
 
 
 
 
 

Această informare preliminară este parte din Contractul de asigurare împreună cu 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 “Toate Riscurile” a Echipamentelor Electronice ofertă protecție pentru echipamentele electronice 
nominalizate în Poliță. Acoperirea este valabilă și pentru sistemul de operare (software) în cazul în care acesta este 
licențiat. Instalarea echipamentului se face la sediul asigurat specificat în Poliță. 

 Ce se asigură? 
✓ Daune materiale - asigurarea este valabilă 

pentru pagube materiale precum: avariere sau 
distrugere ca urmare a unui eveniment neprevăzut și 
brusc, atunci cand echipamentul nu își mai poate 
îndeplini funcția stabilită ; neglijență, erori de 
operare, cutremur, incendii, erori de construcție 
etcfurt prin efracție sau tâlhărie.  
Suma asigurată pentru fiecare bun asigurat trebuie să 
fie echivalentă cu valoarea de înlocuire de nou a 
acestuia. 

✓ Date și suporturi externe de date - sunt asigurate 
bunuri precum : datele (informațiile citibile de o 
mașină) cum ar fi date master și de tranzacție stocate 
în fișiere și baze de date, programe standard din 
producția de serie, programe personalizate; 
suporturile externe de date (mediile de stocare pentru 
informații citibile de către mașină) pe care datele 
asigurate au fost stocate, dacă acestea pot fi 
schimbate de utilizator (exemplu: discurii magnetice 
mobile, CD/DVD, carduri de memorie externă etc). 
Suma asigurată va fi calculată în așa fel încât să 
acopere costurile necesare pentru înlocuirea sau 
refacerea datelor și programelor, inclusiv înlocuirea 
suporturilor externe de date ; 

✓ Cheltuieli suplimentare de operare (ICOW): 
sunt acoperite toate cheltuielile suplimentare 
proporționale și cheltuieli neproporționale necesare 
implementării măsurilor provizorii pentru prevenirea 
întreruperii activității după o pierdere sau avariere 
indemnizabilă survenită la bunurile asigurate.  
Suma asigurată va fi calculată astfel încât să 
corespundă sumei necesate pentru compensarea 
cheltuielilor suplimentare apărute pentru luarea 
măsurilor provizorii necesare în cadrul unei perioade 
de 12 luni; 
 
Sumele asigurate sunt menționate în Polița de 
asigurare. 
 

 

 Ce nu se asigură? 
Pentru secțiunea Daune Materiale: 

 Piesele și materialele care sunt supuse unei uzuri 
accentuate și înlocuirilor repetate sau periodice datorită 
funcției și alcătuirii lor specifice (unelte,consumabile etc.); 
Pentru secțiunea Date și suporturi externe de date : 

 Suporturi externe de date care nu pot fi schimbate de 
utilizator (ex. hard disk-uri), datele și programele care 
sunt stocate numai în memoria CPU; 
Pentru secțiunea Cheltuieli suplimentare de operare: 

 Cheltuieli cauzate de restricții operaționale sau de 
reconstrucție impuse de orice autoritate publică, lipsa 
capitalului de repunere în funcțiune/repararea sau 
înlocuirea bunurilor afectate de pierdere sau avariere, 
contaminarea, distrugerea sau avarierea materiilor prime, 
sau semifabricatelor și produselor finite. 
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: 
 

! Defecte estetice, cum ar fi zgârieturi pe suprafețe 
vopsite, lustruite sau emailate, dacă nu sunt însoțite de 
alte pagube asigurabile de Condițiile de asigurare și 
produse de același eveniment asigurat; 

! Uzura sau degradarea progresivă; 

! Actelor intenționate sau neglijenței grave din partea 
Asiguratului sau a unuia dintre reprezentanții săi; 

! Evenimentelor pentru care o terță parte, în calitate de 
furnizor (producător sau detailist), transportator, agent 
de transport sau contractant pentru service (întreținere și 
reparații) etc. este răspunzător prin lege sau conform 
obligațiilor contractuale; 
 
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 în interioriul sediului asigurat de la adresa menționată în Poliță. Acoperirea este valabilă 
și în situația deplasării sau transportării bunurilor asigurate în incinta sediului asigurat de la adresa menționată în 
Poliță. Datele și exporturile de date sunt asigurate în toate sediile Asiguratului menționate în Poliță și în toate 
centrele externe de stocare backup precizate în Poliță. Fișierele de date backup sunt de asemenea asigurate pe 
timpul transportului între sediile companiei și centrele de stocare backup. 

 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; să declari valoarea 
bunurilor în vederea stabilirii sumelor asigurate; să achiți prima de asigurare în cuantumul și la scadența agreată etc. 
De asemenea ai obligația de: a respecta intrucțiunile și recomandările  producătorului referitoare la bunurile 
asigurate cu privire la montare, instalare etc; de a realiza procedurile standard de backup etc. În caz de daună să 
avizezi Asigurătorul și să pui la dispoziția acestuia toate documentele solicitate în vederea evaluării dosarului. 

 

 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. 
Perioada de asigurare încetează 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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