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CONTRACT
DE ASIGURARE
A BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE
ALE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

Număr / Serie

BL00094/2022

Locul / Data și ora încheierii

ASIGURĂTOR

ASIGURAT / CONTRACTANT

Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A., IDNO: 1002604000443
mun. Chișinău, MD-2001, str. 31 August 1989, nr. 31
Director General Nicolae Ciumac

Director:

În conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la asigurări a Republicii Moldova și Condițiile de asigurare complexă a bunurilor mobile și imobile
ale persoanelor fizice sau juridice, prin acord reciproc și liber exprimat au încheiat prezentul Contract privind:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASIGURARE
1.1. Obiect al prezentului Contract îl constituie obligațiile, apărute între Asigurător și Asigurat privind asigurarea bunurilor (conform Cererii / Declarației) în conformitate cu
Condițiile de asigurare complexă a bunurilor mobile și imobile ale persoanelor fizice sau juridice ale Asigurătorului care sunt parte integrantă a prezentului Contract.
II. OBIECTUL ASIGURĂRII
2.1. Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. în baza condițiilor de asigurare, asigură bunurile mobile și imobile care sunt situate în perimetrul declarat de localizare a riscului și față
de care Asiguratul / Contractantul persoană fizică sau persoană juridică, în calitate de: proprietar, chiriaș (locatar), administrator, custode sau altă calitate stabilită legal,
trebuie să aibă un interes patrimonial.
III. RISCURILE ASIGURATE
3.1. Riscuri de bază:
a) Cutremur de pământ;
c) Alunecare de teren;
b) Inundație din cauze naturale;
d) Catastrofele și dezastrele naturale.
3.2. Riscuri suplimentare:
a) Incendiu;
g) Boom sonic;
b) Trăsnet;
h) Fenomene atmosferice;
c) Explozie;
i) Greutatea stratului de zăpadă, de gheată sau avalanșa;
d) Căderea aparatelor de zbor pe locuință;
j) Avarii accidentale ale instalațiilor de apă;
e) Căderea accidentală a unor corpuri;
k) Furt;
f) Lovirea de către un autovehicul;
l) Vandalism.
3.3. Riscuri de bază și riscuri suplimentare, reprezintă grupurile de riscuri indicate la pct. 3.1. și 3.2. din prezentul Contract, pentru care se solicită acoperire.
3.4. Riscurile indicate la pct. 3.1.-3.3. acționează doar din momentul examinării de reprezentantul companiei de asigurări a obiectului asigurat.
IV. EXONERAREA ASIGURĂTORULUI DE PLATA DESPĂGUBIRILOR DE ASIGURARE
4.1. În baza prezentului contract de asigurare, Asigurătorul este exonerat de plata despăgubirii de asigurare, produse ca urmare a:
4.1.1. războiului (inclusiv nedeclarat), invazie sau acțiunea unui dușman extern, război civil, revoluție, rebeliune, insurecție, dictatură militară, conspirație, terorism;
4.1.2. confiscare, expropriere, naționalizare, rechiziționare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorități
publice;
4.1.3. explozie atomică, radiații sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
4.1.4. poluare și/sau contaminare de orice natură și din orice cauză.
4.2. Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru următoarele pagube:
4.2.1. produse de cutremur de pământ frescelor, decorațiunilor murale, curților, scărilor și altor structuri exterioare;
4.2.2. produse de trăsnet la aparatele și instalațiile electrice, cu excepția situației în care trăsnetul a fost urmat de incendiu;
4.2.3. produse instalațiilor însăși și costurile aferente reparării acestora;
4.2.4. datorate uzurii, ruginii, coroziunii sau slabei întrețineri a conductelor sau instalațiilor;
4.2.5. produse cu ocazia probelor / testelor tehnice sau prejudicii produse ca urmare a lucrărilor de reparații la instalația defectă sau la clădiri ca urmare a intervențiilor la
instalația defectă;
4.2.6. produse în timpul lucrărilor de construcție sau reparare a clădirilor;
4.2.7. cauzate de pătrunderea apei de ploaie, a grindinei sau a zăpezii (inclusiv a apei provenite din topirea zăpezii) prin geamurile neînchise, prin fisuri ale acoperișurilor,
teraselor, pereților, podurilor sau alte deschizături, în afara cazului în care aceste deschizături sunt produse de riscurile asigurate;
4.2.8. produse de înghețarea apei în conducte, rezervoare, vase etc, ca urmare a neglijenței Asiguratului sau a membrilor familiei acestuia;
4.2.9. cauzate de lucrările în subteran, tuneluri, cariere de piatră, pietriș, nisip și extracții de argilă;
4.2.10. cauzate de vibrații / trepidații datorate circulației (rutiere, feroviare), inclusiv a celei subterane, precum și provocate de instalații sau echipamente industriale sau
de construcții;
4.2.11. produse de alunecări de teren cauzate de acțiuni umane;
4.2.12. produse la aparate și instalații care sunt consecințe ale unui incendiu sau explozii datorate uzurii, funcționării defectuoase, defectelor de material ori a slabei
întrețineri.
4.3. Asigurătorul nu acordă despăgubiri de asigurare nici în cazurile:
4.3.1. daune provocate de schimbarea artificială a unui curs de apă, de deversări din lacuri de acumulare sau alte lucrări hidrotehnice, de creșterea nivelului de apă și
deversarea râurilor și lacurilor, care se știe că se întâmplă în mod regulat (anual), de ape subterane care pătrund sau se infiltrează în interiorul locuinței, producând
umezirea pardoselilor, igrasia pereților etc.;
4.3.2. daune cauzate de tasarea, crăparea, contractarea, bombarea sau umflarea fundațiilor, pereților, podelelor, plafoanelor sau acoperișurilor, cu excepția cazurilor în
care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat;
4.3.3. daunele produse instalațiilor și aparaturii electrice (inclusiv cabluri de conectare) numai prin acțiunea curentului electric însuși, supratensiune sau supraîncălzire,
dacă nu au fost urmate de incendiu;
4.3.4. daunele cauzate de vehiculele în mișcare produse bunurilor asigurate;
4.3.5. spargerea geamurilor ca urmare a unui risc neasigurat;
4.3.6. uzură, oxidare, afumare, eroziune, coroziune, ruginire, pătare sau deteriorare graduală a bunurilor asigurate;
4.3.7. prejudicii cauzate de graffiti;

4.3.8. daune cauzate de animale, insecte, rozătoare, păsări și alți dăunători, precum și drone;
4.3.9. daune cauzate de microorganisme, ciuperci;
4.3.10. degradarea suprafețelor ca urmare a expunerii la o sursă normală de căldură, inclusiv la bunurile supuse la foc sau căldură pentru prelucrare;
4.3.11. aprinderea sau folosirea de către Asigurat sau prepușii acestuia a focului deschis în spații în care sunt depozitate sau utilizate produse combustibile, inflamabile
sau ușor inflamabile sau în preajma unor clădiri construite din materiale combustibile;
4.3.12. daune produse de incendiu pornit de la coșuri de fum necurățate, defecte sau în jurul cărora se depozitează materiale inflamabile;
4.3.13. daune produse de incendiul pornit de la instalații improvizate (electrice sau de încălzire);
4.3.14. folosirea unor produse ușor inflamabile pentru curățarea parchetului, laminatului, dușumelelor, utilajelor și a paliilor componente ale acestora, ori manipularea
unor asemenea produse în aceeași încăpere și în același timp în care este aprins focul, în care arde lumina cu flacără (chiar apărată de sticlă sau sită) sau în care
funcționează reșouri ori radiatoare electrice;
4.3.15. fumatul în încăperi în care sunt depozitate materiale și produse inflamabile sau combustibile, ori în încăperi care sunt folosite pentru manipularea acestora;
4.3.16. construirea de clădiri/construcții în zone periclitate de inundații, prăbușiri sau alunecări de teren, dacă organele în drept au interzis prin acte publicate sau au
comunicat în scris, Asiguratului – înainte de construire – interdicția de a se construi în acea zonă, iar pagubele la clădiri / construcții au fost provocate de inundație,
prăbușire sau alunecare de teren;
4.3.17. acțiunea dispozitivelor explozive, muniției, armelor de foc, explozii;
4.3.18. prăbușirea clădirilor ca urmare a erorilor de proiectare și/sau defectelor de construcție, a utilizării unor materiale de construcții cu defecte ascunse, a proastei
întrețineri a clădirilor, a vechimii sau a stării lor de degradare, fără legătură cu vreunul din riscurile asigurate;
4.3.19. întreruperea folosirii clădirilor asigurate pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;
4.3.20. cheltuielile făcute în vederea modificării sau îmbunătățirii stării construcțiilor în comparație cu starea lor dinainte de producerea riscului asigurat, pentru reparații
curente și periodice, pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în asigurare ori pentru reparații, recondiționări sau restaurări nereușite;
4.3.21. furtul simplu – la care nu există urme de efracție, furtul prin înșelătorie;
4.3.22. pagubele produse locuinței neasigurate ca urmare a furtului prin efracție sau acte de tâlhărie a bunurilor asigurate, excepție fiind doar bunurile asigurate drept
stoc sau obiecte asigurate, locul urmând a corespunde cu adresa indicată în polița de asigurare;
4.3.23. pretențiile de despăgubiri rezultând din daune morale, chiar dacă acestea sunt rezultatul unei sentințe civile;
4.3.24. pagubele cauzate de producerea cu intenție a riscului asigurat, de către Asigurat sau de către membrii familiei sale sau de către angajații Asiguratului /
Contractantului (incendierea intenționată a imobilului, producerea unor explozii sau inundații în scopul avarierii sau distrugerii imobilului ori a altor bunuri asigurate, fără a
se limita numai la acestea), dacă acestea rezultă din actele încheiate de organele în drept;
4.3.25. pagube produse din culpa gravă a Asiguratului, membrilor familiei sale, salariaților săi sau a unor persoane pentru care acesta are o răspundere în ceea ce
privește producerea pagubei.
V. SUMA ASIGURATĂ, PRIMA DE ASIGURARE
5.1. Suma asigurată este limita maximă de răspundere a Asigurătorului și constituie:
5.2. Prima de asigurare constituie: (Una mie trei sute treizeci şi opt lei 00 bani) MDL
5.3. Franșiza reprezintă, parte din prejudiciu suportată de Asigurat / Contractant, care este stabilită în calitate de sumă fixă sau de procent din despăgubirea de asigurare
ori din suma asigurată şi care este prevăzută în contractul de asigurare;
- Cuantumul franșizei este de: 10% din fiecare și orice pagubă pentru unul şi fiecare caz asigurat
VI. TERMENELE ȘI MODALITATEA DE ACHITARE A PRIMEI DE ASIGURARE
6.1. Prima de asigurare, indicată în p.5.2. al prezentului contract, trebuie achitată integral sau în rate conform următorului grafic:
Plata are loc integral pînă la 15.03.2022

6.2. Neachitarea primei de asigurare conform pct. 6.1 din prezentul contract de asigurare, atrage după sine încetarea de drept a Contractului de asigurare, prin
rezoluțiune fără notificarea prealabilă a Asiguratului / Contractului.
6.3. În cazul neachitării ratei ulterioare a primei de asigurare, Asigurătorul nu poartă răspundere și evenimentul declarat, nu constituie caz asigurat.
6.4. În perioada de suspendare a Contractului de asigurare, Asiguratul / Contractantul nu are protecție de asigurare, iar evenimentele survenite în perioada de
suspendare, exonerează Asigurătorul de plata despăgubirii de asigurare.
VII. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE. ÎNCETAREA, REZOLUȚIUNEA, NULITATEA
7.1. Contractul este încheiat pentru perioada: de la 15.03.2022, ora: 14:54, până la 14.03.2023, ora 24:00.
7.2. Contractul intră în vigoare din momentul achitării primei de asigurare integral sau a primei rate.
7.3.Contractul de asigurare se încheie pe o perioadă de 12 luni, însă nu limitează părțile să aleagă un alt termen care poate fi mai mic de 12 luni sau nelimitat.
7.4. Contractul de asigurare încetează în următoarele cazuri:
1) de drept;
2) prin rezoluțiune;
3) prin nulitate.
Răspunderea Asigurătorului încetează:
a) la ora „24:00” a zilei înscrise în contract / poliță de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de
asigurare;
b) în caz de daună totală;
c) în cazul în care, înainte de a începe răspunderea, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în care după începerea
răspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă, Contractul se reziliază de drept;
d) cu acordul ambelor părți;
e) prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile calendaristice, de la data înscrisă pe confirmarea de
primire;
f) în caz de forța majoră;
g) în temeiul unei Hotărâri Judecătorești.
Rezoluțiunea contractului de asigurare:
a) Asigurătorul declară rezoluțiunea prin declarație față de contractant chiar dacă o altă persoană are calitatea de asigurat sau de beneficiar al asigurării. În situația în
care, Asiguratul a furnizat declarații / informații false și/sau incomplete la încheierea poliței sau pe parcursul derulării contractului de asigurare, Asigurătorul are dreptul de
a rezoluționa unilateral Contractul de asigurare, printr-o scrisoare recomandată, fără îndeplinirea vreo-unei alte formalități.
b) Rezoluțiunea reprezintă încetarea contractului de asigurare, la inițiativa uneia dintre părți, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor contractuale, de către
cealaltă parte.
c) Rezoluțiunea poate fi solicitată la cererea Asigurătorului sau Asiguratului doar în cazul în care partea opusă nu își onorează obligațiile prevăzute în contract sau încalcă
legislația.
d) La rezoluțiunea contractului de asigurare din culpa Asigurătorului, Asiguratului i se restituie integral prima de asigurare. În alte cazuri, asigurătorul restituie Asiguratului
ori succesorilor lui primele de asigurare pentru lunile complete până la expirarea contractului, reținând suma cheltuielilor efective de gestiune. Prima de asigurare nu va fi
restituită dacă conform contractului au fost sau urmează a fi efectuate despăgubiri.
e) În cazul rezoluțiunii asigurării, Asigurătorul are dreptul doar la prima care se atribuie perioadei de asigurare care a curs efectiv înainte de data rezoluțiunii. Cu toate
acestea, în cazul rezoluțiunii asigurării, Asigurătorul păstrează prima pentru întreaga perioadă de asigurare dacă un caz de asigurare s-a produs, iar Asigurătorul
datorează despăgubire de asigurare.

f) În cazul în care rezoluțiunea s-a produs din cauza neexecutării fără justificare a obligației uneia din părți, dreptul celeilalte părți la repararea prejudiciului rămâne
neafectat. În special, în acest caz, Asigurătorul poate cere rambursarea sau, după caz, poate reține cheltuielile de gestiune chiar dacă perioada de asigurare nu a curs ori
a fost suspendată, precum și poate cere dobândă de întârziere sau penalitate asupra sumelor la care are dreptul după rezoluțiune.
g) Rezoluțiunea asigurării nu stinge obligația Asigurătorului aferentă unui caz asigurat produs în interiorul perioadei de asigurare care a curs efectiv înainte de data
rezoluțiunii. Dacă Asigurătorul a acordat o despăgubire ori s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda despăgubiri, Asigurătorul este în drept să rețină primele de
asigurare plătite de Asigurat / Contractant.
h) Dreptul la rezoluțiune expiră dacă partea contractantă nu a comunicat celeilalte părți rezoluțiunea în termen de 2 luni, după ce a cunoscut survenirea cazului asigurat.
i) Rezoluțiunea produce efecte la expirarea unui termen de 2 săptămâni de la comunicare.
j) Rezoluțiunea poate fi declarată și în temeiul unei Hotărâri judecătorești.
Nulitatea contractului de asigurare
a) Contractul de asigurare este nul în cazurile prevăzute de cadrul normativ sau prin Hotărârea instanței de judecată.
b) În cazul nulității absolute a contractului de asigurare, Asigurătorul restituie Asiguratului primele de asigurare încasate cu excluderea cheltuielilor de gestiune.
Asigurătorul poate pretinde la repararea prejudiciului cauzat prin contractul de asigurare declarat nul.
c) Asigurătorul nu este obligat să restituie primele încasate în temeiul contractului de asigurare anulat pe temeiul dolului.
d) în temeiul unei Hotărâri judecătorești.
VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
8.1. Prin acordul scris al Asigurătorului și al Asiguratului / Contractantului, asigurarea poate fi completată / modificată.
8.2. Asigurătorul este în drept să decidă dacă și în ce condiții, va menține asigurarea în situația în care, pe parcursul valabilității Contractului, înainte de producerea
evenimentului asigurat:
8.2.1. se constată că la data încheierii asigurării existau alte date decât cele ce au stat la baza încheierii Contractului;
8.2.2. nu sunt respectate impunerile prevăzute prin prezentul Contract de asigurare;
8.2.3. se modifică datele ce au stat la baza încheierii Contractului de asigurare.
8.3. Dacă menținerea asigurării se va face cu modificarea primelor de asigurare, cuantumul diferenței se va calcula în funcție de data de la care a intervenit schimbarea
condițiilor contractuale.
8.4. Dacă se constată, după producerea evenimentului asigurat, alte condiții decât cele impuse prin prezentul Contract de asigurare, Asigurătorul va decide dacă, în
conformitate cu condițiile reale, asigurarea s-ar fi încheiat. În această situație:
8.4.1. dacă asigurarea s-ar fi încheiat - despăgubirea va fi redusă corespunzător raportului dintre prima stabilită anterior producerii evenimentului asigurat și prima care ar
fi trebuit încasată conform condițiilor reale;
8.4.2. dacă asigurarea nu s-ar fi încheiat - nu se va acorda despăgubirea de asigurare, restituindu-se prima de asigurare corespunzătoare situației anterioare producerii
evenimentului asigurat și subscrierii asigurării.
IX. SUBROGAREA ȘI DREPTUL DE REGRES AL ASIGURATORULUI
9.1. În limitele despăgubirilor de asigurare acordate și în conformitate cu prevederile legale, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale
Beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea Prejudiciului.
9.2. Asiguratul / Beneficiarul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut mai sus.
9.3. Dacă Asiguratul / Beneficiarul împiedică ori nu conservă dreptul de regres al Asigurătorului sau dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă,
Asigurătorul are dreptul să nu acorde despăgubirea de asigurare, până la limita sumei reprezentând dreptul de regres. Dacă despăgubirea de asigurare a fost deja
acordată, Asiguratul / Beneficiarul este obligat să înapoieze Asigurătorului valoarea acesteia în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
X. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI, INCLUSIV LA PRODUCEREA RISCULUI
10.1. În baza prezentului contract de asigurare Asiguratul / Contractantul este obligat:
10.1.1. să prezinte Asigurătorului la încheierea contractului / poliței de asigurare informații detaliate și complete în legătura cu toți factorii ce ar putea influența producerea
unui risc acoperit, factori în baza cărora Asigurătorul va decide dacă să-l accepte numai în anumite condiții;
10.1.2. să plătească primele de asigurare sau ratele de primă la termenele scadente și în cuantumurile prevăzute în contract / polița de asigurare;
10.1.3. să declare existența altor asigurări pentru aceeași formă de asigurare, inclusiv la Asigurători diferiți, atât la încheierea contractului / poliței de asigurare, cât și pe
perioada valabilității acesteia;
10.1.4. să notifice în scris Asigurătorul, în termen de 5 zile calendaristice, orice modificare, intenție de modificare, agravare a riscului, chiar dacă aceasta are loc împotriva
voinței Asiguratului, în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliței.
10.2. După producerea riscului:
10.2.1. să ia, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor, pe seama Asigurătorului și în limita sumei la care s-a încheiat asigurarea;
10.2.2. să înștiințeze imediat, după caz, organele de poliție, unitățile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului
asigurat, cerând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat și la pagubele provocate (aceasta prevedere este
aplicabilă și pentru evenimentele social-politice);
10.2.3. să avizeze în scris Asigurătorul, în termen de maxim 2 zile calendaristice de la producerea pagubei, despre producerea riscului asigurat, generator de pretenții de
despăgubire / indemnizație, despre cauzele și împrejurările producerii riscului asigurat;
10.2.4. să păstreze părțile afectate și să le pună la dispoziția reprezentantului sau expertului Asigurătorului, pentru inspecție;
10.2.5. să furnizeze toate informațiile și documentele solicitate de Asigurător și să permită reprezentanților acestuia să facă investigații referitoare la cauza și mărimea
pagubei;
10.2.6. să conserve dreptul de regres al Asigurătorului împotriva celor vinovați de producerea pagubei;
10.2.7. să nu modifice starea bunului rezultată în urma producerii evenimentului asigurat fără acordul Asigurătorului;
10.2.8. să întrețină în bune condiții clădirea și bunurile asigurate în scopul prevenirii producerii riscurilor acoperite;
10.2.9. să permită reprezentanților Asigurătorului să verifice modul în care este întreținută clădirea asigurată;
10.2.10. să păstreze și să întrețină instalațiile fixe ce asigură funcționalitatea generală a clădirii în condiții adecvate, potrivit instrucțiunilor și recomandărilor emise de
producători, în scopul de a preveni producerea riscurilor acoperite;
10.2.11. să asigure o funcționare satisfăcătoare a instrumentelor și mijloacelor destinate stingerii incendiilor existente la momentul subscrierii riscului;
10.2.12. să respecte cu strictețe obligativitatea de instruire a personalului propriu cu privire la securitatea ce derivă din normele tehnice obligatorii pentru bunurile imobile
și mobile precum și să supravegheze permanent angajații privind respectarea normelor tehnice și de securitate;
10.2.13. să asigure paza (proprie sau de specialitate) în regim non-stop;
10.2.14. să prevadă clădirea asigurată cu încuietori simple, încuietori cu protecție, grilaje, gratii;
10.2.15. să ia imediat măsuri de reparare sau înlocuire a încuietorilor deteriorate sau în cazul pierderii uneia din cheile de la imobilul asigurat.
10.3. În cazul producerii furtului și/sau distrugerii prin acte de vandalism, Asiguratul / Contractantul este obligat:
10.3.1. să avizeze în scris Asigurătorul, în termen de 24 ore de la momentul când a luat cunoștință, despre producerea riscului asigurat;
10.3.2. să aibă grijă ca toate urmele avariei sau distrugerilor să rămână neatinse până la cercetarea faptelor;
10.3.3. să anunțe organele de poliție cel mai târziu în interval de 24 ore de la momentul când a luat cunoștință despre pagubă;
10.3.4. să transmită Asigurătorului și organelor de poliție o listă semnată, cuprinzând bunurile lipsă, distruse sau avariate;
10.3.5. dacă bunurile furate au fost găsite, să înștiințeze despre aceasta Asigurătorul în 5 zile calendaristice, indiferent dacă bunurile au fost găsite înainte sau după plata
despăgubirii.
10.4. Respectarea riguroasă a obligațiilor ce-i revin Asiguratului, precum și prezumția că declarațiile și răspunsurile Asiguratului sunt adevărate, vor fi o condiție ce
precedă orice răspundere care revine Asigurătorului.
10.5. În caz de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute la capitolul 10, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii.
10.6. După primirea despăgubirii de asigurare să restabilească suma asigurată, prin achitarea primelor de asigurare suplimentare;
10.7. Asiguratul / Contractantul are dreptul:

10.7.1. să inițieze din motive întemeiate rezoluțiunea contractului de asigurare până la începutul perioadei de asigurare;
10.7.2. să încaseze prima de asigurare restituită, fiind deduse cheltuielile de gestiune ale Asigurătorului;
10.7.3. să se informeze despre condițiile de asigurare și protecția de asigurare propriu-zisă;
10.7.4. să primească duplicatul poliței de asigurare în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii;
10.7.5. să beneficieze de despăgubirea de asigurare în limitele legale și termenele stabilite în condițiile și contractul de asigurare.
XI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
11.1. Asigurătorul are dreptul:
11.1.1. să solicite în caz de necesitate pentru evaluarea riscurilor preluate în asigurare până la încheierea contractului de asigurare efectuarea unei expertize;
11.1.2. să verifice informația prezentată privind riscurile asigurate;
11.1.3. să inspecteze oricând bunurile asigurate, precum și condițiile tehnice (instrumentele, utilajul, personalul, paza) aferente bunurilor asigurate;
11.1.4. de comun acord cu Asiguratul în locul achitării despăgubirii de asigurare să înlocuiască bunul deteriorat sau distrus, o parte a acestuia, să-l restaureze după
posibilități în starea în care se găsea la momentul survenirii cazului asigurat;
11.1.5. să refuze compensarea cheltuielilor aferente reclamațiilor privind evenimentul asigurat sau să refuze achitarea despăgubirilor de asigurare în cazul depistării
falsificării datelor prezentate la încheierea contractului de asigurare;
11.1.6. să modifice contractul de asigurare;
11.1.7. să rezoluționeze anticipat contractul de asigurare în cazul în care a depistat încălcarea de către Asigurat / Contractant a prevederilor condițiilor sau ale
contractului de asigurare, care pot servi ca temei legal pentru rezoluțiune, inclusiv în situațiile de încălcarea obligațiilor de informare despre toate circumstanțele de la
momentul încheierii contractului, privind agravarea riscului asigurat, privind neachitarea primei de asigurare din partea Contractantului sau Asiguratului, nerespectarea
obligațiilor de precauție ale Asiguratului stabilite în contract;
11.1.8. să refuze plata sau să reducă mărimea despăgubirii de asigurare, în cazul producerii cazului asigurat ca urmare a:
• încălcării grave, intenționate a condițiilor prevăzute în contractul de asigurare;
• acțiunilor (inacțiunii) Asiguratului / Contractantului ce au provocat pagubele;
• furnizării intenționate de către Asigurat / Contractant a datelor eronate de mare importanță pentru constatarea cauzelor producerii cazului asigurat și determinarea
mărimii despăgubirii de asigurare sau dacă această încălcare a influențat mărimea despăgubirii de asigurare.
Dacă Asiguratul a refuzat dreptul său de regres contra persoanei vinovate sau realizarea acestui drept a devenit imposibilă din vina Asiguratului, Asigurătorul este în
drept să refuze achitarea despăgubirii de asigurare în partea în care ar fi putut-o pretinde, în măsura existenței temeiurilor, de la terț.
11.2. Asigurătorul este obligat:
11.2.1. să aducă la cunoștința Asiguratului / Contractantului, contractul de asigurare;
11.2.2. să remită Asiguratului / Contractantului, polița de asigurare după încasarea primei de asigurare în contul Asigurătorului și în cazul plății în numerar – după
încasarea primei de asigurare;
11.2.3. să achite despăgubirile de asigurare în conformitate cu prezentul Contract de asigurare;
11.2.4. să examineze (de comun cu Asiguratul, Contractantul, organe abilitate, experții atrași sau contractanți, etc.) bunurile avariate și cauzele survenirii evenimentului
declarat;
11.2.5. să restituie, în cazul rezoluțiunii contractului de asigurare, prima de asigurare calculată, cu reținerea cheltuielilor de gestiune.
XII. CONSTATAREA, EVALUAREA ȘI PLATA DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE
12.1. Constatarea și evaluarea pagubelor se face de către Asigurător, direct sau prin împuterniciți, împreună cu Asiguratul sau împuterniciții săi și/sau prin experți.
12.2. Evaluarea daunelor în vederea stabilirii cuantumului despăgubirii se face în funcție de:
12.2.1. suma la care s-a făcut asigurarea, menționată expres în contract / polița de asigurare și a documentelor care justifică această sumă;
12.2.2. tipul daunei, totală sau parțială.
12.3. În cazul producerii unui eveniment asigurat, Asigurătorul acordă despăgubiri astfel:
12.3.1. pentru dauna totală, Asigurătorul va plăti despăgubirea de asigurare, prevăzute de contractul de asigurare, după deducerea sumelor reprezentând valoarea
rămasă, care pot fi întrebuințate sau valorificate și valoarea reală la momentul survenirii evenimentului asigurat, această valoare va fi rezultatul negocierii dintre Asigurat /
Beneficiar și Asigurător;
12.3.2. pentru dauna parțială, Asigurătorul va plăti despăgubirea de asigurare în limitele contractului / poliței de asigurare, costul la data daunei al refacerii, reparației,
restaurării sau înlocuirii părților avariate sau distruse de riscurile asigurate.
12.4. În cazul daunelor produse de fenomenele atmosferice precum și de catastrofele naturale, despăgubirea se acordă numai în baza confirmării producerii acestora de
către autoritățile competente și autorizate.
12.5. În caz de furt prin efracție și/sau acte de tâlhărie, vandalism al bunurilor asigurate:
12.5.1. despăgubirile se acordă numai dacă de la data înștiințării Asigurătorului au trecut 30 de zile lucrătoare, necesare efectuării cercetărilor și dacă poliția (organele
competente) confirmă în scris furtul prin efracție sau acte de tâlhărie, cu deschiderea unui dosar penal și cu precizarea că bunurile furate nu au fost găsite în această
perioadă, Asiguratul / Beneficiarul fiind obligat să anunțe Asigurătorul despre decizia finală pe dosar prezentând înscrisuri pentru instrumentarea dosarului de daune;
12.5.2. dacă înainte de plata despăgubirii de asigurare, bunurile furate au fost găsite, despăgubirile de asigurare, se acordă numai pentru eventualele daune produse ca
urmare a furtului și sunt asigurate;
12.5.3. dacă după plata despăgubirii bunurile au fost găsite, Asiguratul este obligat să restituie Asigurătorului, în termen de 10 zile calendaristice, despăgubirea de
asigurare încasată sau, dacă bunurile găsite sunt avariate sau incomplete, diferența dintre despăgubirea de asigurare încasată și costul reparațiilor ori înlocuirii părților
avariate sau incomplete;
12.5.4. în cazul în care Asiguratul nu s-a conformat prevederilor de la pct.12.5.3 de mai sus, Asigurătorul este în drept să ceară deschiderea unei acțiuni civile împotriva
Asiguratului, în vederea restituirii despăgubirilor încasate de către acesta, încasarea silită nu reprezintă un impediment.
12.6. Pentru pagubele materiale produse prin efracție și/sau acte de tâlhărie, vandalism, despăgubirile de asigurare se plătesc numai în condițiile confirmării, în scris, a
acestor acte de către poliție sau alte organe de cercetare.
12.7. Valoarea din momentul producerii riscului asigurat se stabilește pe baza următoarelor prețuri unitare (pe unitate de măsură):
12.7.1. pentru bunurile procurate din comerț - prețurile cu amănuntul de pe piața locală sau raporturi de evaluare;
12.7.2. pentru bunuri la care nu există stabilite prețuri și nici nu există asemenea bunuri pe piața locală - prețurile unor bunuri echivalente sau raporturi de evaluare.
12.8. Costul reparației sau recondiționării bunurilor, inclusiv a clădirii avariate cauzate de infracțiune de furt prin efracție, se stabilește în baza devizului de reparații emis
de unitatea reparatoare sau după caz, în baza facturilor, dacă anumite piese sau materiale sunt procurate din comerț.
12.9. Reparațiile pot fi executate numai prin societăți specializate sau la cererea scrisă a Asiguratului și cu acordul Asigurătorului.
12.10. La stabilirea despăgubirii de asigurare se ia în considerare numai costul înlocuirii părților componente care au fost avariate, chiar dacă cu prilejul reparației s-au
înlocuit și alte componente. De asemenea, în cazurile în care cu prilejul reparațiilor se fac îmbunătățiri față de starea bunului dinaintea producerii riscului, costurile
aferente îmbunătățirilor nu se despăgubesc.
12.11. Pentru asigurarea de bunuri gajate băncilor, în caz de daună totală, despăgubirea se plătește direct băncii creditoare, după caz organizației de creditare
nebancare, înștiințând-se în scris despre aceasta și Asiguratul / Contractantul.
12.12. Asigurătorul este îndreptățit conform acestui Contract de asigurare:
12.12.1. să amâne acordarea despăgubirii de asigurare dacă în legătură cu dauna a fost deschisă împotriva Asiguratului / Contractantului o cauză penală, Asiguratul /
Contractantul este obligat să informeze periodic Asigurătorul despre finalizarea urmăririi penale;
12.12.2. să nu plătească despăgubirea de asigurare, în cazul în care cererea de despăgubire este frauduloasă ori are la bază declarații false sau dacă Asiguratul /
Contractantul (sau orice altă persoană acționând în numele său) a contribuit în mod deliberat ori prin neglijență gravă la producerea daunei.
12.13. În cazul în care, la data producerii evenimentului asigurat, Asiguratul / Contractantul deținea o altă asigurare la alți Asigurători pentru aceleași riscuri, Asigurătorul
va plăti sau contribui la despăgubire, în mod proporțional cu suma asigurată de fiecare dintre ei.
12.14. În cazul în care, în momentul producerii evenimentului asigurat suma asigurată este inferioară valorii bunului (subasigurare), despăgubirea de asigurare va fi
redusă corespunzător raportului dintre suma asigurată înscrisă în poliță și valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.

12.15. Despăgubirea de asigurare nu poate depăși suma la care s-a încheiat asigurarea, cuantumul pagubei reale și nici valoarea bunurilor la data daunei, cu
următoarele precizări:
12.15.1. prin valoarea justă indicată în contract / poliță de asigurare;
12.15.2. prin cuantumul pagubei, acestea fiind despăgubirile de asigurare stabilite conform prezentului Contract de asigurare;
12.16. Din cuantumul despăgubirii de asigurare se deduc:
12.16.1. costul bunurilor achiziționate sau îmbunătățirilor efectuate după încheierea contractului de asigurare, neasigurate prin supliment de asigurare și avariate în urma
evenimentului produs;
12.16.2. franșiza stabilită în contract / polița de asigurare;
12.16.3. valoarea resturilor ce se mai pot întrebuința sau valorifica, prin care se înțeleg diferite piese sau elemente, metale, materialul lemnos etc., rezultate din fiecare
bun sau fel de bun avariat sau distrus, a căror valoare din momentul producerii evenimentului asigurat se stabilește în funcție de prețurile de pe piața locală;
12.16.4. orice prime de asigurare datorate până la sfârșitul perioadei de asigurare, aceasta constituie un drept al Asigurătorului și nu exonerează Asiguratul /
Contractantul de plata despăgubirii de asigurare;
12.16.5. eventuale avansuri acordate în contul despăgubirii de asigurare;
12.16.6. În cazul când Asiguratul / Beneficiarul a beneficiat de despăgubiri de asigurare (una sau mai multe) și nu a restabilit suma asigurată, suma despăgubirilor de
asigurare ulterioare se va calcula reieșind din proporția stabilită între suma asigurată rămasă și valoarea reală a bunului indicată în contract / polița de asigurare.
Contractul își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului indicat în polița de asigurare, dar suma asigurată se micșorează cu suma despăgubirilor de asigurare
efectuate;
12.16.7. La cererea uneia dintre părți, dauna se poate evalua prin expertiză. Costul expertizei este suportat de către partea care o solicită;
12.17. Asigurătorul trebuie să valideze conformitatea documentelor justificative solicitate, să finalizeze toate investigațiile privind producerea evenimentului avizat și să
transmită decizia sa persoanelor îndreptățite în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care primește ultimul act necesar evaluării / instrumentării dosarului de daună.
După decizia luată, Asigurătorul va achita despăgubirea în termen de până la o săptămână.
XIII. IMPEDIMENTE CARE JUSTIFICĂ NEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR. DATELE CU CARACTER PERSONAL
13.1. Neexecutarea obligațiilor contractuale sau executarea lor în mod necorespunzător este justificată în cazul în care aceasta se datorează unor impedimente în afara
controlului părților contractante, dacă acestora nu li se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul sau consecințele acestuia, ori în cazul în
care nu puteau fi prevăzute la data încheierii contractului. Ca impedimente ce justifică neexecutarea obligațiilor pot fi considerate inclusiv acțiuni militare de orice natură.
13.2. Partea ce invocă impedimentele care justifică neexecutarea obligațiilor urmează să notifice partea opusă despre apariția impedimentului în decurs de 3 zile
calendaristice de la producerea acestuia.
13.3. În cazul apariției impedimentelor care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale, termenele de executare a acestora se vor prelungi pentru o perioadă
suplimentară egală cu durata existenței impedimentului.
13.4. Conform Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, date cu caracter personal sunt definite ca orice informație referitoare la o persoană fizică
identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un
număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
13.5. Prin semnarea contractului de asigurare, Asiguratul / Beneficiarul asigurării își exprimă acordul pentru prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal de către
Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. în scopul administrării contractului de asigurare/instrumentării dosarului de daune.
XIV. INSTANȚELE COMPETENTE
14.1. Legea aplicabilă Contractului este legea Republicii Moldova.
14.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu contractul de asigurare, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea acestuia, se va
soluționa potrivit legii, de către instanțele de judecată competente din Republica Moldova. Părțile convin ca, anterior unei acțiuni în justiție, să intenteze soluționarea
litigiului pe cale amiabilă prin transmiterea unei Notificări în acest sens părții culpabile. Dacă în termen de până la 15 zile nu primește niciun răspuns sau acesta este
considerat neîntemeiat, părțile se pot adresa instanței de judecată. Aceste demersuri nu îngrădesc dreptul Asiguratului/Contractantului/Beneficiarului de a formula
reclamații la adresa Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. și de a se adresa instanțelor de judecată competente.
XV. DISPOZIȚII FINALE
15.1. Dreptul la acțiune în condiții întemeiate pe un raport de asigurare se prescrie în termen de prescripție de 3 ani.
15.2. Prezentul Contract de asigurare și anexele parte integrantă a acesteia (contractul, polița, cererea / declarația inclusiv alte anexe) sunt supuse reglementărilor privind
deducerile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă contractelor de asigurare.
15.3. Orice modificare a conținutului prezentului Contract impuse de o schimbare legislativă sau de o decizie a organelor de drept, va fi acceptată necondiționat de părțile
contractante.
15.4. Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. nu va acorda nicio garanție sau beneficiu și nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui Contract de asigurare, dacă acordarea acestora
îl poate expune la sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor altor state față de care Republica Moldova s-a obligat să le respecte.
15.5. Prezentul Contract de asigurare și anexele parte integrantă a Contractului de asigurare, constituie proprietate intelectuală a Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A., iar
încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, se sancționează conform art. 185 prim din Codul Penal al Republicii Moldova.
15.6. Prin acceptarea prezentelor prevederi Contractuale, Asiguratul / Contractantul:
15.6.1. declară că prevederile Contractul de asigurare au fost negociate cu Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A., conform prevederilor legale;
15.6.2. declară că a primit Informarea privind Procesarea Datelor cu Caracter Personal și că a luat la cunoștință despre drepturile pe care le are potrivit legislației în
vigoare privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și altor reglementări aplicabile
privind protecția datelor
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