform normelor în
vigoare, este montată de un prestator legal autorizat pentru această
activitate, iar reviziile periodice au fost efectuate la termen, conform legii
și pot fi dovedite cu documente justificative valabile.
ASIGURAREA APARATURII ELECTROCASNICE ŞI
ELECTRONICE PENTRU FENOMENE ELECTRICE
1.4.
In baza prezentei Clauze sunt asigurabile următoarele Bunuri
aflate la locaţia menţionata în Poliță: computere, televizoare, frigidere,
congelatoare, cuptoare electrice, maşini de spălat, aspiratoare, sisteme
audio, sisteme de securitate, sisteme de ventilaţie, generatoare de
curent electric, sisteme de încălzire, aparate de aer condiţionat/
climatizare (nu sunt acoperite panourile solare termice și/sau panourile
fotovoltaice).
Acestea pot fi asigurate dacă la momentul preluării în asigurare
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
i) sunt în stare de funcționare;
ii) se află în locuința asigurată;
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2.1.
Asigurătorul acordă despăgubiri pentru pagubele (spargere,
crăpare) produse Bunurilor casabile asigurate cauzate de următoarele
riscuri, în Perioada asigurată:
a)
variaţii de temperatură, altele dacât cele cauzate de o sursă
normală de căldură;
b)
accidente de orice fel, inclusiv cele produse prin acţiunea
animalelor.
ASIGURAREA CENTRALEI TERMICE
PENTRU AVARII ACCIDENTALE
2.2.
Asigurătorul acordă despăgubiri pentru pagubele
(avarierea/distrugerea) produse Centralei termice asigurate, produse de
următoarele riscuri:
a)
supratensiune, suprasarcină, scurt-circuit, formarea de arcuri
voltaice sau inducţie;
b)
suprapresiune sau implozie;
c)
lipsa accidentală a apei în boilere sau în recipientele sub
presiune;
d)
defecte de fabricaţie sau de material, greşeli de proiectare;
e)
greşeli de montare sau instalare, execuţie defectuoasă.
ASIGURAREA APARATURII ELECTROCASNICE ŞI
ELECTRONICE PENTRU FENOMENE ELECTRICE
2.3.
Asigurătorul acordă despăgubiri pentru pagubele
(avarierea/distrugerea) produse Bunurilor asigurate, consecinţă directă a
producerii în Perioada asigurată a următoarelor Riscuri:
a)
arcuri electrice, supratensiune, suprasarcină, scurtcircuit,
întrerupere de curent, variaţii de tensiune , dacă în urma acestora se
produce sau nu incendiu în interiorul aparatelor;
b)
acțiunea indirectă a electricității atmosferice (trăsnet, fulger)
asupra Bunurilor asigurate aflate în interiorul sau exteriorul Locuinţei sub
cerul liber.
III.

EXCLUDERI SPECIFICE
ASIGURAREA BUNURILOR CASABILE

3.1.
Pe lângă excluderile prevăzute în Condiţiile generale privind
Asigurarea Facultativă a locuinței „Casa Mea”, Asigurătorul nu acordă
despăgubiri nici pentru:
a)
daune produse din Riscurile asigurate, conform Secţiunii I /
Secţiunii I, II din Condiţiile generale de asigurare;
b)
daune de suprafaţă (zgârieturi, mătuiri, schimbarea culorii în
timp sau sub acţiunea factorilor de mediu, aşchieri, exfolieri, deteriorări
produse prin scântei de sudură);
c)
daune cauzate de lucrări de reparaţii, decorări, adăugiri sau
modificări la Locuinţa/peretele în care sunt fixate Bunurile casabile,
inclusiv
pagube
cauzate
de
lucrări
de
instalare/
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montare/demontare/mutare a Bunurilor casabile asigurate sau de
montarea defectuoasă a acestora;
d)
avarierea/distrugerea ramelor Bunurilor casabile asigurate, dacă
valoarea acestora nu a fost inclusă în suma asigurată;
e)
defecte existente la încheierea asigurării (crăpări, exfolieri etc.).
ASIGURAREA CENTRALEI TERMICE
PENTRU AVARII ACCIDENTALE
3.2.
Pe lângă excluderile prevăzute în Condiţiile generale privind
Asigurarea Facultativa a locuintei „Casa Mea”, Asigurătorul nu acordă
despăgubiri nici pentru:
a)
daune produse din Riscurile asigurate, conform Secţiunii I /
Secţiunii II din Condiţiile generale de asigurare;
b)
pagube provocate de acţiunea normală a curentului electric
asupra instalaţiilor şi aparaturii electrice;
c)
pagube produse părţilor componente care prin întrebuinţare
şi/sau natura lor suferă un grad mare de uzură sau depreciere şi
necesită înlocuire periodică (site, filtre, grătare de ardere, garnituri,
cabluri, obiecte de sticlă, materiale consumabile, lubrifianţi etc.);eroziune,
coroziune, depuneri lăsate de apă, piatra de pe cazane, deprecierea sau
uzura a oricăror părţi ale centralei cauzate de desfăşurarea normală a
activităţii, depuneri exagerate de rugină, noroi, zgură din conducte sau
alte depuneri, precum şi orice alte influenţe chimice sau atmosferice
continue;
d)
pagube produse prin deteriorarea grătarelor de ardere, duzelor
de gaze, injectoarelor şi a altor componente similare;
e)
avarii cauzate de testări, supraîncărcare intenţionată sau
experimente presupunând impunerea unor condiţii excepţionale de
exploatare;
f)
bunuri care nu au fost supuse testelor de funcţionare ori nu au
trecut cu succes aceste teste;
g)
daune/avarii pentru care producătorul/furnizorul este
răspunzător, conform legii sau obligaţiilor contractuale;
h)
pagube produse bunurilor asigurate prin căldura provenită de la
o sursă normală de căldură;
pagube produse centralelor termice pentru care proprietarul nu deţine
avizele legale de exploatare şi funcţionare la data producerii/apariţiei
Evenimentului asigurat;
i)
daune cauzate de îngheț;
j)
cheltuieli ocazionate de reparaţii şi revizii curente/periodice;
k)
pagube produse la suprafaţa bunurilor asigurate (zgârieturi,
mătuiri, schimbarea culorii în timp sau sub acţiunea factorilor de mediu,
aşchieri, exfolieri etc.).

ASIGURAREA APARATURII ELECTROCASNICE ŞI
ELECTRONICE PENTRU FENOMENE ELECTRICE
3.3.
Pe lângă excluderile prevăzute în Condiţiile generale privind
Asigurarea Facultativa a locuintei „Casa Mea”, Asigurătorul nu acordă
despăgubiri nici pentru:
a)
Riscurile asigurate/asigurabile în baza Poliţei de asigurare
căreia i se anexează prezenta Clauză;
b)
întreruperea alimentării cu energie electrică ca urmare a neplăţii
de către Asigurat a facturilor sau nerespectării altor obligaţii prevăzute în
contractul de furnizare;
c)
daune cauzate de uzură;
d)
daune cauzate la piese sau părţi care prin întrebuinţare şi/sau
natura lor suferă un grad mare de uzură, inclusiv piese sau componente
schimbabile sau detaşabile, tuburi electronice și lămpi de iluminat,
cabluri de conexiune (electrice sau cu fibră optică), siguranţe şi alte
elemente de protecţie, agenţi frigorifici sau de răcire, coroziune și orice
alte influențe chimice sau atmosferice continue; pagube produse cu
ocazia efectuării unor lucrări de instalare, depozitare, montare,
demontare sau mutare a bunurilor asigurate, montare greșită;
e)
pagube produse în timpul operaţiilor de omologare,
probe/testare, lucrărilor de întreținere sau revizie;
f)
daune produse obiectelor/produselor aflate in interiorul
aparaturilor electrocasnice;
g)
instalaţia electrică aferentă clădirii, inclusiv tabloul de distribuţie
a energiei electrice; sisteme de energie alternativa (panouri solare
termice, panouri fotovoltaice, turbine eoliene, instalatii de energie
geotermala si altele asemenea) unelte electrice, maşini de găurit, polizor
unghiular, fierăstrău electric, maşini de tuns iarba şi altele asemenea.
IV.
LIMITA MAXIMA DE DESPAGUBIRIE
4.1
In baza prezentei Clauze, Asiguratorul acorda despagubiri in
limita maxima de despagubire precizata in Polita, limita unica combinata
pentru toate acoperirile precizate mai sus.
4.2
Raspunderea Asiguratorului pentru toate Evenimentele
asigurate nu va depasi limita de despagubire aferenta prezentei Clauze,
precizata in Polita;
4.3
Aceasta limita de despagubire nu majoreaza raspunderea
Asiguratorului (sumele asigurate) mentionate in Polita de baza.
V.

DISPOZIŢII FINALE

5.1.
Prezentelor Condiţii speciale li se aplică toate prevederile
Condiţiilor generale privind Asigurarea Facultativa a locuintei „CASA
MEA”, în măsura în care nu contravin acestora.
~~~~~~~
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