
 
 
 
 

 
 

Această informare preliminară este parte din Contractul de asigurare împreună cu Oferta, Polița de asigurare și 
Condițiile de Asigurare. Ea nu se substituie Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui 
document și pe care îți recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea de incendiu și alte riscuri numite pentru activități comerciale și industriale îți oferă protecție specifică pentru 
bunurile nominalizate (clădiri, construcții, bunuri conținute în clădiri, echipamente, instalații, bunuri de valoare etc.) ca 
fiind asigurate în cazul apariției unui eveniment neprevăzut nominalizat în Poliță. 
 

 Ce se asigură? 
Asigurarea este disponibilă în 3 pachete cu acoperiri 
progresive: 

✓ Pachetul STANDARD: incendiu, explozie, 
trăsnet, căderea de corpuri de tipul aeronavelor sau 
părți ale acestora ; 
 

✓ Pachetul EXTINSA: pachetul STANDARD + 
cutremur de pământ, furtună, grindină, inundație, 
viitură, greutatea stratului de zăpadă sau gheață, 
avalanșa de zăpadă, alunecare și prăbușire de teren, 
coliziune cu autovehicule, spargerea barierei sonice, 
căderea de corpuri pe clădirile asigurate, vandalism, 
greve, revolte, tulburări civile, scurgerea accidentală a 
apei din conducte sau sisteme sprinkler, etc ; 
 

✓ Pachetul TOATE RISCURILE NUMITE: pachetul 
EXTINSA + furt prin efracție, furt prin tâlhărie, 
vandalism ca urmare a efracției, etc. 
 
Suma asigurată trebuie să reprezinte valoarea reală 
sau de înlocuire de nou a acestora și se stabliește și 
declară pentru fiecare bun sau categorie de bunuri 
asigurate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
Nu sunt asigurate prin Poliță : 

 Bunuri uzate sau deteriorate care nu mai pot fi 
folosite în conformitate cu destinația lor inițială; 

 Clădiri nefinalizate, provizorii, care nu au fost 
date în folosință și bunuri conținute în acestea (ex: clădiri 
în curs de construcție cu structură rezistentă nefinalizată, 
fără acoperiș sau închidere exterioară etc.); 

 Clădiri (incusiv bunuri conținute în acestea) care 
au fost construite în zone în care organele în drept au 
interzis acest lucru; 
 
Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 
 

! Prejudicii indirecte (ex: reducerea valorii bunurilor 
după reparații, scăderea bunurilor etc); 

! Prejudicii sau cauze necuprinse în asigurare (ex: 
căldură, afumare etc); 

! Infiltrații prin  neetanșeități ale clădirii ce nu sunt 
provocate de furtună sau grindină; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă la locația/locațiile declarată/e și este supusă dispozițiilor legale din România. 
 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; sa achiți prima de 
asigurare în cuantumul și la scadența agreată etc.  
În caz de daună sa avizezi Asigurătorul în termen de 15 zile calendaristice și să pui la dispoziția acestuia toate 
documentele solicitate. Lista completă a obligațiilor asiguratului se regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te 
rugăm să le citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Metodele de plată sunt cele puse la dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe site-ul www.uniqa.ro. 
Prima de asigurare se va achita către Asigurător la termenul agreat și în moneda în care a fost stabilită suma 
asigurată. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei în care s-
a plătit prima de asigurare.  
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată în Poliță. 
 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poșta 
sau curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, sector 1, București, sau 
scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro. 
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