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Acest document are rol de informare a clienţilor şi prezintă un sumar al celor mai importante aspecte referitoare la produsul de asigurare. Te rugăm să citești integral 
termenii şi condiţiile produsului de asigurare şi toată documentaţia precontractuală pusă la dispoziţie de Allianz-Ţiriac sau prin intermediul reprezentantului de 
vânzări Allianz-Țiriac. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea Activ IMM, oferită de Allianz-Ţiriac Asigurări, este un produs de asigurare de bunuri aparținând persoanelor juridice. Activ IMM este o asigurare simplă 
care îți oferă posibilitatea alegerii unuia dintre cele trei pachete de asigurare (Standard, Progresiv sau Extra), în funcție de nevoile și cerințele tale. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

PACHETUL STANDARD – beneficiezi de protecția bunurilor – clădiri și 
echipamente ale clădirilor, mijloace fixe, instalații, echipamente, mijloace 
circulante (stocuri) și protecția împotriva avariilor accidentale la mașini, utilaje 
și instalații. 
 

Riscuri acoperite: 
 Incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor (aeronave și 

vehicule spațiale), undă de șoc provocată de avioane, căderea 
accidentală de corpuri din exterior pe bunurile asigurate 

 Furtună, uragan, vijelie, tornadă, ploaie torenţială – efecte directe, 
grindină – efecte directe, avalanșă de zăpadă, greutatea zăpezii și/sau a 
gheții 

 Furtul prin efracţie, acte de tâlhărie, vandalism prin efracție sau tâlhărie 
 Izbirea din exterior de către autovehicule care nu aparțin Asiguratului   
 Greve, tulburări civile și acțiuni ale unor grupuri răuvoitoare  
 Riscuri catastrofice: cutremur de pământ, inundații și aluviuni, prăbușire și 

alunecare de teren 
 Clauza 72 de ore. 
Clauze speciale:  
 Inundație de la apa de conductă  
 Vandalism fără efracție, furtul elementelor clădirii 
 Bunuri casabile 
 Scurgerea accidentală a apei din sprinklere 
 Asigurarea de avarii accidentale a mașinilor, utilajelor și instalațiilor în 

limita sumei de 10.000 RON: accidente de funcționare, cum ar fi reglarea 
defectuoasă a mașinilor, desprinderea urmată de aruncarea în timpul 
funcționării a unor părți componente, defecțiuni sau erori de funcţionare a 
dispozitivelor de protecţie, pătrunderea accidentală de obiecte străine în 
corpul mașinii; dezmembrare datorată forței centrifuge, lipsa accidentală a 
apei în boilere sau în recipiente sub presiune; scurtcircuit, supratensiune; 
furtună, îngheț etc. 

 Cheltuielile suplimentare în limita a 5.000 de lei per eveniment: cheltuieli 
de proiectare, de curățare a locului după eveniment, legate de intervenția 
pompierilor și pentru expertizarea daunei. 
 

PACHETUL PROGRESIV – include pachetul STANDARD și oferă adițional: 
 Răspundere civilă legală: prejudicii de tipul vătămări corporale și 

materiale produse unor terți, în limita sumei de 10.000 de lei, provocate 
de Asigurat, consecinţă directă a unor fapte săvârşite accidental în 
perioada de valabilitate a poliţei, din neglijenţă sau imprudenţă, pentru 
care Asiguratul răspunde în baza legii. 

 
PACHETUL EXTRA – include pachetul PROGRESIV și oferă adițional: 
 Pierderi din întreruperea activității ca urmare a riscurilor acoperite la 

secțiunea bunuri - clădiri și conținut în limita sumei de 20.000 de lei 
 Asigurarea banilor sau valorilor din seif: furtul prin efracție sau acte de 

tâlhărie, incendiu, trăznet, explozie, cutremur, inundaţie, 
prăbușire/alunecare de teren, avalanșă, furtună, uragan, vandalism în 
limita sumei de 2.000 de lei.  

  Instalaţii de foraj și exploatare, bunuri în largul mării (offshore), pe lacuri sau 
râuri 

 Obiecte și hârtii de valoare, bani, aur, argint, pietre prețioase, tablouri, colecții 

 Bunuri spaţiale, sateliţi, nave spaţiale 

 Teren, apă, mine subterane, peșteri, culturi agricole, păduri 

 Linii electrice aeriene de transport și distribuție care nu sunt situate în incinta 
asigurată 

 Clădiri construite din alte materiale decât beton, zidărie și metal, precum și 
bunuri depozitate în astfel de clădiri 

 Clădiri părăsite, ruinate sau degradate, fără uși, ferestre și sisteme de 
închidere precum și bunurile din acestea 

 Clădiri  încadrate în clasele de risc seismic I, II, III sau categoria de urgenţă 
U1, U2, U3, precum și bunuri depozitate în astfel de clădiri 

 Mijloace fixe cu o vechime mai mare de 30 de ani 

 Cartele valorice, bonuri de masă, carduri bancare, cecuri, timbre, numismatică 

 Mărfuri sau materiale pentru care daunele sunt produse de operații de 
fabricație sau prelucrare din care rezultă pierderi în timpul fabricației, 
prelucrării sau testării 

 Autovehicule înmatriculate/înregistrate și ambarcațiuni. 
 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 Asigurare vehicule: 

! Război, război civil, revoluție, rebeliune, acțiuni militare, dictatură militară, 
terorism, date în format electronic 

! Confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare;  

! Explozie atomică, radiații, contaminare radioactivă, reactoare nucleare, 
poluare și contaminare 

! Explozia dispozitivelor, substanţelor sau materialelor pirotehnice sau nucleare 

! Activitați ilegale: falsificare, acte penale  

! Prejudicii fără caracter patrimonial (daune morale) 

! Acţiunea intenţionată, complicitatea, culpa gravă a unui membru din 
conducerea Asiguratului 

! Uzură normală, eroziunea sau deteriorarea graduală a bunurilor asigurate 

! Daune provocate de păsări, rozătoare și alti dăunatori; microorganisme, 
ciuperci, mucegai, ruginire. 

! Daune produse mărfurilor aflate în spații de depozitare care nu sunt așezate 
pe paleți sau rafturi la înălțime de minim 10 cm 

! Daune provocate bunurilor individuale aparținând personalului angajat al 
Asiguratului 

! Alte restricții (excluderi) menționate în condițiile speciale de asigurare. 

      

Asigurarea bunurilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii  
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Unde beneficiez de asigurare? 

 În România, la adresa asigurată (sediul sau sediile unde îți desfășori activitatea), menționată în polița de asigurare. 
 

 
Ce obligaţii am? 

La încheierea asigurării și pe parcursul derulării contractului de asigurare: 

− Oferirea de răspunsuri, cu bună credință, la întrebările adresate de reprezentanții Allianz-Țiriac, prezentarea informațiilor detaliate despre bunurile asigurate, la 
încheierea poliței și notificarea Allianz-Țiriac, în termen de 14 zile calendaristice, dacă a apărut o modificare sau agravare a riscurilor asigurate 

− Plata primelor de asigurare la termenele prevăzute în contract 

− Întreținerea bunurilor asigurate în condiții corespunzătoare, în scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate și permiterea reprezentanților Allianz-Țiriac să 
verifice modul în care acestea sunt întreținute 

− Confirmarea măsurilor stabilite de către autoritățile competente prin norme generale sau specifice bunurilor asigurate, obținerea autorizațiilor și avizelor 
necesare cum ar fi: autorizația de securitate la incendiu PSI, autorizația ISCIR 

− Îndeplinirea eventualelor măsuri stabilite de Allianz-Țiriac pentru prevenirea/diminuarea riscurilor acoperite  

− Dispunerea, în conformitate cu prevederile legale, de mijloacele tehnice pentru înlăturarea sau diminuarea riscurilor. 
 
După producerea unui risc asigurat: 

− Avizarea, în scris, a reprezentanților Allianz-Țiriac, în termen de 3 zile, iar în cazul furtului în 24 de ore, despre producerea riscului asigurat, împrejurările în care 
acesta a intervenit, estimarea pagubelor  

− Furnizarea tuturor informațiilor și documentelor solicitate solicitate de reprezentanții Allianz-Țiriac și permiterea acestora să facă investigațiile referitoare la 
cauza și dimensiunea daunei 

− Înștiințarea imediată, după caz, a pompierilor, poliției și altor organe de cercetare sau a autorităților competente și solicitarea de acte cu privire la cauzele și 
împrejurările producerii evenimentului 

− Păstrarea părților avariate și punerea lor la dispoziția reprezentanților sau experților Allinaz-Țiriac pentru constatare 

− Conservarea dreptului de regres al Allianz-Țiriac împotriva celor vinovați de producerea pagubei. 
 

 
Când şi cum plătesc? 

− Prima de asigurare se poate plăti integral sau în rate, conform celor înscrise în polița de asigurare,  utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de Allianz-
Țiriac 

− Allianz-Țiriac oferă perioade de grație pentru plata primelor, astfel:  

− pentru plata integrală sau pentru prima rată - 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a poliţei 

− pentru ratele următoare - 5 zile calendaristice de la data scadentă menționată în polița de asigurare. 
 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Răspunderea Allianz-Țiriac este condiționată de plata primelor de asigurare în cuantumul și la termenele stabilite în polița de asigurare și începe cel mai 
devreme în ziua următoare datei emiterii poliţei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea 

− Pentru suplimente de asigurare emise şi anexate la poliţă, răspunderea Allianz-Țiriac începe în ziua următoare datei emiterii suplimentului şi încetează o dată cu 
poliţa la care acesta este anexat sau în ultima zi de valabilitate a suplimentului dacă prin aceasta s-a extins valabilitatea poliţei emise iniţial 

− În cazul în care nu achitați rata în termenul scadent (luând în calcul perioada de grație acordată), începând cu ziua imediat următoare acestei date contractul de 
asigurare se suspendă automat pe o perioadă de 30 de zile calendaristice 

− Dacă până la expirarea perioadei de suspendare, contractul nu este repus în vigoare, prin plata primei restante și emiterea unui supliment de asigurare, acesta 
se reziliază automat fără nicio altă formalitate prealabilă începând cu data scadentă a plăţii primei de asigurare sau a ratei de primă. 

 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac 

− Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro 
 
Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și 
producă efectele. 
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