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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de 

asigurare, clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

ABC Asigurări Reasigurări asigură utilajele neînmatriculabile aparținând persoanelor fizice și juridice 

române, pentru pagubele produse acestora, atunci când se află staționate în spații special amenajate și 
împrejmuite sau în timpul exploatării conform destinației lor. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Utilajele care pot fi asigurate, pot fi: tractoare 

agricole, combine, semănători, prese de 

balotat, pluguri, grape, discuri și în general 
utilaje pentru care potrivit legii, nu există 

obligația înmatriculării, mașinile și utilajele 
autopropulsate, nesupuse înmatriculării, 

utilizate în domenii precum agricultura, 

forestier, inclusiv dispozitivele și instalațiile 
care se montează pe acestea în vederea 

desfășurării activității. 
 
Ricurile care se pot asigura sunt: 

 incendiu, trasnet, explozie; 

 inundație, fenomene naturale precum 

ploaie torențială inclusiv efectele indirecte 
ale acesteia, grindina, furtună, cutremur de 

pământ, alunecare de teren, căderea unor 

aparate de zbor sau a unor părți din acestea 

pe construcția în care se află adăpostit 
utilajul; 

 cădere în prăpastie, cădere în apă cu 

prilejul transbordării, cădere din cauza 

ruperii podului, cădere pe utilaj a unor 

copaci, blocuri de gheață sau de zăpadă și 
răsturnări, ciocniri, loviri sau izbiri cu alte 

corpuri mobile sau imobile aflate în afara 

utilajului asigurat; 

 furt prin efracție sau acte de tâlhărie; 
 acoperire SUPLIMENTARĂ: Evenimente 

rutiere pe timpul deplasării utilajului prin 

mijloace de propulsie proprie.  

Acoperirea validează atât pe timpul 

funcționării, cât și în condițiile în care 

bunurile asigurate sunt păstrate potrivit 

particularităților acestora, în parcul rece sau 

alte spații care întrunesc condiții de siguranță 
privind păstrarea. 

 

 

  

 Sunt excluse din asigurare: 

 mașinile, echipamentele și utilajele 
supuse înmatriculării. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Riscuri excluse: 

! război, invazie sau acțiune a unui dușman 

extern, război civil, revoluție, rebeliune, 

insurecție; 

! consecințe ale grevei, grevei patronale (lock 

out), tulburărilor civile, dictaturii militare sau 

uzurpării de putere; 
! pagube indirecte sau pagubele produse prin 

intreruperea folosirii utilajului, chiar ca 

urmare a unei cauze cuprinse în asigurare, 

cheltuieli ocazionate de deplasarea la locul 

producerii evenimentului, costul îngrijirilor 
medicale de care beneficiază conducătorii 

utilajelor, accidentați în evenimente asigurate; 

! pagubele produse ca urmare a efectuării de 

lucrări neautorizate (instalația electrică, 

sistem rulare, mecanism de direcți etc.); 

! defecte de fabricație ale materialului sau de 

execuție a părților componente sau pieselor. 

La asigurarea pentru furt, Asigurătorul nu 

acordă despăgubiri: 

! dacă organele poliției nu confirmă furtul sau 
tentativa de furt, ori dacă la acestea nu s-a 

înregistrat o reclamație în legătură cu furtul 

sau tentativa de furt; 
! dacă în timpul cât utilajul nu este folosit 

(utilaj care nu este prevăzut cu cabină închisă 

sau siteme antifurt) conducătorul l-a părăsit 

și nu s-au luat măsuri de pază permanentă; 
! dacă în timpul cât utilajul nu era folosit 

conducătorul l-a părăsit într-o incintă 

închisă, nu i s-a scos cheia din contact și nu i 

s-au încuiat ușile. 
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Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 

Ce obligații am? 

o să permit reprezentanților Asigurătorului să efectueaze inspecția de risc a utilajului și să 

identifice factorii de risc, în funcție de care vor stabili condițiile de acceptare în asigurare sau 

refuzul cuprinderii în asigurare: 

o să intrețin utilajele asigurate în bune condiții și în conformitate cu dispozițiile legale, în scopul 
prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Asigurătorul are dreptul să verifice modul în care 

utilajele asigurate sunt întreținute. 

În cazul producerii unui eveniment asigurat trebuie: 

 să avizez în scris Asigurătorul, despre producerea evenimentului asigurat, în termen de 48 ore 

de la producerea sa sau de la luarea la cunoștință despre producerea acestuia, dând informații 
asupra naturii și mărimii pagubei; 

 să pun la dispoziția Asigurătorului toate actele și evidențele necesare pentru verificarea 

existenței și valorii utilajului asigurat, precum și pentru constatarea și evaluarea pagubelor și 
pentru stabilirea drepturilor la despăgubiri. 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima 

rată se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente 

menționate în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 

imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau 

forță majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 de zile. 

 




