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ANEXĂ la 

Poliţa de Asigurare Seria AL nr. ____________ 

DEFINIŢII 

1. În cuprinsul prezentului supliment termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:  

1.1. Infiltraţie: pătrunderea apei în clădiri din sol sau prin acoperişuri, terase sau pereţi, prin capilaritate sau 
gravitaţie, prin pori, fisuri sau neetanşeităţi, producând umezirea, pătarea sau igrasia pardoselilor, tavanelor sau 
pereţilor clădirilor şi altor construcţii asigurate.  

 

OBIECTUL ASIGURĂRII 

2. (1) În funcţie de opţiunea Asiguratului / Contractantului exprimată în Cererea de Asigurare şi menţionată în 
Contractul de Asigurare, în limita răspunderii asumate prin acest Supliment, Asigurătorul acordă despăgubiri 
(indemnizaţii) pentru daune materiale produse bunurilor asigurate aşa cum sunt definite în pct. 2.1. si 2.2. din 
Conditiile de Asigurare, de riscuri menţionate la pct. 3 al prezentului Supliment. 

(2) Asigurarea bunurilor pe acest Supliment este condiţionată de includerea lor în asigurare pentru una din 
acoperirile de bază pentru care optează Asiguratul. 

RISCURI ASIGURATE 

3. (1) În baza prezentului Supliment, Asigurătorul se obligă să despăgubească pe Asigurat pentru daune materiale 
produse obiectului asigurării aşa cum a fost stabilit la pct. 2 de mai sus, de riscul de infiltratie, precum şi urmările 
acesteia. 

EXCLUDERI 

4. Bunuri excluse. Asigurătorul nu plăteşte despăgubiri pentru bunurile care nu sunt asigurate pentru o acoperire de 
bază conform Condiţiilor de Asigurare 

5. Riscuri excluse: nu se despăgubesc prejudicii produse cu intentie de catre Asigurat/Contractant. 

SUME ASIGURATE. LIMITĂ DE RĂSPUNDERE / DESPĂGUBIRE 

6. (1) Pentru bunurile asigurate, Asigurătorul va plăti despăgubiri în limita a echivalentul a 1.000 EUR la data avizarii 
riscului asigurat, pe eveniment şi in agregat pe fiecare an de asigurare. Se acopera prin prezentul Supliment un 
singur eveniment in decursul fiecarui an de asigurare, pentru restul evenimentelor Asiguratul fiind propriul 
Asigurator. 

FRANŞIZA 

7. Nu se aplica fransiza. 

DISPOZIŢII FINALE 

8. (1) Prezentul Supliment face parte integrantă din Contractul de Asigurare Seria AL nr. ______________ şi este 
valabil numai împreună cu Condiţiile de Asigurare parte din contract; prevederile acestor documente se cumulează. 

(2) Toate prevederile Condiţiilor de Asigurare privind asigurarea facultativă complexă a locuinţei sunt valabile în 
măsura în care nu contravin prevederilor din prezentul Supliment. 

(3) Prin considerarea cumulată a documentelor menţionate la alin. (1) şi în concordanţă cu prevederile alin. (2), se 
convine că: 

a) în situaţia în care există, în documentele menţionate, capitole cu acelaşi titlu / conţinut, prevederile acestora 
se cumulează; 

b) în situaţia în care, în urma cumulării prevederilor documentelor menţionate, apar contradicţii, se consideră 
valabile numai prevederile din prezentul Supliment. 

9. Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în data de __________________. 
 

 

CONTRACTANT / ASIGURAT, A  S  I  G  U  R  Ă  T  O  R, 
 Societatea Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A. 

________________________ Inspector/broker/agent _____________________________ Cod ______ 

(Semnătura) Semnătura _____________________________ 

 


