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Asigurările generale
Clasa 8
ASIGURĂRILE DE INCENDIU ŞI DE ALTE CALAMITĂŢI NATURALE

CONDIŢII DE ASIGURARE
DE INCENDIU ŞI DE ALTE CALAMITĂŢI NATURALE
I.
DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Prezentele Condiţii de asigurare de incendiu şi de alte calamităţi naturale a bunurilor
determină
conţinutul
de
bază
şi
modul
încheierii
şi
executării
contractelor de asigurare a bunurilor expuse la riscuri şi pagube identice, care
constituie proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice şi destinate satisfacerii
intereselor
patrimoniale
ale
acestora,
fiind
elaborate
în
conformitate
cu
Legea cu privire la asigurări, Codul Civil al Republicii Moldova şi alte norme ale legislaţiei în
vigoare din domeniu.
1.2 Prin incendiu se subînţelege apariţia focului, în stare să se răspîndească de la sine, în afara
locurilor special destinate pentru aprinderea şi menţinerea acestuia. Pagubele provocate de foc,
apărute nu din cauza incendiului, precum şi cele cauzate bunurilor asigurate în rezultatul
prelucrării lor cu foc, căldură sau alte efecte termice cu scop de modificare a acestora sau cu alte
scopuri (de exemplu uscare, fierbere, călcare, afumare, prăjire, prelucrare la temperaturi înalte
sau topire a metalelor şi a.m.d.) nu sunt acoperite de asigurare şi nu se compensează.
1.3 Clauzele specifice se stabilesc pentru fiecare tip sau grup de bunuri.
1.4 Societatea de Asigurări-Reasigurări „DONARIS GROUP" SA, numită în continuare
Asigurător, oferă persoanelor fizice şi persoanelor juridice, numite în continuare Asiguraţi,
protecţie din asigurare pentru cazurile de deteriorare parţială sau pierdere totală a bunurilor
asigurate în rezultatul survenirii riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a contractului de
asigurare.
1.5 Protecţia din asigurare se răsfrânge numai asupra bunurilor şi doar pentru riscurile de
asigurare
indicate
în
contractul
de
asigurare
încheiat
în
baza prezentelor Condiţii.
1.6 Termenii utilizaţi în prezentele condiţii de asigurare au următoarea semnificaţie:
- Asigurat - persoana fizică sau juridică, care are un interes de asigurare şi se află în
raporturi de drept civil cu Asigurătorul în temeiul unui contract de asigurare a bunurilor;
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- Asigurător - SAR „DONARIS GROUP" SA, care realizează activitatea de asigurări în baza
licenţei obţinute în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova;
- Contract de asigurare - act juridic, valabil încheiat între Asigurat şi Asigurător, care
reglementează drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor contractante în conformitate
cu legislaţia civilă şi de asigurare în vigoare;
- Obiect de asigurare - interesele patrimoniale ale persoanelor juridice şi fizice care deţin în
proprietate, posedă temporar sau doar utilizează bunuri puse în circuitul civil;
- Valoarea asigurată - valoarea reală a bunului sau valoarea de piaţă a acestuia la data
încheierii contractului de asigurare, precum şi valoarea de bilanţ a bunului, care se indică în
contractul de asigurare şi poliţa de asigurare;
- Riscul asigurat - fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevăzute în
contractul de asigurare care, odată produse, pot genera prejudicii bunurilor sau persoanei
asigurate;
- Lovitura de trăsnet - reprezintă extinderea nemijlocită a flăcării trăsnetului asupra bunurilor;
- Explozia - reprezintă propagarea unei mari cantităţi de energie, condiţionată de capacitatea
de dilatare a gazelor sau aburilor;
- Calamităţi naturale - cutremure de pământ, alunecări de teren, furtuni, vârtejuri, uragane,
inundaţii, grindină, ploi torenţiale, etc;
- Suma de asigurare - este limita maximă a răspunderii asigurătorului în cazul producerii
evenimentului pentru care s-a încheiat contractul de asigurare;
- Prima de asigurare - plata pentru asigurare pe care Asiguratul este dator să o
plătească Asigurătorului pentru preluarea riscului în conformitate cu contractul de asigurare;
- Cazul asigurat - risc asigurat, prevăzut în contractul de asigurare, a cărui producere conferă
asiguratului dreptul de a fi indemnizat sau despăgubit de către asigurător;
- Despăgubirea de asigurare - suma bănească pe care Asigurătorul trebuie să o achite
pentru acoperirea prejudiciului cauzat Asiguratului la producerea evenimentului
asigurat, prevăzut de contractul de asigurare.
- Beneficiarul asigurării - persoana fizică sau juridică care are un interes legal derivat dintrun act normativ sau contract de asigurare a bunurilor şi în favoarea căruia s-a încheiat contractul
de asigurare;
- Franşiza - parte din prejudiciu suportată de asigurat, stabilită în calitate de valoare fixă sau
de procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare.
2.
SUBIECTELE RAPORTULUI DE ASIGURARE
2.1
Subiecte ale asigurării de incendiu şi alte calamităţi naturale a bunurilor sunt:
2.1.1 Asigurătorul
care
realizează
activitatea
de
asigurări
în
baza licenţei obţinute în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
2.1.2 Asiguratul - persoană fizică sau juridică, indiferent de forma organizatorico juridică, care, în modul prevăzut în condiţiile de asigurare ale Asigurătorului, are încheiat
un
contract
de
asigurare
a
bunurilor,
asupra
cărora
deţine
drept
de
proprietate, posesie sau doar folosinţă, în baza unui temei legal (act de proprietate,
contract de administrare fiduciară, contract de leasing, contract de locaţiune, păstrare,
consignaţie, comodat, uzufruct etc.).
3.
OBIECTUL ASIGURĂRII
3.1 Obiect al asigurării de incendiu şi alte calamităţi naturale a bunurilor constituie interesele
patrimoniale ale Asiguratului corelate cu dreptul de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra
bunurilor asigurate.
3.2 În baza prezentelor condiţii generale de asigurare pot fi preluate în asigurare toate tipurile
de bunuri mobile şi imobile puse în circuitul civil. Contractul de asigurare se va referi expres
la tipul bunului asigurat (grupelor de bunuri) în dependenţă de riscurile asigurate. Dacă prin
contractul de asigurare nu este prevăzut altceva, asigurate se consideră exclusiv doar bunurile,
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care conform drepturilor de proprietate aparţin Asiguratului. Asigurate sunt considerate şi
bunurile procurate în credit de către Asigurat în baza drepturilor de proprietate.
3.2.1 Dacă nu a fost prevăzut în contract, asigurarea nu se extinde asupra:
a) banilor lichizi în valuta naţională a Republicii Moldova şi în valuta străină;
b) acţiunilor, obligaţiunilor şi altor sau altor valori mobiliare;
c) manuscriselor, planurilor, schiţelor şi altor documente, registrelor de contabilitate şi de
afaceri;
d) modelelor, machetelor, mostrelor, formelor ş.a. ;
e) metalelor preţioase sub formă de lingouri şi pietre preţioase fără montură;
f) purtătorilor tehnici de informaţii a sistemelor computerizate sau similare, în particular
benzi şi casete magnetice, discuri magnetice, blocuri de memorii etc.;
g) timbrelor, monedelor, biletelor bancare şi bonurilor, desenelor, tablourilor, sculpturilor
sau alte colecţii şi opere de artă;
h) substanţelor explozive;
i) mărfurilor depozitate sau pentru comisii speciale;
j) mijloacelor de transport, maşini mobile de construcţie, agricole, sau alte maşini;
k) bunurilor, aflate în încăperile asigurate, dar care nu aparţin Asiguratului.
Asigurarea obiectelor enumerate mai sus poate fi încheiată suplimentar şi trebuie să fie
mentionata in poliţa de asigurare, cu achitarea primei de asigurare majorate.
3.3 Bunurile mobile se consideră asigurate doar în acele încăperi sau pe acel teren, locul de
aflare al cărora este indicat expres în contractul de asigurare. Dacă teritoriul unde se află
bunurile asigurate se modifică, Asiguratul va notifica aceasta Asigurătorului în decurs de
10 zile din momentul schimbării locului aflării bunului asigurat. Nerespectarea acestei
prevederi poate fi calificată de Asigurător drept majorare a gradului de risc, având dreptul
să solicite achitarea unei prime suplimentare sau satisfacerea unor daune de interes.
4.
RISCURI DE ASIGURARE
4.1
Potrivit contractului de asigurare încheiat în conformitate cu prezentele condiţii
de asigurare, pot fi asigurate interesele patrimoniale ale Asiguratului ce ţin de riscul pierderii
(pieririi) sau deteriorării bunurilor asigurate în rezultatul:
- incendiului, loviturii fulgerului, exploziei;
- calamităţilor naturale;
- acţiunii apei subterane şi externe;
- acţiunii externe;
- accidentelor rutiere;
- acţiunilor ilicite ale terţelor persoane
- furt/jaf;
- deteriorare a maşinilor şi utilajelor;
- altor pericole cauzate bunurilor.
4.1.1. Asigurător oferă protecţie de asigurare în cazurile deteriorării şi distrugerii bunurilor în
urma producerii calamităţilor enumerate mai jos :
a) cutremure , erupţii vulcanice , acţiunea focurilor subterane ;
b) alunecări de teren , surpări de sol , prăbuşiri de munte , căderi de pietre ;
c) ţunami;
d) furtuni , vijelii , uragane , vârtejuri ;
e) inundaţii , revărsări ;
f) grindină .
4.1.1.2. Pierderile în urma cutremurelor de pământ sunt supuse compensării doar în cazul dacă
Asiguratul va demonstra că în proiectarea, construcţia şi exploatarea clădirilor asigurate s-a ţinut
cont de condiţiile seismologice ale regiunii în care se află aceste clădiri şi construcţii.
4.1.1.3. Pagubele în urma alunecărilor de teren, surpărilor şi altor mişcări ale solului nu sunt
supuse compensării în cazul dacă ele au fost cauzate de efectuarea unor lucrări explozive,
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excavarea solului din săpături sau cariere, umplerea unor goluri sau efectuarea unor lucrări de
acoperire cu pământ, şi de asemenea dobândirea sau prelucrarea zăcămintelor de minerale solide,
lichide, gazoase .
4.1.1.4. Pagubele în urma furtunilor, vijeliilor, uraganelor, vârtejurilor sau altor mişcări ale
maselor de aer cauzate de procese naturale în atmosferă se compensează numai în cazul dacă
viteza vântului care a produs paguba era peste 60 km/h. Viteza vântului se confirmă prin
consultaţia organizaţiei respective a serviciului hidrometeorologic. Nu sunt supuse compensării
pagubele apărute în urma pătrunderii în încăperile asigurate a ploii, zăpezii, grindinii sau
murdăriei prin ferestre neînchise, uşi sau alte deschizături în clădiri, dacă aceste deschizături nau apărut în urma furtunii, vijeliei, uraganului sau vârtejului .
4.1.1.5. Nu sunt supuse compensării pagubele provenite din deteriorarea bunurilor asigurate cu
apă, dacă ele nu sunt cauzate direct de una din cauzele enumerate în pct. 4.1.1. din prezentele
Condiţii, de exemplu, paguba în urma deteriorării bunurilor cu apa de ploaie, din apeduct, din
topirea zăpezii, din cauza acoperişului distrus.
4.1.1.6.Dacă una din cauzele deteriorării sau distrugerii clădirilor şi a construcţiilor asigurate, de
asemenea şi a bunurilor ce se aflau în ele a fost starea lor uzată, distrugerea parţială sau
deteriorarea în urma unei exploatări de lungă durată ‚ Asigurătorul este în drept să refuze total
sau parţial achitarea despăgubirii în măsura în care starea de uzare a clădirilor şi a construcţiilor
asigurate a influenţat cuantumul pagubei. Dacă Asiguratul va demonstra că starea de uzare nu a
influenţat cuantumul pagubei, obligaţia Asigurătorului de a plăti compensaţia se menţine.
4.1.1.7.Dacă nu este specificat altfel în contractul de asigurare, nu se achită despăgubirea de
asigurare a daunelor, produse, în urma:
a) deteriorării sau nimicirii vitrinelor, vitrinelor pereţilor de sticlă, geamurilor şi uşilor cu
dimensiuni peste 1,5m.p.,precum şi ramelor ferestrelor şi uşilor sau alte rame, în care
sunt fixate aceste sticle;
b) deteriorării sau distrugerii obiectelor consolidate pe partea exterioară a clădirilor sau
construcţiilor asigurate , aşa ca piloni, antene, cablu electric descoperit, instalaţii
luminoase de reclamă, panouri de afiş, streaşina de protecţie sau streaşina vitrinelor,
ş.a.m.d.
4.1.1.8.Clădiri şi construcţii nefinisate în construcţie, eliberate pentru reparaţie capitală sau din
alte motive pe un termen îndelungat de persoanele, care le folosesc conform destinatiei lor, nu se
primesc in asigurare. Asiguratul este dator să anunţe neîntârziat Asigurătorul despre eliberarea
clădirilor şi construcţiilor asigurate pentru reparaţie capitală sau din alte motive pe un termen de
mai mult de 60 zile. Asigurătorul are dreptul să suspende acţiunea contractului de asigurare pe
această perioadă.
4.1.1.9.La apariţia pagubei, cauzate de calamităţi, enumerate în pct 4.1.1.a, 4.1.1.b, 4.1.1.c din
suma de despăgubire se reţine 10% din suma asigurată, dacă nu este prevăzut altfel în contractul
de asigurare pentru acest risc.
4.1.1.10.Compensarea pagubelor, apărute în urma evenimentelor, enumerate în pct. 4.1.1.d,
4.1.1.e, 4.1.1.f, se efectuează în limita sumei asigurate stabilita în contractul de asigurare.
4.1.2. Asigurătorul acordă acoperire de asigurare pentru deteriorarea bunurilor în urma exploziei
cazanilor de aburi, rezervoarelor de gaze, conductelor de gaze, maşinilor, aparatelor şi altor
dispozitive similare.
4.1.2.1.Daunele cauzate motoarelor cu ardere internă sau maşinilor şi agregatelor similare în
urma exploziilor petrecute în camerele de ardere, nu se acoperă de asigurare daca nu e prevazut
in contractual de asigurare.
4.1.2.2. Dacă aceasta nu este prevăzut special de contractul de asigurare, nu se supun
compensării pierderile cauzate de explozii cu dinamită sau cu alte substanţe explozive. Substanţe
explozive sunt compuşi chimici sau amestecuri de substanţe, capabile la reacţii chimice rapide,
însoţite de degajarea în cantităţi mari a căldurii sau gazelor şi menite special pentru efectuarea
exploziilor într-o formă sau alta.
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4.1.3. Asigurătorul acordă protecţie de asigurare în cazul deteriorării bunurilor asigurate cu apă
în urma defectării imprevizibile a sistemelor de aprovizionare cu apă, de canalizare, de încălzire
şi de combatere a incendiilor, precum şi acţionarea ultimelor fără necesitate.
4.1.3.2.La asigurarea clădirilor şi construcţiilor, despăgubirea de asigurare va include de
asemenea:
a) cheltuielile de lichidare a deteriorărilor apărute în conductele enumerate în pct. 4.1.3.
sistemelor ce se găsesc nemijlocit în clădirile asigurate; totodată în cazul necesităţii înlocuirii
ţevilor în fiecare caz de asigurare se compensează cheltuielile ce nu depăşesc preţul de înlocuire
a 2 m. a sectorului deteriorat de ţeavă;
b) cheltuielile de lichidare a pierderilor în caz de îngheţ imprevizibil a conductelor indicate în
pct. 4.1.3.2a, precum şi a aparatelor şi instrumentelor legate cu acestea, aşa cum sunt robinete,
supape, bacuri, căzi, radiatoare, cazane pentru încălzire, cazane pentru apă caldă ş.a.m.d.;
c) a cheltuielilor pentru dezgheţarea conductelor indicate în pct. 4.1.3.2a;
d) cheltuielile pentru curăţirea încăperilor asigurate după cazul de asigurare.
4.1.3.3. Nu sunt supuse compensării cheltuielile pentru repararea sau înlocuirea, de asemenea
dezgheţarea sistemelor de apeducte sau altor componente a sistemelor de apeducte, a celor de
încălzire, de canalizare sau antiincendiare, care se află în afara clădirilor sau încăperilor
asigurate.
4.1.3.4. Numai în cazul existenţei unei menţiuni speciale în contractul de asigurare, sunt supuse
compensării pagubele Asiguratului descrise în pct. 4.1.3. cauzate maşinilor, utilajului, cazanilor,
instalaţiilor electrice de mare putere, folosite în scopuri industriale şi comerciale, de asemenea
pagubele în urma deteriorării bunurilor cu vapori fierbinţi sau condensaţi în cazul deteriorării
sistemelor enumerate în pct. 4.1.3.
4.1.3.5 Dacă nu este specificat altfel în contractul de asigurare, nu sunt supuse compensării
pagubele survenite:
a) în urma neîncasării plăţii pentru arendă sau chirie în legătură cu deteriorarea sistemelor
descrise în pct. 4.1.3.;
b) în urma pauzei în procesul de producţie cauzat de deteriorarea acestor sisteme.
4.1.3.6 Pagubele survenite în urma declanşării sistemelor antiincendiare sunt supuse compensări
doar dacă nu au fost urmare a:
a) temperaturii înalte, ne cauzate de incendiu;
b) reparaţiei sau reconstruirii clădirilor sau construcţiilor asigurate;
c) montării, demontării, reparaţiei sau schimbării construcţiei sistemelor antiincendiare;
d) defectelor de construcţie sau defectelor sistemelor antiincendiare însuşi care erau cunoscute
sau/şi trebuiau să fie cunoscute de către Asigurat până la momentul pagubei.
4.1.3.7 Compensarea nu este efectuată în cazul apariţiei la Asigurat a:
a) pagubelor în urma deteriorării cu apă a bunurilor asigurate, dacă ele au fost cauzate nu de una
din cauzele enumerate în pct. 4.1.1.;
b) pagubelor în urma deteriorării aparatelor enumerate în pct. 4.1.3. unite cu sistemele de
apeducte - robinete, supape, bacuri, băi, radiatoare, cazane de încălzire, boilere ş.a.m.d.., în
afara cazurilor enumerate în pct. 4.1.3.2b din prezentele Condiţii;
c) pagubelor cauzate de uzura, de coroziunea sau ruginirea sistemelor enumerate în pct. 4.1.3.;
d) pagubelor indirecte, aşa ca pierderea venitului, interesului, apei, vaporilor, căldurii şamd.;
e) pagubelor, cauzate mărfii în depozit, dacă ele se păstrează în încăperi subterane sau
asemănătoare la o distanţă mai mică de 20 cm de la nivelul podelei;
f) pagubelor, apărute până la intrarea în vigoare a contractului de asigurare, dar descoperite
după data acţiunii contractului.
4.1.3.8 Asiguratul este obligat:
a) să asigure o exploatare adecvată a sistemelor de apeducte, canalizare, de încălzire şi
antiincendiare în clădirile şi construcţiile asigurate, să asigure deservirea lor tehnică şi
repararea lor in termenii prevăzuţi de normele tehnice;
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b) să scoată din circuit, să asigure la timp eliberarea sistemelor menţionate de apă, vapori în caz
de evacuare a clădirilor sau construcţiilor asigurate pentru reparaţie capitală sau în alte
scopuri in cazul ca acestea vor dura peste 60 zile.
4.1.4. Dacă Asiguratul intenţionat nu va îndeplini obligaţiile expuse în pct. 4.1.3.8, Asigurătorul
are dreptul de a refuza total sau parţial compensarea daunelor în măsura în care prin
nerespectarea a dus la creşterea volumului pagubei.
4.1.5. Asigurătorul oferă protecţie de asigurare în caz de deteriorare, pierdere sau distrugere a
bunurilor în urma:
4.1.5.1. Furtului prin spargere ;
4.1.5.2.Jafului în limitele teritoriului asigurat;
4.1.5.3. Oricare din pericolele descrise mai sus sunt considerate asigurate numai în cazul dacă au
fost menţionate special în contractul de asigurare;
4.1.5.4. Compensarea se plăteşte numai în cazul deschiderii unui dosar penal de către organele
de drept în legătură cu cazurile enumerate mai sus.
4.1.5.5. Furt prin spargere în sensul asigurării este considerat dacă răufăcătorul:
4.1.5.5.1. Pătrunde în încăperile asigurate, spărgând uşile sau ferestrele, folosind şperacle, chei
contrafăcute sau alte obiecte tehnice. Contrafăcute sunt considerate cheile făcute la însărcinarea
sau cu ştiinţa persoanelor, care nu au dreptul de a gira cheile originale: singură dispariţia
bunurilor din locul asigurat nu este suficientă pentru demonstrarea folosirii cheilor contrafăcute;
4.1.5.5.2. Sparge în limitele încăperilor asigurate obiecte, folosite pentru păstrarea bunurilor, sau
le deschide cu ajutorul şperaclelor, cheilor contrafăcute sau altor instrumente, în încăperile care
sunt folosite în scopuri de serviciu sau gospodăreşti în afara Asiguratului şi lucrătorilor săi şi de
terţe persoane, asigurarea acestor pagube există doar atunci, când aceasta este special menţionat
în contractul de asigurare;
4.1.5.5.3. Extrage obiecte din încăperi închise, unde a pătruns mai înainte in mod obişnuit, a
continuat să se afle în taină până la închiderea lor şi a folosit obiecte descrise în pct. 4.1.5.5.1
pentru a părăsi încăperea;
4.1.5.5.4. Efectuând un furt este depistat şi foloseşte obiecte menţionate în pct. 4.1.5.5.1 şi
4.1.5.5.2 pentru a poseda bunurile furate.
4.1.5.6. Jaful în cadrul contractului de asigurare este acoperit, dacă:
4.1.5.6.1. Faţă de Asigurat sau angajaţii acestuia se foloseşte violenţa pentru reprimarea
rezistenţei pentru extragerea bunurilor asigurate;
4.1.5.6.2. Asiguratul sau angajaţii acestuia au risc pentru sănătate sau viaţă, transmit sau permit
transmiterea bunurilor asigurate în limitele suprafeţei asigurate; dacă suprafaţa asigurată prezintă
câteva clădiri sau construcţii, jaf este considerată extragerea bunurilor în limitele acelei clădiri
asigurate, în care a apărut riscul pentru sănătatea sau viaţa Asiguratului sau lucrătorilor săi;
4.1.5.6.3. Bunurile asigurate sunt sustrase de la Asigurat sau de la lucrătorii săi în timp ce aceştia
se află într-o stare de neajutorare, dacă această stare nu este urmarea unor acţiuni răuvoitoare sau
neatente ale lor şi nu le permit să opună rezistenţă acestei sustrageri.
4.1.5.7. Jaful are loc atunci când bunurile sunt sustrase în (la) locul folosirii ameninţării.
4.1.5.8. Compensarea nu este plătită dacă paguba bunurilor asigurate a survenit în urma :
4.1.5.8.1. Unor astfel de acţiuni a persoanelor care locuiesc împreună şi gestionează o gospodărie
în comun cu Asiguratul , asemănătoare cu furturi prin spargere sau jafuri ;
4.1.5.8.2. Unor acţiuni premeditate ale persoanelor care lucrează pentru Asigurat cu excepţia
cazurilor când înfăptuirea şi pregătirea furtului prin spargere sau jafului au avut loc în timpul
când accesul în încăperile asigurate a acestor persoane era închis ;
4.1.5.9. Numai dacă au fost special menţionate, sunt supuse compensării cheltuielile:
4.1.5.9.1 Ce ţin de dereticarea şi curăţirea încăperilor după cazul de asigurare;
4.1.6. Asigurătorul compensează pagubele, provocate de spargerea geamurilor, oglinzilor,
vitrinelor şi alte obiecte similare din sticlă.
4.1.6.2. Conform acordului ambelor părţi pot fi de asemenea asigurate instalaţiile luminoase de
reclamă compuse din detalii de sticlă şi lămpi de neon sau alte lămpi cilindrice analogice.
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4.2 Asigurătorul. de asemenea compensează Asiguratului cheltuielile raţionale şi oportune, pe
care acesta le-a efectuat în cazul apariţiei pagubei, în vederea diminuării sau prevenirii ei.
Sumele de compensare a acestor cheltuieli nu pot însă, împreună cu sumele compensaţiei pentru
deteriorarea sau nimicirea bunurilor, depăşi suma de asigurare stabilită în contractul de asigurare.
4.3 Nu se consideră cazuri de asigurare evenimentele survenite în rezultatul:
exploziei nucleare, radiaţiei sau contaminării radioactive;
acţiunilor militare;
- actelor de terorism, tulburărilor sociale de orice natură sau grevelor;
- confiscării, arestului sau distrugerii bunului asigurat din dispoziţia organului de urmărire
penală, a procuraturii etc.;
- nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare
a cerinţelor tehnice şi de siguranţă
privind păstrarea, exploatarea sau utilizarea bunului asigurat;
- utilizării sau exploatării bunului asigurat contrar destinaţiei;
- defectelor şi neajunsurilor de producere;
- autoinflamării, fermentaţiei, putrezirii, uscării sau altor procese naturale;
- intenţiei premeditate sau neglijenţei grave a Asiguratului, beneficiarului sau reprezentanţilor
lor;
- prăbuşirii construcţiilor sau a unor părţi ale acestora, dacă prăbuşirea nu a fost provocată de
cazul de asigurare;
- furtului sau jefuirii bunurilor în timpul sau imediat după producerea cazului de asigurare.
4.4 Dacă nu este special stipulat în contractul de asigurare, Asigurătorul nu achită compensaţii
pentru pagubele parvenite în urma :
a) întreruperii procesului de producere şi a comerţului;
b) pierderii încasărilor de arendă şi chirie;
c) pierderii beneficiului;
d) curăţirii teritoriilor şi dărâmării construcţiilor;
e) altor pagube indirecte (de exemplu, pierderea câştigului) deşi acestea au fost cauzate de
cazul asigurat.
5. SUMA DE ASIGURARE
5.1 Suma de asigurare se stabileşte de către Asigurător în comun cu Asiguratul şi constituie
limita maximă a despăgubirii de asigurare pe care Asigurătorul trebuie să o plătească
Asiguratului (Beneficiarului) la survenirea evenimentului asigurat prevăzut în contractul de
asigurare sau poliţa de asigurare.
5.2 Suma de asigurare nu poate depăşi valoarea reala a bunului. Valoarea de
asigurare se stabileşte în funcţie de locul aflării bunului, starea lui, condiţiile de păstrare,
uzura fizică şi morală, alte aspecte specifice.
5.3 Valoarea de asigurare pentru anumite tipuri de bunuri se stabileşte după cum urmează:
a) pentru clădiri
cu diferită destinaţie, construcţii (turnuri, catarge, agregate şi alte
obiecte tehnice şi de producere), construcţii inginereşti (garaje, magazii, depozite, şoproane,
suprafeţe acoperite şi grilaje), încăperi separate (ateliere, laboratoare, birouri) - în limita
cheltuielilor de construcţie a unui obiect analogic, ţinând cont de îmbunătăţiri, uzură
şi
stării
tehnice
de
exploatare,
în
cazul
în
care
acestea
aparţin
Asiguratului - persoană juridică, şi/sau în limita valorii de bilanţ la data încheierii contractului;
b) pentru echipamentul ingineresc, tehnologic şi de producere - în limita sumelor necesare
pentru achiziţionarea unor obiecte similare, ţinând cont de uzura fizică, în cazul în care
acestea aparţin Asiguratului - persoană juridică, în limita valorii de bilanţ la data
încheierii contractului;
c) pentru obiecte de construcţie nefinisate - în limita cheltuielilor real suportate pentru
procurarea materialelor de construcţie şi costul lucrărilor de construcţie la data încheierii
contractului de asigurare şi probate cu documente contabile primare, ţinând cont de
preţurile stabilite pe piaţa respectivă şi normele de estimare a respectivelor lucrări;
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d) pentru valorile în mărfuri şi materiale - reieşind din cheltuielile de producere necesare
pentru confecţionarea acestora, dar nu mai mult decât preţul lor de comercializare la data
încheierii contractului de asigurare;
e) pentru inventar, dotare tehnologică, obiecte ale interiorului, mobilier şi alte accesorii ale
acestora - în limita valorii necesare pentru achiziţionarea lor la momentul încheierii
contractului de asigurare.
5.4 Suma de asigurare se stabileşte separat pentru fiecare obiect asigurat sau pentru
totalitatea obiectelor asigurate, în baza documentelor justificative prezentate de către
Asigurat şi care confirmă valoarea bunurilor sau prin evaluarea acestora de către experţi
independenţi.
5.5 Dacă la încheierea contractului de asigurare Asiguratul a prezentat documente false care
au stat la baza aprecierii sumei de asigurare, aceasta fiind mai mare decât valoarea reală
a bunului, Asigurătorul răspunde doar în limita valorii bunului.
5.6 Pe durata de valabilitate a contractului de asigurare suma de asigurare se diminuează
proporţional despăgubirilor de asigurare achitate. Prin acordul părţilor şi pentru o primă
de asigurare suplimentară, suma de asigurare poate fi restabilită până la valoarea iniţială.
5.7 Condiţiile de asigurare şi contractul de asigurare pot să prevadă aplicarea
franşizei.
5.8
Contractul
de
asigurare
poate
să
prevadă
limita
despăgubirilor de asigurare pentru un risc, pentru o grupă de riscuri, pentru un caz de
asigurare sau pentru mai multe cazuri de asigurare.
5.9 Dacă suma de asigurare, stabilită în contractul de asigurare, s-a dovedit a fi mai mică decât
valoarea reala a obiectului asigurat la momentul survenirii cazului de asigurare, despăgubirea de
asigurare se va achita proporţional raportului sumei asigurate şi preţului real al obiectului
asigurat. Conformitatea sumei asigurate preţului real se stabileşte separat pentru fiecare obiect
asigurat, sau totalitatea acestora indicate în poliţa de asigurare.
5.10 Dacă s-a dovedit, că suma asigurată depăşeşte considerabil preţul real al obiectului asigurat,
atunci Asigurătorul precum şi Asiguratul pot revendica micşorarea sumelor asigurate şi
recalcularea respectivă a primei de asigurare.
5.11 În toate cazurile de achitare a despăgubirii de asigurare pentru pagube produse, inclusiv
cheltuielile prevăzute în condiţii, nu trebuie să depăşească suma asigurată stipulată în contractul
de asigurare.
6. TERITORIUL DE ASIGURARE
6.1 Bunurile mobile se consideră asigurate doar în acele încăperi sau pe acel teren, locul de
aflare al cărora este indicat expres în contractul de asigurare. Dacă teritoriul unde se află
bunurile asigurate se modifică, Asiguratul va notifica aceasta Asigurătorului în decurs de
10 zile din momentul schimbării locului aflării bunului asigurat. Nerespectarea acestei
prevederi poate fi calificată de Asigurător drept majorare a gradului de risc, având dreptul
să solicite achitarea unei prime suplimentare sau rezilierea contractului.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
7.1 Contractul de asigurare se încheie în baza cererii scrise a Asiguratului. Cererea trebuie să
cuprindă toate informaţiile despre obiectele şi subiectele declarate pentru asigurare. După
încheierea contractului de asigurare cererea devine parte integrantă a contractului. Contractul de
asigurare se încheie în forma scrisă.
7.2 La încheierea contractului de asigurare Asiguratul este obligat să anunţe Asigurătorul despre
toate împrejurările cunoscute lui, care au importanţă esenţială la determinarea gradului de risc
referitor la bunurile primite pentru asigurare. Asiguratul totodată este obligat să răspundă la toate
întrebările puse lui de către reprezentanţii Asigurătorului în vederea determinării gradului de risc
referitor la bunurile asigurate.
7.3 Dovada încheierii contractului de asigurare rezultă din trimiterea unui document de
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asigurare - poliţa de asigurare, din cererea de asigurare ori din înscrisul prin care se constată
încasarea primei de asigurare.
7.4 La data achitării primei de asigurare sau a primei rate a acesteia, Asigurătorul va
elibera Asiguratului poliţa de asigurare. Asigurătorul, împreună cu poliţa de asigurare este
obligat să remită Asiguratului o copie de pe propunerile scrise depuse de către acesta, precum şi
un exemplar al condiţiilor de asigurare. În caz de divergenţă între poliţa de asigurare şi
propunerile
Asiguratului,
ultimele
au
prioritate, cu excepţia cazului când Asigurătorul, printr-un document separat (contract de
asigurare şi / sau condiţii de asigurare acceptate de către Asigurat), indică Asiguratului
elementele asupra cărora există divergenţe.
7.5 Modificarea contractului de asigurare.
7.5.1 Modificarea contractului de asigurare se efectuează în orice timp în interiorul termenului
său de valabilitate. Modificarea contractului de asigurare se perfectează în formă scrisă prin
întocmirea unor acorduri, contracte, addendumuri adiţionale, care, ulterior semnării de către
părţi, fac parte integrantă din contractul de asigurare.
7.5.2 Orice modificare a contractului de asigurare se anunţă în prealabil celeilalte părţi în termen
de 15 zile pina la data necesităţii de a modifica. Nerespectarea termenului de preaviz, atrage
după sine dreptul părţii de a solicita rezilierea contractului de asigurare din data presupusei
modificări. Condiţiile de asigurare ale contractului pot să prevadă un alt termen de preaviz, dar
care nu poate fi mai mic decât termenul prevăzut în prezentele condiţii.
7.6
Rezilierea şi încetarea contractului de asigurare.
7.6.1 Contractul de asigurare poate fi reziliat de către părţi prin întocmirea în scris a unui acord
de reziliere, precum şi în baza hotărârii instanţei de judecată rămasă definitivă şi irevocabilă.
Drept temei de reziliere a contractului de asigurare se consideră:
a) acordul părţilor;
b) nerespectarea de către Asigurat a termenelor de achitare a primei de asigurare sau a
ratelor ulterioare a acesteia;
c) nerespectarea de către Asigurător a obligaţiilor ce derivă din contractul de asigurare;
d) omiterea menţionării de către Asigurat, la încheierea şi / sau pe parcursul contractului, a
unor împrejurări importante pentru determinarea de către Asigurător a gradului de risc;
e) efectuarea menţiunilor inexacte în privinţa unor împrejurări importante;
f) existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
7.6.2 Rezilierea contractului de asigurare în temeiul pct. 7.6.1 lit. d) şi e) este exclusă în
situaţia în care Asigurătorul cunoştea împrejurarea nemenţionată sau că, menţiunea este
făcută inexact fără vina Asiguratului.
7.6.3. Părţile pot solicita rezilierea contractului doar respectând un termen de preaviz de o
lună până la data propusă spre reziliere.
7.6.4 Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţă încetarea protecţiei
din asigurare de la data rezilierii şi restituirea de către Asigurător a primelor de asigurare
pentru perioada neexpirată a contractului, cu reţinerea cheltuielilor de gestiune.
7.6.5 Asigurătorul este eliberat de obligaţia restituirii primelor de asigurare în condiţiile pct.
7.6.4 în cazul în care până la reziliere a efectuat deja plăţi de despăgubire.
7.7. Încetarea contractului de asigurare.
7.7.1 contractul de asigurare încetează de fapt şi de drept în următoarele cazuri:
a) expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
b) executarea integrală de către Asigurător a obligaţiilor ce derivă din contractul de
asigurare (achitarea despăgubirilor de asigurare în mărimea sumei de asigurare);
c) lichidarea Asiguratului - persoană juridică şi / sau decesul Asiguratului - persoană
fizică;
d) declararea nulităţii contractului de asigurare de către instanţa de judecată.
7.8.
Nulitatea contractului de asigurare.
Nulitatea contractului de asigurare poate fi declarată prin acordul părţilor sau de
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instanţa de judecată; declararea nulităţii contractului de asigurare, precum şi consecinţele
declarării nulităţii, este reglementată prin Capitolul III, Cartea întâi din Codul Civil al Republicii
Moldova.
8. PRIMĂ DE ASIGURARE
8.1 Cuantumul primei de asigurare se determină de către Asigurător, reieşind din suma de
asigurare şi cota tarifară stabilită în procente faţă de suma asigurată sau în mărimi
absolute pentru o perioadă de asigurare de minim un an de zile, conform condiţiilor
de asigurare.
8.2 La determinarea cuantumului primei de asigurare ce urmează a fi achitată de către
Asigurat, conform contractului de asigurare, Asigurătorul aplică tarife de asigurare de
bază proprii, ţinând cont de volumul obligaţiilor asumate, condiţiile speciale de asigurare,
termenul de valabilitate al contractului de asigurare şi întinderea perioadei de asigurare.
8.3
Asigurătorul poate aplica coeficienţi de majorare sau reducere a primei de asigurare în
dependenţă de gradul de risc, tipul bunului asigurat şi alţi factori specificaţi în condiţiile
de asigurare.
8.4
Prima de asigurare se achită de către Asigurat integral sau în rate eşalonate. Ordinea de
plată a primei de asigurare se stabileşte de către părţi la încheierea contractului de
asigurare.
9. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE
9.1 Contractul de asigurare intră în vigoare da data achitării primei de asigurare, la data
semnării sau la data indicată expres în textul său.
9.2 In toate cazurile perioada de asigurare (protecţia din asigurare) începe să curgă din momentul
achitării primei de asigurare şi încetează la ora 24 a ultimei zile din termenul convenit pentru
asigurare, dacă contractul de asigurare nu prevăd altfel.
9.3 Dacă valabilitatea contractului de asigurare se extinde asupra perioadei anterioare
achitării primei de asigurare, protecţia din asigurare este valabilă cu condiţia că, cazul asigurat
nu s-a produs până la momentul începerii asigurării.
10. SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
10.1 Răspunderea Asigurătorului pentru contractul de asigurare încetează în termenul indicat de
poliţa de asigurare (contractul de asigurare) sau în momentul îndeplinirii obligaţiilor în volumul
total a sumei asigurate.
10.2 Dacă contractul de asigurare se încheie pe un termen mai mare de un an, la expirarea
termenului de asigurare, acesta automat se prelungeşte pentru următorul an, dacă una din părţile
contractante nu va decide rezilierea contractului, cu respectarea termenului de preaviz de o lună.
10.3 În caz de neachitare de către Asigurat a primei de asigurare sau a primei rate în termenele
stabilite în contractul de asigurare, valabilitatea contractului se suspendă, iar în cazul achitării
ulterioare a primei de asigurare, valabilitatea contractului reîncepe din ziua următoare a zilei
intrării banilor în contul de decontare a Asigurătorului şi termenul de valabilitate a contractului
nu se prelungeşte.
11. MODIFICAREA GRADULUI DE RISC
11.1 Asiguratul este dator imediat cum a luat cunoştinţa să comunice Asigurătorului despre
modificările esenţiale a gradului de risc asigurat, de exemplu : transferul averii în arendă sau în
amanetare, transferul averii altei persoane, despre întreruperea procesului de producere sau
modificarea esenţială a caracterului producerii, despre demolarea, reconstruirea sau reutilarea
clădirilor sau construcţiilor, despre distrugerea sau deteriorarea averii, indiferent se supun sau nu
pagubele compensării ş.a.m.d.
11.2 În cazul trecerii averii ( în afara de mărfurile, ce se află în circulaţie ) în proprietatea sau
arenda altei persoane, Asigurătorul are dreptul să rezilieze contractul de asigurare.
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11.3 In dependenţă de modificarea gradului de risc, Asigurătorul, cu acordul Asiguratului,
este în drept să modifice clauzele contractului de asigurare şi să solicite plata unei prime de
asigurare suplimentare proporţională majorării sau reducerii gradului de risc.
11.4 Dacă Asiguratul nu este de acord cu modificarea clauzelor contractului de asigurare şi
plata unei prime de asigurare suplimentare, Asigurătorul este în drept să solicite rezilierea
contractului, fiind obligat să restituie primele de asigurare pentru perioada neexpirată a
contractului de asigurare cu reţinerea cheltuielilor de gestiune.
11.5 Indiferent de aceea, s-a produs sau nu majorarea gradului de risc, Asigurătorul are dreptul,
pe parcursul termenului de asigurare, să verifice starea şi costul averii asigurate, precum şi
corectitudinea informaţiilor comunicate de către Asigurat
12. ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE SECURITATE SAU ANTIINCENDIARE
12.1 Dacă Asiguratul încalcă regulile şi normele securităţii de combatere a incendiului, stabilite
de lege şi alte acte normative, de pază a încăperilor şi obiectelor preţioase, a securităţii efectuării
lucrărilor, sau dacă aceste încălcări se produc cu consimţământul, fie şi tacit, al Asiguratului,
Asigurătorul are dreptul pe parcursul unei luni din acea zi, de când a aflat despre astfel încălcări,
să rezilieze contractul de asigurare. Rezilierea se efectuează prin declaraţie scrisă faţă de
Asigurat.
12.2 Asigurătorul are dreptul să refuze total sau parţial achitarea despăgubirii pentru cazurile de
asigurare, produse ca rezultat al încălcărilor normelor de securitate sau anti-incendiare de către
Asigurat, sau dacă încălcarea acestor norme din partea lui a generat extinderea pagubei.
13. ASIGURARE DUBLĂ
13.1 Asiguratul este dator să comunice Asigurătorului despre toate contractele de asigurare,
încheiate cu alte organizaţii de asigurare pentru bunuri, asigurate la Asigurător.
13.2 Dacă la momentul survenirii cazului, asupra bunului asigurat la Asigurător mai acţionează
şi alte contracte de asigurare, despăgubirea de asigurare se achită de fiecare asigurător
proporţional sumei asigurate indicate în contracte respective. In acest caz,
suma despăgubirilor de asigurare încasate de către Asigurat de la toţi asigurătorii nu poate fi mai
mare decât valoarea de asigurare a bunului asigurat.
13.3 Dacă contractul de asigurare prevede, că Asiguratul este dator să achite personal sau să
suporte o parte anumită de pierderi (franşiza), Asiguratul nu are dreptul să încheie alte acorduri
de asigurare referitor la aceste părţi de pagube.
În caz contrar suma, necesară a fi achitată ca despăgubire de asigurare se va micşora încă odată
cu mărimea franşizei stabilită în contractul de asigurare.
14. ASIGURAREA ÎN FOLOSUL TERŢEI PERSOANE. BENEFICIARUL.
14.1 Asiguratul are dreptul să încheie contractul de asigurare în folosul unei terţe persoane.
Asiguratul este dator să demonstreze existenţa interesului de asigurare a acestei persoane.
14.2 În asigurarea în folosul terţei persoane, Asiguratul are dreptul fără încuviinţarea acestuia să
îndeplinească toate drepturile pe contractul de asigurare, inclusiv dreptul de a primi despăgubirea
de la Asigurător. Până la achitarea despăgubirii unei terţe persoane, Asigurătorul are dreptul să
ceară încuviinţarea Asiguratului.
14.3 Terţa persoană nu poate să realizeze dreptul său pe contractul de asigurare fără încuviinţarea
Asiguratului, chiar dacă este posesor al originalului poliţei de asigurare.
14.4 Obligaţiile Asiguratului, enumerate în prezentele Condiţii, se extind în egală măsura şi la
terţa persoană. Neîndeplinirea de către terţă persoană a acestor obligaţii conduc la aceleaşi
consecinţe, ca şi în cazul dacă nu sunt îndeplinite şi de Asigurat.
14.5 în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, Asiguratul poate substitui
"Beneficiarul” indicat în poliţa de asigurare cu o notificare prealabilă a Asigurătorului în termen
de cel mult 15 zile. Beneficiarul asigurării nu poate fi substituit în cazul în care faţă de acesta a
a fost îndeplinită o oarecare obligaţie stipulată în contractul de asigurare sau el a prezentat
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Asigurătorului pretenţii de despăgubire.
14.6 încheierea contractului de asigurare în favoarea Beneficiarului asigurării nu eliberează
Asiguratul de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de asigurare, cu excepţia
când contractul de asigurare prevede expres executarea unor anumite obligaţii de către
Beneficiar.
15. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR.
RELAŢIILE PĂRŢILOR LA APARIŢIA CAZULUI DE ASIGURARE
15.1 Asigurătorul este obligat:
a) sa aducă la cunoştinţa asiguratului, intr-o forma adecvata, condiţiile asigurării;
b) La achitarea primei de asigurare să-i remită Asiguratului Poliţa de asigurare.
c) Să ia decizia privind plata despăgubirii sau refuzul în acordarea acesteia în termen până la
30 zile lucrătoare din data depunerii de către рersoana asigurată a ultimului document necesar
finalizării dosarului/luării deciziei, să achite indemnizaţia de asigurare în conformitate cu
Contractul de asigurare în termen de 10 zile bancare din data luării deciziei respective;
d) sa compenseze asiguratului cheltuielile aferente evitării producerii cazului asigurat
sau limitării oportune a prejudiciilor pasibile de despăgubire, in limitele sumei asigurate;
e) sa păstreze confidenta informaţiei despre asigurat si a persoanelor asigurate, de care a luat
cunoştinţa in procesul asigurării.
f) contractul de asigurare pot prevedea si alte obligaţii pentru Asigurator.
15.2 Asigurătorul este în drept:
a) la încheierea contractului de asigurare să verifice informaţia furnizată de către Asigurat;
b) să dispună verificarea obiectului asigurat, precum şi corespunderea datelor prezentate de
către Asigurat la încheierea contractului de asigurare;
c) să determine cauzele şi circumstanţele producerii cazului asigurat;
d) să examineze bunurile deteriorate sau distruse;
e) să solicite Asiguratului informaţia necesară pentru determinarea întinderii pagubelor şi
cuantumului despăgubirii de asigurare;
f) în caz de necesitate, să solicite autorităţilor competente documente şi informaţii, opinii şi
încheieri privind cauzele survenirii evenimentului asigurat;
g) să solicite modificarea şi / sau rezilierea contractului de asigurare în situaţiile prevăzute în
prezentele condiţii;
h) contractul de asigurare poate prevedea şi alte drepturi ale Asigurătorului.
15.3. Asiguratul este obligat:
a) să informeze Asigurătorul, la încheierea contractului de asigurare, despre toate
circumstanţele esenţiale referitoare la mărimea riscului ce se asigură;
b) să informeze Asigurătorul despre alte contracte de asigurare, încheiate pentru aceleaşi
riscuri sau obiecte;
c) să achite în termen primele de asigurare;
d) să întreprindă măsuri dependente de el pentru evitarea producerii evenimentului asigurat
sau pentru limitarea pagubelor cauzate de producerea lui;
d)
contractul de asigurare pot prevedea şi alte obligaţii pentru Asigurat.
15.4 Asiguratul este în drept:
a) să încaseze despăgubirea de asigurare, în cazurile şi în modul stabilit;
b) să solicite modificarea şi / sau rezilierea contractului de asigurare în situaţiile prevăzute în
prezentele condiţii;
c) contractul
de
asigurare
pot
prevedea
şi
alte
drepturi
pentru
Asigurat.
15.5 La survenirea cazului asigurat, Asiguratul este obligat se depună în adresa
Asigurătorului o cerere cu privire la achitarea despăgubirii de asigurare. Asiguratul este
obligat:
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a) imediat , dar în orice caz, nu mai târziu de 5 zile din ziua, când s-a aflat sau ar fi trebuit
să afle despre producerea cazului asigurat, să comunice despre aceasta Asigurătorul sau
reprezentantului acesteia;
b) să ia măsuri pentru prevenirea sau diminuarea pagubei şi salvarea averii asigurate, dacă
este posibil, Asiguratul trebuie să ceară de la Asigurător instrucţiuni, pe care ar urma să
le îndeplinească;
c) să ofere Asigurătorului sau reprezentanţilor săi posibilitatea de a controla sau a examina
averea deteriorată, cercetarea cauzelor şi mărimii pagubei, să participe la măsurile de
micşorare a pagubei şi salvării averii asigurate;
d) să anunţe, la cererea Asigurătorului, în scris toate informaţiile, necesare pentru analiza
cauzelor deteriorării sau distrugerii averii asigurate;
e) în cazul distrugerii sau deteriorării averii mobile, utilajului şi mărfurilor din depozit – a
oferi Asigurătorului inventarul bunurilor deteriorate, distruse sau pierdute;
inventarul trebuie să fie prezentat în termenii coordonaţi cu
Asigurătorul,
dar în orice caz, nu mai târziu de o lună din ziua survenirii cazului asigurat;
inventarul se întocmeşte cu indicarea preţului obiectelor deteriorate la ziua pierderii ;
cheltuielile pentru întocmirea inventarului sunt suportate de Asigurat;
f) să păstreze bunurile păgubite în starea, în care s-au aflat după cazul asigurat. Asiguratul
are dreptul să modifice tabloul pagubei doar, dacă aceasta se cere din considerente de
securitate, diminuarea mărimii daunei, cu acordul Asigurătorului sau după 2 săptămâni de
la înştiinţarea Asigurătorului referitor la survenirea riscului asigurat.
15.6 Dacă Asiguratul nu va îndeplini una din obligaţiile relatate mai sus, Asigurătorul are
dreptul să refuze total sau parţial achitarea despăgubirii de asigurare, dacă prin neexecutare
interesele Asigurătorului sunt afectate în mod serios.
15.7 Asigurătorul şi reprezentanţii săi au dreptul să participe la salvarea şi păstrarea bunurilor
asigurate, luând şi indicând măsuri, totodată aceste acţiuni ale Asigurătorului sau ale
reprezentanţilor săi nu se vor considera ca o recunoaştere a obligaţiei de achitare a
despăgubirii de asigurare. Dacă Asiguratul îl împiedică, despăgubirea se va reduce în măsura,
în care aceasta a condus la majorarea pagubei.
16. PREMEDITARE SAU IMPRUDENŢĂ GRAVĂ
16.1 Dacă Asiguratul (unul din conducătorii/angajaţii Asiguratului) intenţionat sau din
imprudenţă gravă va comite sau va admite acţiuni, care vor conduce la apariţia daunei, sau
premeditat va induce în eroare Asigurătorul sau reprezentanţii săi la determinarea (constatarea )
cauzelor sau mărimii pagubei, Asigurătorul se absolvă definitiv de obligaţia de a achita
Asiguratului recompensa pentru această pagubă.
16.2 Dacă Asiguratul sau unul din conducători/angajaţii va fi condamnat în ordinea, prevăzută de
legislaţie penală pentru cauzare premeditată de pagubă a bunurilor asigurate sau falsificate,
înşelăciune sau fraudă, la constatarea cauzelor şi mărimii pagubei, după intrarea în vigoare a
sentinţei, scutirea obligaţiei de achitare a Asigurătorului se consideră definitivă.
17. ACHITAREA DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE
17.1 Constatarea şi evaluarea daunelor se efectuează de către Asigurător cu participarea
Asiguratului, de către reprezentanţii legali ai acestora sau prin intermediul experţilor
independenţi.
17.2 Cuantumul despăgubirii de asigurare se apreciază de către Asigurător şi se coordonează
cu Asiguratul (Beneficiarul asigurării). Evaluarea daunelor şi stabilirea certă a întinderii
prejudiciului
se
face
în
baza
documentelor probatoare emise de către autorităţile competente privind producerea
evenimentului asigurat, în baza hotărârii instanţei de judecată rămasă definitivă şi
irevocabilă
sau,
în
lipsa
acestora,
şi
/
sau
prin
înţelegere reciprocă între Asigurat şi Asigurător (Beneficiarul asigurării).
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17.3 În cazul apariţiei divergenţilor între părţi referitor la cauzele şi mărimea daunei, fiecare
parte are dreptul să ceară efectuarea unei expertize independente. Expertiza se efectuează din
contul părţii, ce a solicitat-o. Dacă în rezultatelor expertizei independente se va constata, că
refuzul Asigurătorului în achitarea despăgubirii a fost neargumentat, Asigurătorul recuperează
acea partea din despăgubire care se va stabili prin diferenţa dintre suma deja achitată şi
cuantumul stabilit de expertiza independentă. În toate cazurile cuantumul despăgubirii de
asigurare
nu
poate
depăşi
suma
de
asigurare
indicată
în
contractul de asigurare sau în poliţa de asigurare, ţinând cont de franşiza daca va fi cazul.
17.4 Asigurătorul are dreptul să amâne achitarea despăgubirii:
a) pe un termen de cel mult 15 zile, în cazul dacă are îndoieli, bazate pe careva documente
probatorii, asupra împuternicirilor Asiguratului de a incasa despăgubirea de asigurare
până la prezentarea dovezilor necesare;
b) până la încheierea cercetării sau dezbaterii judiciare, dacă s-a iniţiat dosar penal de către
organele respective împotriva Asiguratului sau a persoanelor împuternicite şi se
cercetează circumstanţele, ce au condus la daună.
17.5 Asiguratul nu are dreptul să renunţe la averea rămasă în urma survenirii cazului de
asigurare, chiar dacă este distrusă. Costul restant al acestei averi trebuie să fie scăzut din
suma despăgubirii.
17.6 Despăgubirea se achită:
a) în cazul distrugerii integrale a bunurilor – în mărimea preţului real, cu scăderea preţului
restant a bunurilor deteriorate, dar nu mai mult de suma asigurată;
b) Pentru distrugerea parţială a averii – în mărimea cheltuielilor de restabilire.
17.7 Cheltuielile de restabilire includ :
- cheltuielile pentru materiale şi piese de rezervă pentru reparaţie;
- cheltuielile de plată pentru reparaţie;
- cheltuieli pentru aprovizionarea cu materiale de reparaţie şi alte cheltuieli, necesare
restabilirii obiectelor asigurate în starea, care au fost până la producerea cazului asigurat.
17.8 Cheltuielile de restabilire nu includ :
- cheltuieli suplimentare, cauzate de modificările sau perfecţionarea obiectului asigurat;
- cheltuieli, condiţionate de repararea sau restabilirea temporară sau auxiliară ;
- alte cheltuieli, efectuate suplimentar la celea necesare.
17.9 Din suma cheltuielilor de restabilire se scade uzura pieselor, centrelor, agregatelor şi
pieselor înlocuite la reparaţie
17.10 Dacă prin contractul de asigurare nu este prevăzut altceva, Asigurătorul preia, în limita
despăgubirii de asigurare achitate, dreptul de regres faţă de persoana responsabilă de
producerea evenimentului asigurat. Dreptul de regres se exercită în conformitate cu
procedura stabilită în legislaţia civilă a Republicii Moldova. Dacă Asiguratul renunţă la
pretenţiile sale faţă de terţ sau la drepturile care constituie temeiul acestor pretenţii,
Asigurătorul este scutit de plata acelei părţi din despăgubire pe care ar fi putut-o pretinde, în
măsura existenţei temeiurilor, de la terţ.
17.11 Dacă Asiguratul sau Beneficiarul a primit recompensa daunei de la terţe persoane,
Asigurătorul achită doar diferenţa între despăgubirea de asigurare calculată conform
contractului şi suma primită de la terţe persoane. Asiguratul este dator să anunţe imediat
Asigurătorul despre primirea acestor sume.
17.12 Asiguratul sau Beneficiarul este dator să restituie Asigurătorului despăgubirea primită (sau
o parte) dacă s-a descoperit o circumstanţă, care conform legii sau prezentelor Condiţii îl
lipseşte integral sau parţial pe Asigurat sau Beneficiar de dreptul la despăgubire.
18. COMUNICĂRILE
18.1 Toate cererile şi comunicările (avizele), prevăzute de clauzele contractului de asigurare,
trebuie să se efectueze în formă scrisă, dar cererea referitor la suspendarea (rezilierea)
asigurării prin scrisoare recomandată cu avizul de înmânare adresatului.
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19. ALTE REGLEMENTĂRI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
19.1 Contractul de asigurare poate prevedea şi alte reglementări, care nu vin în contradicţie cu
prezentele condiţii de asigurare, care cad sub incidenţa directă a Legii cu privire la asigurări şi a
Codului Civil.
19.2 Dreptul de înaintare către Asigurător a cerinţelor privind efectuarea plăţilor în baza
contractului de asigurare se stinge odată cu expirarea termenului de prescripţie în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
19.3. În decursul aceluiaşi termen, stabilit din momentul efectuării plăţii, Asigurătorul este în
drept de a înainta cerinţă de returnare a despăgubirii achitate, în cazul prezenţei temeiurilor,
prevăzute de legislaţie sau de prezentele Condiţii de asigurare.
19.4. Litigiile, apărute în baza prezentelor Condiţii de asigurare, vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, conform legislaţiei în vigoare. În cazul neatingerii unui acord în acest sens –
eventualele litigii se vor soluţiona de instanţa de judecată competentă, în ordinea stabilită de
legislaţia Republicii Moldova.
19.5. Până la depunerea cererii de chemare în judecată la instanţa de judecată competentă, partea
cointeresată este obligată să înainteze pretenţie celeilalte părţi. Pretenţia şi răspunsul la ea,
trebuie să fie expediate prin poştă, prin intermediul unei scrisori recomandate sau telegrame cu
aviz de recepţie. Termenul acordat pentru răspuns la pretenţie şi expedierea acestuia începe să
curgă din momentul primirii scrisorii sau telegramei menţionate.
19.6. Partea căreia îi este înaintată pretenţia, are obligaţia ca în timp de 14 zile să răspundă la
cerinţele înaintate.
20. DISPOZIŢII FINALE
20.1. Asigurătorul preia în limitele sumei despăgubirii de asigurare plătite, dreptul la creanţă pe
care asiguratul sau o altă persoană care a încasat despăgubirea de asigurare îl deţine în raport cu
terţul responsabil de producerea pagubei dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
Dacă asiguratul renunţă la pretenţiile sale faţă de terţ sau la drepturile care constituie temeiul
acestor pretenţii, asigurătorul este scutit de plata acelei părţi din despăgubire pe care ar fi putut-o
pretinde, în măsura existenţei temeiurilor, de la terţ.
20.2. În cazul când Asiguratul a tăinuit persoana vinovată în cauzarea prejudiciului şi nu a
comunicat despre existenţa ei Asigurătorului, Asiguratul pierde dreptul la despăgubirea totală
sau parţială. În cazul când despăgubirea de asigurare este achitată Asiguratului de către persoana
vinovată, Asigurătorul obţine dreptul de a cere returnarea sumei achitate.
20.3. De tot ce nu este stabilit în aceste Condiţii si se refera la relaţiile dintre parţi cu privire la
executarea contractului de asigurare, părţile se vor conduce de Legea cu privire la asigurări a
Republicii Moldova, Codul Civil al Republicii Moldova şi alte norme ale legislaţiei în vigoare
din domeniu.
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