
Ce se asigură? Ce nu se asigură?
Nu sunt acoperite:

Prejudicii cauzate de război, terorism, reacții 
nucleare; 
Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă 
de către Asigurat (de ex. improvizații necon-
forme cu reglementările în vigoare la instalaţiile 
de gaze, încălzire sau electrice, lipsa măsurilor 
de securitate şi protecţie a  angajaţilor cerute de 
specificul activităţii); 
Prejudicii produse tertilor în legătură cu 
evacuarea şi colectarea deşeurilor.

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale 
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință 
de cauză.

Este o asigurare complexă și flexibilă care oferă protecție completă pentru afacerea dumneavoastră de tipul ”Afaceri 
Mici și Mijlocii” - AMM din domeniile non-industriale (de ex. comerț, prestări servicii, activități profesionale, științifice și 
tehnice).

Despre ce tip de asigurare este vorba?

  
 

 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.,

Document de informare privind produsul de asigurare    
(   PID – cod: 08.06.01.F.004.0.B)

 Produsul companiei: AMM 
(multi-risc)

Asigurarea afacerilor mici și mijlocii 

 

În funcție de specificul activității desfășurate, se pot 
prelua în asigurare următoarele bunuri deținute:

Există restricții de acoperire?

Clădiri expertizate tehnic pentru riscul de 
cutremur;
Clădiri situate în zone cu istoric de alunecări / 
prăbuşiri de teren; 
Clădiri care nu sunt fixate în pământ prin 
fundaţie (de tip chioşc ambulant, tarabe etc.), 
inclusiv bunurile conținute în acesteai; 
Clădiri cu pereţi cortină;  
Clădiri construite înainte de anul 1941; clădiri 
de patrimoniu; 
Stocuri de tip material lemnos (de ex. mobilă, 
parchet, cherestea), lacuri, vopsele, solvenţi, 
combustibili de orice tip, anvelope, alte 
substanţe inflamabile (inclusiv clădiri care 
conţin astfel de stocuri); 
Depozite cu suprafeţe mai mari de 600mp;  
Bunuri aparţinând obiectivelor “off-shore”; 
Bani numerar, hârtii / titluri de valoare, bijuterii, 
obiecte din metale și/sau pietre preţioase, 
colecții și obiecte de artă, obiecte unicat, 
manuscrise; 
Vehicule; 
Orice tip de teren.

 Clădiri; 
Mijloace fixe; 

Sunt acoperite pierderile provocate de evenimente 
precum:


Stocuri.; 

Incendiu, explozie, trăsnet;
Dezastre naturale (cutremur, inundații, alunecare / 
prăbușire de teren); 



Fenomene atmosferice (furtună, ploaie torențială, 
grindină); 



Greve, revolte, tulburări civile, vandalism;
Apă de conductă;
Furt prin efracție sau tâlhărie. 

Riscuri specifice bunurilor păstrate în incinte 
frigorifice;



Bunuri casabile; 

Instalaţii/ echipamente (de ex. defecţiuni de 
funcţionare, erori de montare, erori de operare la 
instalațiille de climatizare, centrale termice, vitrine 
frigorifice);



Pierderi de profit rezultate din întreruperea activității 
cauzată de producerea riscurilor acoperite pentru 
bunuri;



Răspunderea civilă (răspunderea publică, 
răspunderea civilă a chiriașului față de proprietar);



Riscurile de accidente de muncă pentru protecția 
angajaților.



În plus, se poate opta pentru extinderea acoperirii pentru:

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea 
pentru care se încheie asigurarea și este maximul 
răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul 
producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente 
asigurate.

Nu se asigură: 

înregistrată în România și autorizată de ASF / R.A. - 047/10.04.2003



Unde beneficiez de asigurare? 

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României (pentru asigurarea bunurilor - la locaţia asigurată menționată în 
Poliță; pentru asigurarea angajaților – exclusiv accidente care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplini-
rea îndatoririlor de serviciu).

La începutul și pe durata contractului:

Ce obligații am?

Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadenţelor stabilite;
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale 
împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
Să întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare;
În cazul producerii unui eveniment, să ne înştiinţaţi imediat şi să luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea 
daunelor.

•
•

 

Când și cum plătesc?

Prima plata se efectuează la momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul poliţelor pentru care se agreează plata în rate, scadenţa acestora va fi afişată în Poliţă.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a perioadei de asigurare este condiționată de plata integrală a primei de asigurare aferentă 
Poliței  sau a primei rate a acesteia.

•
•

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data 
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens. 


