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Articolul 1. DEFINI|II

ARTICOLUL 1

În con\inutul prezentelor Condi\ii Generale de
Asigurare termenii enumera\i în tabelul de mai jos
sunt defini\i dup[ cum urmeaz[:
Asigur[tor - Porsche Versicherungs A.G. Salzburg
Sucursala România, parte a Contractului de Asigurare
în baza c[ruia se oblig[ s[ pl[teasc[ Indemniza\ia
de Asigurare la producerea Evenimentului Asigurat,
cu sediul în Voluntari, §oseaua Pipera-Tunari nr. 2,
Cl[direa “PORSCHE”, Etaj 3 Camerele 317 §i 323, jude\
ul Ilfov, înregistrat[ la Registrul Comer\ului sub nr.
J23/2931/2008, CUI 24484382, înregistrat[ la C.S.A.
cu num[rul 22919 din 17.09.2008, num[r de ordine în
Registrul asigur[torilor RX-996, telefon 021.208.26.00.
Asigurat
- Persoana fizic[ sau juridic[, titular[
a interesului asigurat al Autovehiculului în baza
Contractului de Asigurare.
Autovehicul - Vehiculul autopropulsat (prin for\a
motric[ proprie) destinat transportului terestru, care
se deplaseaz[ pe drum §i este supus înmatricul[rii
în România conform legii, pentru care se încheie
Contractul de Asigurare, cu excep\ia celor care circul[
pe §ine.
Alte vehicule asigurabile în baza Contractului de
Asigurare, sunt §i vehiculele tractate, cum ar fi
remorcile, semiremorcile §i altele asemenea, precum
§i cele echipate/carosate pentru destina\ii speciale.
Beneficiar - Persoana fizic[ sau juridic[ îndrept[\it[
conform Contractului de Asigurare s[ primeasc[
Indemniza\ia de Asigurare în cazul producerii unui
Eveniment Asigurat.
Contract de Asigurare
- Opera\iunea juridic[
(lat. negotium juris) ce îmbrac[ forma unui act
juridic bilateral prin care Asiguratul se oblig[ s[
pl[teasc[ Prima de Asigurare Asigur[torului, care
la producerea Evenimentului Asigurat se oblig[ s[
pl[teasc[ Asiguratului sau celor îndrept[\i\i conform
Contractului de Asigurare Indemniza\ia de Asigurare
conform condi\iilor stabilite în baza acestuia.

Contractant - Persoana fizic[ sau juridic[ care încheie
Contractul de Asigurare, care poate avea simultan
§i calitatea de Asigurat §i care se oblig[ în baza
Contractului de Asigurare s[ achite Prima de Asigurare
c[tre Asigur[tor.
Daun[ - Paguba material[ evaluabil[ în bani suferit[
de Asigurat ca urmare a producerii unui Eveniment
Asigurat, care poate fi Daun[ Total[, Daun[ Par\ial[,
Furt Total sau Furt Par\ial.
Daun[ Par\ial[ - Paguba material[ evaluabil[ în
bani rezultat[ din avarierea Autovehiculului în urma
producerii unui Eveniment Asigurat, care include
cheltuielile de transport ale Autovehiculului în
limitele convenite la articolul 27 de mai jos, precum
§i cheltuielile privind evaluarea acesteia de c[tre
Unitatea Reparatoare sau de c[tre un Evaluator de
Daune desemnat de Asigur[tor §i a c[rei valoare nu
dep[§e§te Suma Asigurat[.
Daun[ Total[ - Paguba material[ rezultat[ din
avarierea Autovehiculului în urma producerii unui
Eveniment Asigurat, a c[rei valoare stabilit[ prin
expertiza Unit[\ii Reparatoare §i/sau a Evaluatorului
de Daune, dep[§e§te Suma Asigurat[ la momentul
producerii Daunei din care se scade valoarea Epavei
stabilit[ în Contractul de Asigurare.
Epav[ - Autovehiculul în starea fizic[ §i tehnic[
rezultat[ dup[ producerea Evenimentului Asigurat §i
din care a rezultat o Daun[ Total[.
Evaluator de Daune - Persoana fizic[ sau juridic[
contractat[ de Asigur[tor, în scopul constat[rii,
evalu[rii §i calcul[rii valorii pagubelor materiale
rezultate în urma producerii unui Eveniment Asigurat
§i care va întocmi în acest sens o not[ de constatare.
Eveniment Asigurat - Producerea unui Risc Asigurat
în urma c[ruia rezult[ Daune.
Fran§iz[ - Suma fix[ sau procentul calculat din Suma
Asigurat[ la data producerii Evenimentului Asigurat,
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Furt Par\ial - Paguba material[ evaluabil[ în bani
rezultat[ din furtul unor p[r\i componente ale
Autovehiculului.
Furt Total - Paguba material[ evaluabil[ în bani
rezultat[ din furtul Autovehiculului confirmat de
organele competente prin eliberarea documentelor
justificative în termenele §i potrivit prevederilor legale
în vigoare.
Indemniza\ia de Asigurare - Suma pe care Asigur[torul
o achit[ Asiguratului / Beneficiarului / Unit[\ii
Reparatoare la survenirea Evenimentului Asigurat, a
c[rei valoare nu poate dep[§i (i) Suma Asigurat[, din
care se scade valoarea Epavei, (ii) prejudiciul efectiv al
Asiguratului sau (iii) valoarea real[ a Autovehiculului la
momentul producerii Evenimentului Asigurat.
Inspec\ie de Risc - Opera\iunea de verificare a
Autovehicului care const[ în efectuarea de poze
asupra aspectului exterior al acestuia de c[tre
Asigur[tor, Evaluatorul de Daune sau reprezentantul
Unit[\ii Reparatoare §i în verificarea st[rii tehnice a
Autovehiculului, urmat[ de completarea chestionarului
de inspec\ie de c[tre Asigurat / Utilizator, conform
regulilor stabilite de Asigur[tor.

Poli\[ - `nscrisul constatator (lat. instrumentum
probationis) sau suportul material al Contractului de
Asigurare.
Prima de Asigurare - Suma datorat[ de c[tre
Contractant Asigur[torului în schimbul prelu[rii de
c[tre acesta a Riscurilor Asigurate, sum[ ce poate
fi achitat[ integral sau poate fi achitat[ în mai
multe tran§e, cu respectarea condi\iilor prev[zute în
Contractul de Asigurare.
Risc Asigurat - Evenimentul viitor, posibil, dar incert,
la care este expus Autovehiculul §i care poate cauza
Daune acestuia, pentru a c[rui acoperire s-a încheiat
Contractul de Asigurare.
Suma Asigurat[ - Valoarea real[ a Autovehiculului
stabilit[ la momentul încheierii Contractului de
Asigurare, ce reprezint[ valoarea maxim[ a Indemniza\iei de Asigurare pe care Asigur[torul o poate achita
pentru Daunele cauzate în urma producerii unui
Eveniment Asigurat.

ARTICOLUL 1

Prezentele condi\ii generale de asigurare (“Condi\iile Generale de Asigurare”) fac parte integrant[ a Contractului
de Asigurare (definit la Articolul 1 – Defini\ii) fiind ata§ate Contractului de Asigurare (Poli\ei) ca Anexa nr. 1.

conform Contractului de Asigurare, a prezentelor
Condi\ii Generale de Asigurare sau a oric[rui alt
document agreat de Asigurat, care r[mâne în sarcina
acestuia, respectiv a Utilizatorului în cazul contractelor
de leasing / rent a car, §i care se scade din fiecare
Indemniza\ie de Asigurare stabilit[ pentru fiecare
Eveniment Asigurat produs.

Unitate Reparatoare - Atelier de repara\ii autorizat
/ recomandat de c[tre importatorul, produc[torul
Autovehiculului sau Asigur[tor, care va emite devizul
de repara\ii în baza notei de constatare realizate de
Evaluatorul de Daune.
Utilizator - Persoana fizic[ sau juridic[ care folose§te
Autovehiculul asigurat în baza unui contract de leasing
sau a oric[rei alte conven\ii încheiat[ de acesta cu
Asiguratul.

Articolul 2. CONTRACTUL DE ASIGURARE
2.1

2.2

În momentul încheierii Contractului de Asigurare
între Asigur[tor §i Contractant se emite Poli\a
de c[tre Asigur[tor, urmând ca aceasta s[
intre în vigoare §i s[ produc[ efecte dup[ plata
Primei de Asigurare sau a primei rate din Prima
de Asigurare, dup[ caz, la data specificat[ în
Contractul de Asigurare.
Neîndeplinirea la data specificat[ în Contractul
de Asigurare a obliga\iei de plat[ a Primei
de Asigurare sau a primei rate din Prima de
Asigurare are drept efect neintrarea în vigoare
a Contractului de Asigurare §i prin aceasta
neproducerea de efecte juridice. În aceast[
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2.3

2.4

situa\ie, Asiguratul nu are dreptul de a invoca
executarea Contractului de Asigurare din partea
Asigur[torului.
Contractul de Asigurare este unic pentru
întreaga sa durat[, chiar dac[ obliga\ia de plat[
a Primei de Asigurare poate fi executat[ prin
plata Primei de Asigurare (I) dintr-o dat[ sau (II)
în mai multe rate conform condi\iilor stabilite în
Contractul de Asigurare.
Contractul de Asigurare este valabil §i î§i va
produce efecte pe întreg teritoriul european.

ARTICOLUL 2

CONDI|II GENERALE DE ASIGURARE
Anexa nr. 1 la Contractul de Asigurare
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Articolul 3. FORMA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
Contractul de Asigurare se încheie în form[ scris[ §i nu poate fi dovedit prin martori, chiar dac[ exist[ un început
de dovad[ scris[.

Articolul 4. COASIGURAREA

ARTICOLUL 4

4.1

În cazul în care Autovehiculul este asigurat la
mai multe societ[\i de asigurare, fiecare dintre
acestea are obliga\ia de plat[ a Indemniza\iei de
Asigurare doar în cazul survenirii unui Eveniment
Asigurat, propor\ional cu cota de participare care
îi revine §i cu respectarea condi\iilor agreate în
respectivele contracte de asigurare.

4.2

Asiguratul are obliga\ia s[ declare existen\a
oric[ror alte contracte de asigurare încheiate cu
alte societ[\i de asigurare pentru acelea§i Riscuri
Asigurate cu privire la Autovehicul, obliga\ie care revine Asiguratului atât la încheierea
Contractului de Asigurare, cât §i pe parcursul
execut[rii acestuia.

încheierii Contractului, notificând în acest sens
Contractantul / Asiguratul cu cel pu\in 20 de zile
înainte ca încetarea s[-§i produc[ efectele, iar
Primele de Asigurare pl[tite pân[ la acea dat[
nu vor fi restituite Asiguratului.
6.2
În cazul în care Asiguratul a dat r[spunsuri
false, inexacte sau incomplete, sau nu a
comunicat imediat Asigur[torului modificarea
împrejur[rilor esen\iale privind Riscul Asigurat, iar Evenimentul Asigurat s-a produs, Asigur[torul are dreptul:
6.2.1 s[ reduc[ Indemniza\ia de Asigurare, cu
raportul dintre Prima de Asigurare stabilit[
§i cea care, dac[ ar fi fost cunoscute exact

împrejur[rile esen\iale privind Riscul Asigurat,
ar fi fost cuvenit[ §i s[ modifice Contractul de
Asigurare cu majorarea Primelor de Asigurare
în concordan\[ cu modificarea împrejur[rilor
esen\iale privind Riscul Asigurat;
6.2.2 s[ refuze plata Indemniza\iei de Asigurare §i/sau
s[ rezilieze Contractul de Asigurare în cazul în
care, cunoscând împrejur[rile, acesta nu s-ar fi
încheiat, dac[ acestea ar fi existat la momentul
încheierii Contractului, notificând în acest sens
Contractantul / Asiguratul cu cel pu\in 20 de zile
înainte ca încetarea s[-§i produc[ efectele, iar
Primele de Asigurare pl[tite pân[ la acea dat[
nu vor fi restituite Asiguratului.

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 3
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Articolul 5. ÎMPREJUR{RILE ESEN|IALE REFERITOARE LA RISCUL ASIGURAT

ARTICOLUL 5

5.3

5.4

împrejur[ri privind Riscul Asigurat, sau (ii) de a-l
denun\a notificând în acest sens Asiguratul prin
scrisoare recomandat[ cu confirmare de primire
sau printr-un mijloc echivalent de comunicare
care presupune confirmare de primire, cu cel pu\in
20 zile înainte ca denun\area s[ produc[ efecte,
în cazul în care în noile împrejur[ri, Contractul de
Asigurare nu s-ar fi încheiat de c[tre Asigur[tor,
dac[ acestea ar fi existat la momentul încheierii
Contractului de Asigurare.
Modificarea Contractului de Asigurare de c[tre
Asigur[tor conform articolului 5.2 de mai sus,
va fi adus[ la cuno§tin\a Asiguratului în scris,
în termen de cel pu\in 15 zile lucr[toare înainte
de data intr[rii în vigoare a modific[rii, cu
posibilitatea Contractantului / Asiguratului de a
denun\a Contractul de Asigurare notificând în
acest sens Asigur[torul cu cel pu\in 20 zile înainte
ca denun\area s[ produc[ efecte, prin scrisoare
recomandat[ cu confirmare de primire sau printrun mijloc echivalent de comunicare ce presupune
confirmare de primire.
Asiguratul / Utilizatorul poate încredin\a autovehiculul, spre a fi condus, unei ter\e persoane cunoscute de acesta, atâta timp cât nu sunt înc[lcate
prevederile art. 28.3 litera m).

Articolul 7. INTERESUL PENTRU BUNUL ASIGURAT
7.1

7.2

ARTICOLUL 6

În cazul în care Asiguratul / Utilizatorul a dat
r[spunsuri false, inexacte sau incomplete, sau
nu a comunicat imediat Asigur[torului modificarea împrejur[rilor esen\iale privind Riscul
Asigurat, înainte de producerea Evenimentului
Asigurat, Asigur[torul are dreptul s[ comunice
Asiguratului / Utilizatorului urm[toarele:

6.1.1 modificarea Contractului de Asigurare cu majorarea Primelor de Asigurare în concordan\[
cu modificarea împrejur[rilor esen\iale privind
Riscul Asigurat;
6.1.2 rezilierea Contractului de Asigurare în cazul în
care, cunoscând împrejur[rile, acesta nu s-ar fi
încheiat, dac[ acestea ar fi existat la momentul
V1.8_15.09.2016

7.3

7.4

În cazul în care interesul pentru bunul asigurat
lipse§te, Asiguratul decade din drepturile sale,
iar Contractul de Asigurare r[mâne f[r[ obiect
§i nu produce efecte juridice, Asigur[torul
fiind îndrept[\it s[ re\in[ Primele de Asigurare
încasate.
În cazul în care interesul pentru asigurarea
Autovehiculului
apar\ine
altei
persoane,
Contractantul trebuie s[ declare acest lucru
în scris în mod expres, înainte de încheierea
Contractului de Asigurare, deoarece reprezint[
o împrejurare esen\ial[ pentru evaluarea
Riscurilor Asigurate, în sensul prevederilor de la
Articolele 5 §i 6.

Articolul 8. ASIGURAREA ÎN CONTUL ALTEI PERSOANE (FIZICE SAU JURIDICE)
8.1

Articolul 6. SANC|IUNILE OMISIUNII SAU DECLARA|IEI INEXACTE A RISCULUI ASIGURAT
6.1

Interesul pentru bunul asigurat este considerat
al proprietarului / posesorului Autovehiculului,
respectiv al Asiguratului, dac[ nu este men\ionat altfel de c[tre Asigur[tor în Contractul de
Asigurare, chiar dac[ asigurarea a fost încheiat[
de c[tre Contractant, persoan[ distinct[ de
Asigurat sau, dac[ Indemniza\ia de Asigurare
a fost cesionat[ unei ter\e persoane, alta decât
Asiguratul, cu ob\inerea acordului prealabil al
Asigur[torului.
Pentru a exista un interes fa\[ de obiectul
asigur[rii, Asiguratul trebuie s[ sufere un
prejudiciu material asupra Autovehiculului, ca
urmare a producerii Evenimentului Asigurat.

ARTICOLUL 7

5.2

Contractantul este obligat s[ r[spund[ în scris la
toate întreb[rile formulate de Asigur[tor conform
chestionarului §i de asemenea, s[ declare, la
data încheierii Contractului de Asigurare, orice
informa\ii sau împrejur[ri pe care le cunoa§te
§i care sunt, în mod obiectiv, esen\iale pentru
evaluarea Riscului Asigurat.
În toate cazurile în care împrejur[rile esen\iale
privind Riscul Asigurat se modific[ în cursul
derul[rii Contractului de Asigurare (exemple
nelimitative: Autovehiculul este folosit pentru
activitatea de taximetrie, rent a car, §coal[ de
§oferi, paz[ §i protec\ie, Autovehiculul este utilizat
în afara \[rii pentru perioade care dep[§esc 3 luni
consecutiv, Autovehiculul este utilizat pe drumuri
forestiere sau in zone agricole, Autovehiculului
i-au fost aduse modific[ri constructive, etc.),
Asiguratul are obliga\ia de a comunica în scris
Asigur[torului modificarea, prin transmiterea unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire sau
folosirea unui mijloc echivalent de comunicare
care presupune confirmare de primire, imediat
ce a luat cuno§tin\[ de împrejurarea esen\ial[
amintit[. În urma comunic[rii efectuate de c[tre
Asigurat, Asigur[torul are dreptul (i) de a modifica
Contractul de Asigurare, în conformitate cu noile

8.2

În cazul în care prin încheierea Contractului de
Asigurare, Contractantul dore§te s[ asigure
interesul unei alte persoane, respectiv al Asiguratului, va declara în scris, în mod expres acest
lucru la încheierea Contractului de Asigurare,
fiind singurul obligat la plata Primelor de
Asigurare, în caz contrar fiind aplicabile prevederile articolului 7.3 de mai sus.
Asiguratul are în aceast[ situa\ie calitatea de
Beneficiar al Contractului de Asigurare, orice

V1.8_15.09.2016

8.3

alt[ persoan[ fiind exclus[ de la beneficiul
Indemniza\iei de Asigurare, pentru a evita ca
asigurarea s[ fie o opera\iune speculativ[ §i
imoral[ devenind astfel aplicabile prevederile
articolului 7.3 de mai sus.
Excep\iile pe care Asigur[torul i le-ar putea
opune Contractantului sunt opozabile §i Asiguratului §i Beneficiarului Contractului de
Asigurare.

ARTICOLUL 8

5.1

PORSCHE ASIGUR{RI

Articolul 9. ÎNCHEIEREA ±I INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Articolul 12. DOVADA PL{|II PRIMEI DE ASIGURARE

Contractul de Asigurare se consider[ a fi încheiat odat[ cu emiterea Poli\ei de c[tre Asigur[tor, intr[ în vigoare
dup[ executarea de c[tre Asigurat / Contractant a obliga\iei de plat[ a Primei de Asigurare sau a primei rate a Primei
de Asigurare, dup[ caz §i începe s[ produc[ efecte de la data specificat[ în Contractul de Asigurare, moment de la
care Asigur[torul preia riscul producerii Evenimentului Asigurat.

Contractantul are obliga\ia s[ fac[ dovada pl[\ii Primei de Asigurare sau a ratelor Primei de Asigurare, înscrisul
constatator fiind chitan\a, dispozi\ia de plat[, ordinul de plat[ sau orice alt document probator al pl[\ii.

Articolul 10. PRIMA DE ASIGURARE. PLATA PRIMEI DE ASIGURARE

Articolul 13. SUMA ASIGURAT{

ARTICOLUL 10

10.2

10.3

10.4

10.5

Contractul de Asigurare începe s[-§i produc[ efectele
de la ora 24:00 a zilei specificate în Poli\[, numai dac[
Prima de Asigurare sau cea dintâi rat[ a Primei de
Asigurare a fost achitat[ înainte sau cel târziu la data
scadent[ convenit[ în Contractul de Asigurare.
Pentru urm[toarele rate din Prima de Asigurare,
Asigur[torul acord[ un termen de gra\ie de 10 zile
fa\[ de data scadent[, la expirarea c[rora, dac[ rata
din Prima de Asigurare nu a fost pl[tit[, Contractul
de Asigurare înceteaz[ a mai produce efecte juridice,
acesta fiind temporar suspendat începand cu data
scaden\ei. Dup[ împlinirea celor 10 zile de gra\ie, în
cazul nepl[\ii ratei de Prima de Asigurare, Contractul
de Asigurare poate produce efecte juridice numai dup[
achitarea ratei restante din Prima de Asigurare, îns[ nu
mai târziu de 60 de zile de la data scadent[ a ratei din
Prima de Asigurare respectiv[, prev[zut[ în Contractul
de Asigurare, cu condi\ia s[ fi fost efectuat[ Inspec\ia
de Risc. Celelalte date scadente ale ratelor urm[toare
din Prima de Asigurare r[mân nemodificate.
În cazul în care Asiguratul nu a achitat rata Primei de
Asigurare în termen de maxim 60 de zile de la data
la care aceasta era scadent[, Contractul de Asigurare
se consider[ a fi reziliat de drept, f[r[ notificare
scris[ prealabil[, f[r[ punere în întârziere, f[r[ alte
formalit[\i §i f[r[ interven\ia instan\ei judec[tore§ti.
Asigur[torul nu va putea fi obligat la plata Indemniza\
iei de Asigurare pentru orice Daun[ rezultat[ în
perioada în care Contractul de Asigurare nu a
produs efecte juridice. Perioada în care Contractul de
Asigurare nu produce efecte juridice nu va influen\a
sau modifica durata pentru care Contractul de
Asigurare a fost încheiat.
Orice plat[ va fi efectuat[ de Asigurat în conturile
indicate de Asigur[tor în factur[ sau în decontul de
prime emis, pân[ la termenele scadente indicate

10.6

10.7

10.8

în aceste documente. Primele de asigurare vor fi
achitate în RON, la cursul BNR din data emiterii
decontului de prime, curs men\ionat în decontul de
prime. Rata de asigurare se consider[ a fi achitat[
doar atunci când valoarea integral[ a acesteia a fost
încasat[ de Asigur[tor.
Asigur[torul nu poate fi f[cut r[spunz[tor pentru
neprimirea decontului de c[tre client. În cazul în
care pân[ la data scaden\ei, prezent[ în pagina a
doua a Poli\ei de asigurare, Asiguratul nu a recep\ionat decontul de prime, acesta este obligat s[
solicite documentul de plat[ la Asigur[tor.
Pentru Primele de Asigurare neachitate la scaden\[,
Asigur[torul are dreptul s[ trimit[ Asiguratului soma\
ie de plat[ pentru care poate percepe o tax[ cuprins[
între 5 §i 10 EUR, plus TVA per soma\ie.
Cuantumul Primei de Asigurare poate fi indexat
anual în func\ie de rata anual[ a infla\iei leului (RON),
în condi\iile prezentului articol. Rata anual[ a infla\
iei va fi calculat[ ca diferen\[ între indicele pre\urilor
de consum (IPC) total anual publicat de Institutul Na\
ional de Statistic[ din România §i 100.
Astfel, începând cu anul calendaristic urm[tor celui
în care se încheie asigurarea, Asigur[torul poate
indexa anual cuantumul Primei de Asigurare cu rata
anual[ a infla\iei aferent[ anului anterior celui în care
se aplic[ majorarea.
Asigur[torul va notifica în scris Asiguratului/
Contractantului scaden\arul cuprinzând tran§ele
Primei de Asigurare modificate aferente perioadei
de asigurare neexpirate, acestea fiind datorate în
cuantumurile modificate începând cu data notific[rii.
Asigur[torul poate modifica anual Prima de Asigurare
§i/sau Fran§iza `n func\ie de evolu\ia rezultatului
privind rata daunei, calculat[ individual pe Poli\[ sau
cumulat pe toate Poli\ele Asiguratului / Utilizatorului.

13.1

Suma Asigurat[ este dat[ de valoarea real[ a
Autovehiculului stabilit[ la momentul încheierii
Contractului de Asigurare §i reprezint[ valoarea
maxim[ a Indemniza\iei de Asigurare pe care
Asigur[torul o poate achita pentru Daunele
cauzate în urma producerii unui Eveniment
Asigurat.
13.2 Suma Asigurat[ se stabile§te potrivit declara\iei
Asiguratului dup[ cum urmeaz[:
13.2.1 În cazul autovehiculelor noi achizi\ionate în
sistem leasing, în numerar sau prin credit,
Suma Asigurat[ este cea din factura de achizi\ie §i comanda ferm[ în care este men\ionat[
configura\ia autovehiculului, incluzând dot[rile
suplimentare;
Grila de uzur[:

ARTICOLUL 11

11.1

Asiguratul are obliga\ia de a depune toate eforturile
pentru a preveni producerea Eveni-mentului
Asigurat, luând toate m[surile necesare în acest
scop, va între\ine Autovehiculul în bune condi\ii
§i în conformitate cu dispozi\iile legale, ca §i când
Autovehiculul nu ar fi asigurat.

11.2

Asigur[torul are dreptul de a verifica modul în
care Autovehiculul este între\inut de Asigurat.
Data §i ora efectu[rii inspec\iei Autovehiculului
vor fi comunicate Asiguratului cu cel pu\in 10
zile înainte.
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luni

100%

85%

75%

65%

55%

50%

45%

39%

33%

27%

Articolul 14. DAUNELE PROVOCATE DIN CAUZA VICIILOR ASCUNSE
14.1

14.2

Asigur[torul nu va desp[gubi Asiguratul pentru
Daunele provocate de vicii ascunse ale Autovehiculului, cu excep\ia cazului în care P[r\ile
au prev[zut altfel.
În cazul în care viciul ascuns a agravat prejudiciul
efectiv al Autovehiculului, Asigur[torul va

desp[gubi numai Dauna care ar fi c[zut în
sarcina sa în temeiul Contractului de Asigurare,
dac[ respectivul viciu nu ar fi existat §i numai
dac[ Contractul de Asigurare nu prevede altfel.

Fiecare asigur[tor este obligat la plata unei
indemniza\ii de asigurare, propor\ional[ cu
Suma Asigurat[ §i pân[ la concuren\a acesteia,
f[r[ ca Asiguratul s[ poat[ încasa o indemniza\ie
mai mare decât valoarea prejudiciului efectiv,
consecin\[ direct[ a Riscului Asigurat.
În cazul în care Asiguratul a încheiat mai
multe contracte de asigurare având ca obiect

Articolul 15. ASIGURAREA LA ALTE SOCIET{|I DE ASIGURARE
15.1

Articolul 11. OBLIGA|IA DE A PREVENI PRODUCEREA EVENIMENTULUI ASIGURAT

13.2.2 În cazul autovehiculelor second hand (uzate)
achizi\ionate în numerar sau prin credit, Suma
Asigurat[ se stabile§te conform procedurilor din
cataloagele de specialitate. Suma Asigurat[ în
cazul autovehiculelor second hand (uzate) achizi\ionate în sistem leasing este pre\ul de achizi\ie al
autovehiculului stabilit în contractul de leasing.
13.3 Reîntregirea Sumei Asigurate, dup[ fiecare
Indemniza\ie de Asigurare pl[tit[, se va face în
mod automat, f[r[ plata unei prime suplimentare
de c[tre Asigurat / Utilizator.
13.4 Suma Asigurat[ se va diminua conform grilei
de uzur[ prezentate mai jos, f[r[ îns[ ca aceast[
modificare s[ atrag[ diminuarea Primelor de
Asigurare, acestea r[mânând nemodificate.

ARTICOLUL 14

10.1

ARTICOLUL 12

PORSCHE ASIGUR{RI

ARTICOLUL 13

PAGINA 7

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 9

PAGINA 6

Asiguratul are obliga\ia de a declara în scris
(printr-un mijloc de transmitere cu confirmare de
primire) în mod expres Asigur[torului existen\a
oric[ror alte contracte de asigurare având ca
obiect Autovehiculul §i acoperind acelea§i
riscuri asigurate la alte societ[\i de asigurare,
atât la încheierea Contractului de Asigurare, cât
§i pe parcursul execut[rii acestuia.

V1.8_15.09.2016

15.2

15.3

15.5

PAGINA 9

PORSCHE ASIGUR{RI

PORSCHE ASIGUR{RI

contractelor de asigurare încheiate pentru
Autovehicul §i acela§i Risc Asigurat dep[§e§te
valoarea prejudiciului efectiv, Asigur[torul
se oblig[ s[ pl[teasc[ Asiguratului numai
partea de desp[gubire care îi revine propor\ional cu desp[gubirile datorate de ceilal\i
asigur[tori, fiind exclus[ orice r[spundere
solidar[, iar desp[gubirea total[ pl[tit[ de
c[tre to\i asigur[torii, s[ nu dep[§easc[
valoarea prejudiciului efectiv, respectiv a Sumei
Asigurate.

Articolul 18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
Contractul de asigurare înceteaz[ de drept:
a)
prin ajungere la termen, respectiv la ora 24:00 a
ultimei zile pentru care s-a încheiat §i s-au pl[tit
Primele de Asigurare datorate;
b)
în momentul în care Autovehiculul a fost
declarat Daun[ Total[ sau Furt Total;

ARTICOLUL 17

ARTICOLUL 16

16.1

Indemniza\ia de Asigurare reprezint[ suma
pe care Asigur[torul o achit[ Asiguratului
/ Beneficiarului / Unit[\ii Reparatoare la
survenirea Evenimentului Asigurat, a c[rei
valoare nu poate dep[§i Suma Asigurat[,
prejudiciul efectiv al Asiguratului §i nici valoarea
real[ a Autovehiculului la momentul producerii
Evenimentului Asigurat. În cazul unei Daune
Totale, Indemniza\ia de Asigurare nu poate
dep[§i Suma Asigurat[ minus valoarea Epavei.
16.2 În cazul producerii unui Eveniment Asigurat,
Asigur[torul va pl[ti Indemniza\ia de Asigurare
numai dac[ sunt îndeplinite cumulativ
urm[toarele condi\ii:
16.2.1 Asiguratul face dovada existen\ei Contractului
de Asigurare conform prevederilor articolului 3
de mai sus;
16.2.2 Asiguratul face dovada pl[\ii Primei de
Asigurare sau a ratelor Primei de Asigurare
pân[ la momentul producerii Evenimentului
Asigurat potrivit prevederilor articolelor 10 §i 12
de mai sus;
16.2.3 Asiguratul declar[ în scris la momentul
efectu[rii constat[rii daunelor, dac[ a încheiat
contracte de asigurare cu al\i asigur[tori pentru
Autovehicul §i acela§i Risc Asigurat.
16.3 Plata Indemniza\iei de Asigurare se va face în
termen de maxim 20 zile lucr[toare de la data
la care dosarul de daun[ este complet (con\ine
toate documentele solicitate de Asigur[tor),

16.4

16.5

16.6

iar factura în original pentru repara\ie a
Autovehiculului emis[ de Unitatea Reparatoare
a fost recep\ionat[ de Asigur[tor §i respect[
condi\iile agreate de p[r\i.
În cazul în care Indemniza\ia de Asigurare
este pl[tit[ direct Asiguratului / Utilizatorului
- persoan[ juridic[ pl[titoare de TVA, plata
Indemniza\iei de Asigurare va fi efectuat[ f[r[
TVA.
Suma Indemniza\iilor de Asigurare pl[tite sau
datorate de Asigur[tor pentru evenimente
avizate în decursul unui an de asigurare pentru
Daun[ / Furt par\ial, nu poate dep[§i Suma
Asigurat[ aferent[ acelui an. În cazul în care se
ajunge într-o astfel de situa\ie, diferen\a este
suportat[ de Asigurat / Utilizator.
În cazul Poli\elor în care, în anul curent de
asigurare au fost avizate daune care au fost
sau urmeaz[ s[ fie desp[gubite de Asigur[tor,
acesta din urm[, la avizarea unei noi daune,
poate solicita §i condi\iona plata desp[gubirii, de
plata ratelor de prim[ r[mase de achitat pân[ la
anualizarea Poli\ei sau poate re\ine aceste prime
din cuantumul indemniza\iei de asigurare care
urmeaz[ a fi achitat[. Anualizarea reprezint[
momentul în care Poli\a a ajuns cu scaden\a la
împlinirea a 12 luni de asigurare sau multiplu de
12.

Articolul 17. SCHIMBAREA ACTIVIT{|II SAU PROFESIEI ASIGURATULUI
În cazul în care schimbarea activit[\ii / profesiei Asiguratului reprezint[ o împrejurare esen\ial[ pentru evaluarea
Riscului Asigurat, iar acesta nu declar[ în scris §i în mod expres modificarea respectiv[, se vor aplica prevederile
articolelor 5 §i 6 din prezentele Condi\ii Generale de Asigurare.
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în momentul înstr[in[rii Autovehiculului sau
a pierderii dreptului de proprietate asupra
acestuia (e.g. executarea silit[, partaj, etc.).

Articolul 19. REZILIEREA SAU DENUN|AREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
19.1

Articolul 16. INDEMNIZA|IA DE ASIGURARE. PLATA INDEMNIZA|IEI DE ASIGURARE

c)

ARTICOLUL 18

Autovehiculul §i acoperind acelea§i Riscuri
Asigurate cu al\i asigur[tori §i nu declar[ acest
fapt Asigur[torului conform articolului 15.1 de
mai sus, prevederile de la articolele 5 §i 6 de mai
sus devin aplicabile.
La momentul producerii Evenimentului Asigurat,
Asiguratul este obligat s[ comunice în scris
Asigur[torului (Evaluatorului de Daune), datele
complete ale celorlalte societ[\i de asigurare.
În cazul în care totalul desp[gubirilor datorate
de mai multe societ[\i de asigurare în baza

În cazul în care Asiguratul a influen\at cu inten\ie,
din neglijen\[ grosolan[ sau culp[ grav[, prin
ac\iune sau inac\iune producerea Evenimentului
Asigurat sau a comis fapte de natura celor
penale incriminate de legisla\ia penal[ în
vigoare, Asigur[torul are dreptul s[ rezilieze
Contractul de Asigurare, notificând în acest sens
Asiguratul printr-o scrisoare recomandat[ cu
confirmare de primire sau prin orice alt mijloc
care presupune confirmare de primire (prin fax),
f[r[ îndeplinirea vreunei alte formalit[\i, soma\ii
sau proceduri §i f[r[ interven\ia instan\ei de
judecat[.
19.2 În cazul în care Asiguratul a pus în scris la
dispozi\ia Asigur[torului informa\ii false §i
/ sau incomplete, în m[sura în care acestea
sunt esen\iale în evaluarea Riscului Asigurat,
Asigur[torul are dreptul de a rezilia Contractul
de Asigurare notificând în acest sens Asiguratul
printr-o scrisoare recomandat[ cu confirmare de
primire sau prin orice alt mijloc care presupune
confirmare de primire (prin fax), f[r[ îndeplinirea
vreunei alte formalit[\i, soma\ii sau proceduri §i
f[r[ interven\ia instan\ei de judecat[.
19.3 Orice caz de reziliere a Contractului de
Asigurare (inclusiv în cazurile prev[zute la
articolul 20 de mai jos) va opera de drept, f[r[
îndeplinirea vreunei alte formalit[\i (cu excep\ia
celei de notificare a Asiguratului acolo unde
este prev[zut astfel) §i f[r[ interven\ia instan\ei
de judecat[, iar Asigur[torul nu va fi obligat s[
restituie Asiguratului Primele de Asigurare.
19.4. Denun\area Contractului de Asigurare se
poate face unilateral de c[tre oricare din P[r\i,
cu notificarea prealabil[ a celeilalte P[r\i
prin scrisoare recomandat[ cu confirmare de
primire sau prin alt mijloc de comunicare care
presupune confirmare de primire (prin fax), cu
cel pu\in 20 zile înainte de data la care denun\area urmeaz[ s[ produc[ efecte.
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19.5

Denun\area Contractului de Asigurare de c[tre
una dintre p[r\i, notificat[ celeilalte p[r\i potrivit
prevederilor de la articolul 19.4 de mai sus, î§i
va produce efectele din momentul primirii
notific[rii cu confirmare de primire de c[tre
cealalt[ parte.
19.6.1 În orice caz de încetare anticipată a prezentului
Contract de Asigurare, Asigurătorul va returna
Asiguratului, pe baza unei cereri scrise din
partea acestuia, partea din Prima de Asigurare
achitată și încasată de Asigurător, proratat liniar
la nivel de lună (prima lunară = prima anuală
/ 12), corespunzătoare perioadei pentru care
s-au achitat rate. Luna de asigurare începută
se va considera lună întreagă de asigurare.
Asigurătorul nu va returna prime de asigurare
dacă (i) a plătit și/sau datorează Asiguratului
Indemnizaţii de Asigurare pentru Evenimente
Asigurate intervenite până la data încetării
Contractului de Asigurare, precum și dacă (ii)
Asiguratul a contractat Poliţa în cadrul unei
campanii promoţionale.
19.6.2 În orice caz de încetare anticipat[ a prezentului
Contract de Asigurare, în care Asigur[torul a
pl[tit §i/sau datoreaz[ Asiguratului Indemniza\ii
de Asigurare pentru Evenimente Asigurate
intervenite pân[ la data încet[rii Contractului
de Asigurare, Asigur[torul va avea dreptul s[
solicite Asiguratului plata Primelor de Asigurare
r[mase de achitat pân[ la finele anului de
asigurare în cursul c[ruia a intervenit cauza de
încetare a Contractului de Asigurare.

ARTICOLUL 19

ARTICOLUL 15

15.4

PAGINA 8

PAGINA 11
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Articolul 20. SIMULAREA SAU EXAGERAREA VOIT{ A DAUNEI
Dac[ Asiguratul / Beneficiarul sau persoana
îndrept[\it[ s[ primeasc[ Indemniza\ia de
Asigurare:
a) simuleaz[ Evenimentul Asigurat;
b) exagereaz[ voit (cu inten\ie) cuantumul Daunei;
c) folose§te spre justificare mijloace sau
documente mincinoase sau frauduloase;
d) modific[ sau altereaz[ cu inten\ie sau din culp[
urmele §i r[m[§i\ele Evenimentului Asigurat;
e) întreprinde orice alte fapte ce au drept scop
inducerea în eroare a Asigur[torului cu
privire la cuantumul Daunei sau a producerii

20.2

Evenimentului Asigurat.
Asigur[torul nu va fi obligat la plata Indemniza\iei
de Asigurare §i nici la restituirea Primei de
Asigurare pl[tite.
Asigur[torul va avea dreptul în aceste cazuri
s[ rezilieze Contractul de Asigurare notificând
în acest sens Asiguratul printr-o scrisoare
recomandat[ cu confirmare de primire sau prin
orice alt mijloc care presupune confirmare de
primire (prin fax), îns[ f[r[ îndeplinirea vreunei
alte formalit[\i, soma\ii sau proceduri §i f[r[
interven\ia instan\ei de judecat[.

Articolul 21. ASIGURAREA LA O SUM{ CE DEP{±E±TE VALOAREA REAL{ A AUTOVEHICULULUI
(SUPRAASIGURAREA)
În cazul în care Asiguratul / Contractantul, încearc[ s[ ob\in[ foloase necuvenite prin simularea unei pagube (care
nu s-a produs sau s-a produs la o alt[ dat[ decât cea declarat[) pentru un Autovehicul a c[rui Sum[ Asigurat[ a fost
declarat[ în mod inten\ionat mult mai mare decât valoarea real[, Asigur[torul are dreptul s[ rezilieze Contractul de
Asigurare §i s[ sesizeze autorit[\ile abilitate în scopul declan§[rii ac\iunii de urm[rire penal[.

24.3

Articolul 22. SUBROGAREA ±I REGRESUL

ARTICOLUL 22

22.1

ARTICOLUL 23

22.2

Prin plata Indemniza\iei de Asigurare de c[tre
Asigur[tor Asiguratului / Beneficiarului / Unit[\ii
Reparatoare, calculat[ conform Contractului de
Asigurare, Asigur[torul este subrogat în toate
drepturile Asiguratului / Beneficiarului contra
tuturor persoanelor r[spunz[toare de producerea
Daunei sau de agravarea acesteia, pentru partea
cu care s-a agravat.
Asigur[torul nu va exercita dreptul de regres prev[zut
la articolul 22.1 dac[ persoanele care au utilizat
Autovehiculul la momentul producerii Evenimentului

22.3

Asigurat aveau acordul Asiguratului.
Dac[ Asiguratul / Beneficiarul renun\[ la dreptul
de regres sau dac[, din vina sa, exercitarea acestui
drept nu mai este posibil[, Asigur[torul va fi obligat
la plata c[tre Asigurat a unei sume reprezentând
Indemniza\ia de Asigurare minus suma pe care
ar fi recuperat-o Asigur[torul prin exercitarea
dreptului de regres, iar dac[ plata Indemniza\iei de
Asigurare a fost efectuat[, Asiguratul / Beneficiarul
este obligat s[ returneze aceast[ sum[ din
Indemniza\ia de Asigurare pl[tit[.

24.5

Articolul 23. PRESCRIP|IA DREPTULUI LA PLATA INDEMNIZA|IEI DE ASIGURARE
Dreptul Asiguratului de a pretinde încasarea Indemniza\iei de Asigurare de la Asigur[tor se prescrie în termen de
2 (doi) ani de la data producerii Evenimentului Asigurat.

24.1

24.2

Indemniza\ia de Asigurare datorat[ conform
Contractului de Asigurare pentru producerea Evenimentului Asigurat se stabile§te de c[tre Asigur[tor
în baza calcula\iei tehnice de specialitate emis[ de c[tre
Evaluatorul de Daune sau, dac[ este cazul, prin
expertiz[ tehnic[ judiciar[.
Pentru orice pagub[ provocat[ ca urmare a producerii
unui Eveniment Asigurat, în calculul Indemniza\iei
de Asigurare se va \ine cont de Fran§iza stabilit[
în Contractul de Asigurare. Dac[ Indemniza\ia de

Asigurare cuvenit[, stabilit[ conform articolului 24.1
de mai sus, este mai mic[ decât Fran§iza, Asigur[torul
nu va pl[ti aceast[ Indemniza\ie de Asigurare, în caz
contrar acesta va pl[ti diferen\a dintre Indemniza\ia
de Asigurare §i Fran§iz[. Dac[ în decursul aceluia§i
an de asigurare au fost avizate evenimente pentru
care Asigur[torul a pl[tit sau urmeaz[ s[ pl[teasc[
pentru aceea§i poli\[ de asigurare Indemniza\ii de
Asigurare, a c[ror valoare total[ dep[§e§te Suma
Asigurat[, Asigur[torul va acorda desp[gubiri
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24.7

24.8

Articolul 25. OBLIGA|IILE ASIGURATULUI/UTILIZATORULUI
25.1

Articolul 24. STABILIREA INDEMNIZA|IEI DE ASIGURARE, REPARA|IA AUTOVEHICULULUI

ARTICOLUL 24

24.4

24.6

Asigur[torul î§i rezerv[ dreptul de a modifica
cuantumul Indemniza\iei de Asigurare sau chiar de
a refuza plata Indemniza\iei de Asigurare în cazul
în care sunt incidente prevederile articolelor 5, 6,
7, 10, 17, 20, 28 din prezentele Condi\ii Generale
de Asigurare.
Repara\ia autovehiculului `n urma producerii unui
eveniment asigurat, se poate efectua:
a) `n orice Unitate Reparatoare autorizat[ de
fabricant:
• `n acest caz plata repara\iei va fi efectuat[ direct
c[tre Unitatea Reparatoare.
b) `n Unit[\i Reparatoare din str[inatate:
• `n acest caz Asigur[torul va efectua o evaluare
proprie a costului repara\iei `n baza unui sistem
recunoscut de evaluare a daunelor §i va
transmite Asiguratului / Utilizatorului suma
despagubit[ acceptat[.
• plata desp[gubirii va fi efectuat[ `n acest caz direct
c[tre Asigurat / Utilizator, Asigur[torul neav]nd
nicio obliga\ie fa\[ de Unitatea Reparatoare.
• Asiguratul / Utilizatorul va avea oric]nd dreptul
s[ solicite Asigur[torului calculul care a stat la
baza ofertei de desp[gubirie.
Asigur[torul nu are nicio interven\ie asupra calit[\ii
pieselor utilizate `n procesul de repara\ie, acestea
fiind alegerea exclusiv[ a Unit[\ii Reparatoare.
~n situa\ia `n care `n urma aviz[rii unui eveniment,
Asigur[torul decide efectuarea de investiga\ii
suplimentare, va informa Asiguratul / Utilizatorul
asupra acestui fapt §i va transmite acestuia
concluziile investiga\iilor nu mai t]rziu de 60
zile. ~n orice situa\ie `n care asigur[torul decide
respingerea par\ial[ sau integral[ a preten\iilor
de desp[gubire, va informa `n scris Asiguratul /
Utilizatorul §i va transmite acestuia un document
(referat/raport/not[/expertiz[) `n care va justifica
temeinic decizia.

25.2

25.3

S[ achite Prima de Asigurare sau ratele de Prim[
de Asigurare la termenele §i în condi\iile prev[zute
în Contractul de Asigurare.
S[ între\in[ Autovehiculul în cele mai bune
condi\ii, ca un bun proprietar, cu respectarea
tuturor dispozi\iilor legale, în scopul prevenirii
producerii Riscului Asigurat, prin luarea oric[ror
§i tuturor m[surilor care îi sunt la dispozi\ie
pentru a reduce probabilitatea producerii Riscului
Asigurat.
S[ declare organelor abilitate în termenul prev[zut
de lege producerea Evenimentului Asigurat §i s[
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25.4

solicite eliberarea documentelor constatatoare,
precum §i s[ informeze imediat dup[ aceasta
Asigur[torul, în scris, în termen de 2 zile lucr[toare
de la producerea Evenimentului Asigurat.
S[ declare la cea mai apropiat[ unitate de poli\ie,
în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea
termenului prev[zut de lege, urm[toarele
evenimente:
a) incendiu §i explozie;
b) lovirea animalelor s[lbatice sau domestice în
timpul deplas[rii pe drumurile publice;
c) lovirea
cl[dirilor,
gardurilor,
panourilor

ARTICOLUL 25

ARTICOLUL 21

ARTICOLUL 20

20.1

pân[ la limita Sumei Asigurate aferent[ anului de
asigurare respectiv, iar orice eventual[ diferen\[ va
fi suportat[ de c[tre client.
Fran§iza men\ionat[ în Contractul de Asigurare se
aplic[ pentru fiecare Eveniment Asigurat în parte.
Fran§iza men\ionat[ în Contractul de Asigurare se
aplic[ pentru fiecare Eveniment Asigurat produs
ca urmare a culpei comune a §oferilor vehiculelor
implicate în eveniment.
Fran§iza men\ionat[ în Contractul de Asigurare nu
se aplic[ la stabilirea Indemniza\iei de Asigurare
dac[ Dauna a fost produs[ din culpa exclusiv[ a
unor ter\e persoane care au condus un vehicul
cu asigurare RCA (asigurarea de r[spundere
civil[ obligatorie auto) valabil[ la data producerii
Evenimentului Asigurat, îns[ numai cu respectarea
prevederilor articolului 22. Într-o astfel de situa\ie
Asigur[torul are dreptul la recuperarea indemniza\iei pl[tite de la asigur[torul RCA al ter\ului vinovat,
opera\iune cunoscut[ sub numele de REGRES.
Indemniza\ia de Asigurare nu poate dep[§i Suma
Asigurat[ minus valoarea Epavei, cuantumul Daunei
rezultat[ în urma producerii Evenimentului Asigurat,
prejudiciul efectiv al Asiguratului §i nu poate dep[§i
valoarea real[ a Autovehiculului la momentul
producerii Evenimentului Asigurat.
În caz de Daun[ Total[, Indemniza\ia de Asigurare nu va
putea dep[§i Suma Asigurat[ minus valoarea Epavei.
Efectuarea evalu[rii daunelor ca urmare a
producerii unui Eveniment Asigurat de c[tre
Evaluatorul de Daune prin emiterea notei
constatatoare sau de c[tre Unitatea Reparatoare
prin emiterea devizului de repara\ii, precum §i
plata unor sume, nu reprezint[ o recunoa§tere
a obliga\iei Asigur[torului de a pl[ti Indemniza\ia de Asigurare. În baza documentelor §i a
informa\iilor con\inute în dosarul de daun[ §i a
celor ob\inute pe parcursul derul[rii dosarului,

ARTICOLUL 24
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publicitare, stâlpilor etc.;
d) Furtul Par\ial, Furtul Total, tâlh[ria, efrac\ia
sau utilizarea Autovehiculului de o persoan[
neautorizat[ de c[tre proprietarul / posesorul
Autovehiculului;
e) evenimente rutiere soldate sau nu cu v[t[m[ri
de persoane (apela\i 112);
f) Daune provocate de c[tre autori necunoscu\i în
timp ce Autovehiculul se afl[ sta\ionat în parcare,
oricare alt eveniment care conform prevederilor
legale în vigoare trebuie declarat de Asigurat;
g) Daune provocate de evenimente naturale sau
socio-politice.
În momentul producerii Evenimentului Asigurat,
Asiguratul are obliga\ia s[ depun[ toate eforturile
§i s[ ia toate m[surile pentru limitarea pagubelor.
Cheltuielile efectuate de c[tre Asigurat în acest
scop vor fi preluate de c[tre Asigur[tor, în m[sura
în care acestea se dovedesc a fi justificate pentru
limitarea §i diminuarea pagubelor rezultate în
urma producerii Evenimentului Asigurat §i nu
de-p[§esc, singure sau cumulate cu Indemniza\ia
de Asigurare §i eventualele cheltuieli de judecat[,
Suma Asigurat[.
La solicitarea Asigur[torului, Asiguratul are obliga\ia s[ pun[ la dispozi\ia acestuia toate documentele
§i informa\iile solicitate în vederea stabilirii realit[\
ii, a circumstan\e-lor §i cuantumului pagubelor,
precum §i a cauzelor producerii Evenimentului
Asigurat. De asemenea, Asiguratul are obliga\ia s[
permit[ efectuarea de cercet[ri prin orice mijloace
legale §i s[ colaboreze cu Asigur[torul la realizarea
de investiga\ii §i proceduri în vederea stabilirii
cuantumului real al pagubei.
S[ nu lase în interiorul Autovehiculului în timpul
sta\ion[rii de orice natur[ cartea de identitate
a Autovehiculului în original, certificatul de
înmatriculare în original sau oricare dintre cheile
Autovehiculului, deoarece, în cazul unui Furt Total,
Asigur[torul nu va datora §i nu va pl[ti Asiguratului
Indemniza\ia de Asigurare.
S[ notifice Asigur[torul printr-o scrisoare
recomandat[ cu confirmare de primire sau prin
orice alt mijloc care presupune confirmare de
primire (prin fax) cu privire la înstr[inarea dreptului
de proprietate al Autovehiculului sau cedarea
folosin\ei Autovehiculului printr-un contract scris
de loca\iune, comodat, nova\ie, cesiune, leasing,
împrumut, schimb, etc sau prin orice alt[ conven\ie scris[ care are ca efect cedarea folosin\ei
Autovehiculului, în termen de maxim 3 zile de la
încheierea acestuia. În caz contrar, Contractul de

25.9

25.10

25.11

25.12

25.13

25.14

25.15

25.16

Asigurare este reziliat de drept f[r[ îndeplinirea
altor formalit[\i §i f[r[ interven\ia instan\ei de
judecat[, Asigur[torul nefiind obligat la plata
Indemniza\iei de Asigurare în cazul producerii unui
Eveniment Asigurat ulterior înstr[in[rii sau ced[rii
Autovehiculului §i nici la restituirea Primelor de
Asigurare achitate.
S[ ia toate m[surile §i s[ îndeplineasc[ toate
formalit[\ile în vederea conserv[rii dreptului de
regres al Asigur[torului, în caz contrar vor deveni
aplicabile prevederile articolului 22.3 de mai sus.
S[ completeze în mod clar §i explicit formularul
de avizare de daun[ care face parte din dosarul de
daun[, în vederea efectu[rii repara\iilor, în termen
de 5 zile de la anun\area producerii Evenimentului
Asigurat.
S[ comunice în scris (cu confirmare de primire)
Asigur[torului în termen de 3 zile de la interven\ia
oric[rei modific[ri legate de schimbarea numerelor
de înmatriculare, a culorii Autovehiculului,
schimbarea motorului, a caroseriei, a modific[rilor
de fabrica\ie, a echipamentelor §i a dot[rilor
suplimentare sau a altor modific[ri fizice §i estetice
survenite la Autovehicul. În caz contrar, sunt
aplicabile dispozi\iile articolelor 5 §i 6 din prezentele
Condi\ii Generale de Asigurare.
S[ declare organelor abilitate în termenul
legal pierderea sau furtul c[r\ii de identitate, a
certificatului de înmatriculare, a cheilor §i / sau
telecomenzilor Autovehiculului §i s[ solicite
eliberarea documentelor constatatoare, precum §i
s[ comunice ulterior în scris acest eveniment (cu
confirmare de primire) Asigur[torului, în termen de
2 zile de la producerea lui.
S[ prezinte dovada emis[ de organele abilitate
unde s-a efectuat plângerea conform prevederilor
de la articolul 25.12 de mai sus.
S[ p[streze starea de fapt existent[ dup[
producerea Evenimentului Asigurat pân[ la
constatarea efectuat[ de c[tre Evaluatorul de
Daune a pagubelor produse în urma Evenimentului
Asigurat.
S[ depun[ la dosarul de daun[ documentele de
repara\ie în original, cu traducerea legalizat[ a
acestora în limba român[ dac[ este cazul.
S[ depun[ la Asigur[tor, în termen de 2 zile
lucr[toare de la producerea Evenimentului Asigurat,
actele în original ale Autovehiculului, respectiv
certificatul de înmatriculare §i cartea de identitate,
precum §i toate cheile §i telecomenzile, conform
num[rului specificat de produc[tor, în cazul Daunei
Totale sau a Furtului Total al Autovehiculului.
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25.17 S[ în§tiin\eze imediat Asigur[torul, în cel mult 24 de
ore de la luarea la cunostin\[, dac[ Autovehiculul,
p[r\ile componente sau piesele furate au fost
g[site, precum §i dac[ a identificat autorul furtului.
25.18 S[ efectueze orice repara\ie numai la unit[\ile
reparatoare agreate de Asigur[tor. În caz contrar
Asigur[torul poate refuza plata Indemniza\iei de
Asigurare sau poate solicita o Fran§iz[ egal[ cu
dublul celei men\ionate în Poli\[.
25.19 S[ efectueze Inspec\ia de Risc pentru dot[rile
suplimentare preluate în Contractul de Asigurare de
c[tre Asigur[tor ulterior încheierii acestuia. Orice
eveniment intervenit anterior efectu[rii Inspec\iei
de Risc nu va fi acoperit de c[tre Asigur[tor pentru
respectivele dot[ri suplimentare.
25.20 S[ efectueze Inspec\ia de Risc în cazul în care la data
începerii Contractului de Asigurare Auto-vehiculul
care face obiectul acestuia era rulat §i prezenta
kilometri la bord. Pân[ la efectuarea Inspec\iei de
Risc de c[tre Asigurat / Utilizator, Asigur[torul va
modifica condi\iile comunicate ini\ial §i va aplica
urm[toarele Fran§ize:
- 1500 euro/eveniment pentru Daune Par\iale §i
Furt Par\ial
- 20% din Suma Asigurat[ pentru Daun[ Total[ §i

Furt Total
25.21 În situa\ia în care în fotografiile efectuate pentru
Inspec\ia de Risc vor fi constatate avarii care nu
au fost men\ionate §i în Raportul de inspec\ie
de risc, avariile vor fi considerate ca avarii la intrarea
în asigurare §i nu vor face obiectul indemniza\iei de
asigurare.
În cazul în care Asiguratul nu î§i îndepline§te obliga\iile care îi revin potrivit legisla\iei incidente §i a
Condi\iilor Generale de Asigurare, Asigur[torul are
dreptul s[ refuze plata Indemniza\iei de Asigurare.
25.22 Asiguratul nu va fi obligat s[ declare la poli\ie
evenimentele pentru care legisla\ia în vigoare nu
impune acest lucru. Aceste evenimente vor putea fi
declarate direct la Asigur[tor în termen de maxim
2 zile lucr[toare de la producerea evenimentului.
Nerespectarea acestui termen atrage sanc\iunea
excluderii de la plata Indemniza\iei de Asigurare.
25.23 În situa\ia în care Asiguratul este proprietarul
vehiculului asigurat (a achizi\ionat vehiculul asigurat
prin credit bancar sau cu plata integral[), acesta are
obliga\ia de a notifica în scris Asigur[torul anterior
oric[rei deplas[ri în afara României. Notificarea
se va transmite fie pe mail la adresa cashcasco@
porschebank.ro sau prin po§t[.

ARTICOLUL 25
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Articolul 26. OBLIGA|IILE ASIGUR{TORULUI
26.1

Asigur[torul are urm[toarele obliga\ii:
a) S[ efectueze în cel mai scurt timp posibil prin
intermediul Evaluatorului de Daune constatarea
pagubelor Autovehiculului ca urmare a
producerii unui Eveniment Asigurat, conform
aplicabilit[\ii teritoriale stabilite la articolul 2.4;
b) S[ pun[ la dispozi\ia Asiguratului toate informa\iile necesare derul[rii dosarului de daun[
pentru evenimente petrecute atât în România.
cât §i pe teritoriul european;
c) S[ preia riscurile specificate în Contractul de
Asigurare în numele Asiguratului, cu condi\ia
ca obliga\iile Asiguratului prev[zute la articolele
22, 25.1 s[ fie îndeplinite;
d) S[ depun[ toate diligen\ele pentru efectuarea
pl[\ii c[tre Asigurat sau c[tre Unitatea

Reparatoare, în termen de 20 zile lucr[toare
de la data finaliz[rii dosarului de daun[, a
Indemniza\iei de Asigurare, cu respectarea
prevederilor de la articolele 16 §i 24;
e) S[ în§tiin\eze Asiguratul / Beneficiarul despre
eventualele modific[ri aduse Contractului de
Asigurare cu cel pu\in 15 zile înainte de intrarea
în vigoare a acestora;
f) S[ ofere ca solu\ie tehnic[, vopsirea integral[
a caroseriei Autovehiculului avariat ca urmare
a întâmpl[rii unuia §i aceluia§i Eveniment
Asigurat, în cazul în care caroseria a fost avariat[
în propor\ie de cel pu\in 50%;
g) S[ ofere informa\ii referitoare la re\eaua de
Unit[\i Reparatoare agreate, din România sau
din afara \[rii.

ARTICOLUL 26

25.6

PAGINA 13

Articolul 27. ASISTEN|A RUTIER{
27.1

Asigur[torul pune la dispozi\ia Asiguratului
un CALL CENTER (Serviciul de Asisten\[
Evenimente) care va opera 24 de ore, unde
Asiguratul va anun\a producerea oric[rui
Eveniment Asigurat §i va putea solicita asisten\[
(inclusiv pentru cazurile de defec\iune), precum
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27.2

§i organizarea transportului Autovehiculului de
la locul producerii Evenimentului Asigurat, cu un
autovehicul de interven\ie, de la caz la caz dac[ se
impune acest lucru.
Asisten\a rutier[ intern[: În cazul în care Evenimentul Asigurat a avut loc pe teritoriul

ARTICOLUL 27
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României, Asigur[torul va asigura transportul
Autovehiculului
de
la
locul
producerii
Evenimentului Asigurat la oricare dintre Unit[\ile
Reparatoare pentru distan\e care nu vor putea dep[§i
200 km sau 500 Ron. Costurile transportului pentru
distan\ele care dep[§esc 200 km vor fi suportate de
Asigurat / Utilizator. Limita de 200 km se calculeaz[
pe parcurs dus-întors al transportatorului.
Transportul persoanelor aflate în Autovehicul se va
face în limita locurilor disponibile în autovehiculul
de interven\ie sau prin orice alte mijloace de
transport, iar Asigur[torul va suporta costurile
ocazionate de acesta în limita sumei de 100 RON/
persoan[. Pentru situa\iile speciale, în care din
motive obiective, transportul persoanelor nu este
posibil în ziua producerii Evenimentului Asigurat,
Asigur[torul va suporta cheltuielile ocazionate de
cazarea acestora în limita a 100 RON/persoan[.
Asisten\a rutier[ extern[: În cazul în care Evenimentul Asigurat a avut loc în afara teritoriului
României, dar pe teritoriul european, Asigur[torul va asigura transportul Autovehiculului de
la locul producerii Evenimentului Asigurat la cel
mai apropiat service potrivit m[rcii Autovehicului

27.4

în cauz[. Costurile ocazionate de transportul
Autovehiculului, precum §i al persoanelor aflate
în Autovehicul nu vor putea dep[§i în total
echivalentul în RON al sumei de 150 EUR. Orice alte
costuri suplimentare vor fi suportate de Asigurat.
Excluderi:
Asigur[torul nu ofer[ asisten\[ Asiguratului §i nu
acoper[ cheltuielile în cazul:
a) în care sunt aplicabile excluderile din prezentele
Condi\ii Generale de Asigurare;
b) defec\iunilor survenite la autovehicule mai vechi
de 5 ani;
c) asigur[rilor încheiate pentru autoutilitare cu
masa mai mare sau egal[ cu 3,5 tone, camioane,
tractoare, motociclete, atv-uri;
d) defec\iunilor pentru care Asiguratul nu a
apelat numerele de telefon puse la dispozi\ie
de Asigur[tor, iar transportul nu a fost organizat
prin intermediul partenerului ales de Asigur[tor
pentru prestarea acestui serviciu.
e) în care Autovehiculul a r[mas f[r[ combustibil
sau bu§onul de la rezervor nu se poate deschide
din diverse motive.

Articolul 28. EXCLUDERI

ARTICOLUL 28

28.1

28.2

Conform prezentelor Condi\ii Generale de
Asigurare, Asigur[torul nu va acorda desp[gubiri
pentru Daunele directe sau indirecte, cauzate
de:
a) orice consecin\e ale r[zboiului (indiferent dac[
a fost declarat sau nu), ac\iunii unui du§man
extern, invaziei, r[zboiului civil, revoltei, revolu\iei, insurec\iei, rebeliunii, grevei patronale
sau sindicale, dictaturii militare, uzurp[rii
de putere, lovituri de stat, conspira\iei, confisc[rii, na\ionaliz[rii, exproprierii cu for\a,
sechestr[rii, rechizi\ion[rii, distrugerii sau
avarierii din ordinul oric[rui guvern legitim sau
nelegitim, sau oric[rei autorit[\i publice, actelor
paramilitare sau de terorism, sabotaj;
b) influen\ele directe sau indirecte ale exploziei
atomice, ale radia\iilor sau infest[rii radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice
sau a materialelor fisionabile.
Asigur[torul nu acord[ desp[gubiri nici pentru:
a) Pagubele provocate cu rea credin\[ sau din
culpa grav[ a Asiguratului, pagube declarate
dar nesurvenite, pagube întâmplate dar la
o dat[ anterioar[ Evenimentului Asigurat
declarat;

b) Pagubele produse cu ocazia utiliz[rii
Autovehiculului la orice tipuri de concursuri,
întreceri de orice natur[ sau antrenamente,
indiferent dac[ acestea sunt organizate oficial
sau nu;
c) Pagubele datorate unui viciu ascuns, existente
de la fabrica\ia Autovehiculului, cum ar
fi: tensiuni în parbrize §i lunete, rezultând
fisuri, fisuri §i goluri de turnare, ca urmare
a tratamentelor nereu§ite a materialelor
respective, din nerespectarea cotelor, etc;
d) Pagube provocate de lipsa sau insuficien\a
lubrifian\ilor, de influen\a temperaturii, cum
ar fi lipsa sau înghe\ul lichidului de r[cire din
motor, blocarea frânelor, etc, altele decât cele
cuprinse în Contractul de Asigurare;
e) Pagubele provocate cu rea credin\[ de
persoanele fizice care convie\uiesc în mod
statornic cu Asiguratul, de prepu§ii §i / sau de
persoanele autorizate de acesta s[ foloseasc[,
repare sau p[streze Autovehiculul;
f) Pagubele provocate prin distrugerea sau
avarierea cl[dirii care ad[poste§te Autovehiculul, cu rea credin\[ de c[tre persoanele
fizice care convie\uiesc în mod statornic cu
V1.8_15.09.2016

28.3

Asiguratul, de prepu§ii §i / sau de persoanele
autorizate de acesta s[ foloseasc[, repare sau
p[streze Autovehiculul;
g) Cheltuielile f[cute cu ocazia transform[rii sau
îmbun[t[\irii st[rii Autovehiculului avariat în
compara\ie cu starea de dinaintea producerii
Evenimentului Asigurat, cele f[cute pentru
repararea unor pagube provocate de riscuri
asigurabile neacoperite de Contractul de
Asigurare, sau pentru recondi\ion[ri sau
repara\ii nereu§ite;
h) Pagubele produse ter\ilor de c[tre Asigurat, ce
decurg din r[spunderea civil[ de orice natur[;
i) Fapte cu consecin\e grave sau deosebit de
grave conform Codului Penal în vigoare §i produse cu inten\ie de c[tre Asigurat, prepu§i /
reprezentan\i ai acestuia sau de Beneficiarul
însu§i, prepu§ii celor de mai înainte, persoanele
care au dreptul s[ foloseasc[, s[ conduc[, s[
repare, s[ p[streze Autovehiculul cu consim\[mântul Asiguratului, precum §i persoanele fizice
care locuiesc cu Asiguratul pentru cazul când
Asiguratul este persoan[ fizic[;
j) Pagube produse p[r\ilor componente de
rezerv[, pieselor de rezerv[, huselor, prelatelor, combustibilului, echipamentului §i dot[rilor suplimentare (obiectele cu care Autovehiculul nu este dotat în cazul produc\iei
de serie / comand[) sau a oric[rui alt bun
existent în interiorul Autovehiculului, cum ar fi
aparatura electronic[ §i electric[, bani, obiecte
vestimentare, bijuterii etc.
k) Pagubele de orice fel produse lamelelor de
la §terg[toare, pl[cu\elor de identificare §i
documentelor de identificare.
l) Cheile pierdute sau furate `n cazul companiilor
care desfa§oar[ activitate de rent a car.
Asigur[torul nu desp[gube§te de asemenea, în
urm[toarele situa\ii:
a) Pagubele Autovehiculului sunt produse în
timpul comiterii cu inten\ie sau culpabil a
unei infrac\iuni ori în timpul când persoana
care conducea sau folosea Autovehiculul
era autoarea unei infrac\iuni §i încerca s[ se
sustrag[ de la controlul Poli\iei;
b) Conduc[torul Autovehiculului se afl[ sub
influen\a b[uturilor alcoolice, a produselor sau
substan\elor stupefiante ori medicamentelor
cu efecte similare sau contraindicate în cazul
celor care conduc un autovehicul, când
conduc[torul s-a sustras de la recoltarea
probelor biologice sau toxicologice, când a
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p[r[sit locul accidentului sau când daunele
au fost produse în timpul comiterii unor
infrac\iuni;
c) Autovehiculul circula f[r[ certificat de înmatriculare, numere de înmatriculare, asigurare
de r[spundere civil[ obligatorie auto sau
alt[ autoriza\ie de circula\ie valabile la data
producerii Evenimentului Asigurat (ITP, revizie
instala\ie GPL, etc);
d) Autovehiculul asigurat era condus la momentul producerii Evenimentului Asigurat de
o persoan[ f[r[ permis de conducere, f[r[
permis de conducere valabil, f[r[ permis
de conducere valabil pentru categoria
autovehiculului condus sau cu permisul de
conducere re\inut, anulat sau dreptul de
a conduce era suspendat. Excep\ie de la
aplicarea prezentului articol face elevul de
§coala de §oferi, cu condi\ia ca acesta s[ fie
înso\it în trafic de c[tre instructorul auto §i
Autovehiculul s[ fie dotat cu dubl[ comand[;
e) Pagubele Autovehiculului au fost produse
ca urmare a înc[rc[rii, transportului §i / sau
desc[rc[rii acestuia pe timpul transportului
rutier, feroviar, naval, aerian;
f) Pagubele au fost produse în timp ce
Autovehiculul era tractat;
g) Defec\iunea tehnic[ sau viciul ascuns de fabrica\ie care a dus la producerea pagubelor
erau cunoscute de Asigurat sau reprezentan\ii
s[i §i nu au fost comunicate Asigur[torului;
h) Pagubele s-au produs ca urmare a folosirii
Autovehiculului pe drumuri interzise circula\iei autovehiculelor, în afara drumurilor
publice sau a drumurilor care prezint[ un
risc m[rit de avariere a autovehiculelor (de
exemplu drumuri forestiere, zone agricole), ori
pe drumuri destinate exclusiv altor categorii
de vehicule;
i) Pagubele Autovehiculului au fost provocate pe
perioada sta\ion[rii într-o Unitate Reparatoare;
j) Asiguratul / Contractantul nu §i-a îndeplinit
obliga\iile ce decurg din Contractul de
Asigurare, precum §i a celor din Condi\iile
Generale de Asigurare;
k) Dobândirea Autovehiculului de c[tre Asigurat a
fost f[cut[ în mod fraudulos, ilegal, acest lucru
fiind probat de c[tre organele com-petente;
l) Rezultatul investiga\iilor §i a expertizelor efectuate de Asigur[tor nu sunt concludente, când
apar aspecte frauduloase §i contraziceri în
declara\iile f[cute de c[tre Asigurat cu privire la

ARTICOLUL 28

ARTICOLUL 27
27.3
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nu depune la sediul Asigur[torului, în termen
de 5 zile de la declararea furtului la organele
abilitate, oricare din urm[toarele elemente:
- toate cheile originale ale Autovehiculului;
- certificatul de înmatriculare în original;
- cartea de identitate a Autovehiculului în original.
28.4

Asigur[torul este îndrept[\it s[ nu acorde desp[gubiri atunci când accidentul în care este implicat Autovehiculul face obiectul unei anchete
sau al unei proceduri penale, pân[ la finalizarea
acesteia. Pân[ la solu\ionarea anchetei sau a
procedurii penale, Asiguratul se oblig[ s[ ia toate
m[surile necesare pentru conservarea dreptului
de regres al Asigur[torului în vederea recuper[rii
Indemniza\iei de Asigurare de la Asigur[torul de
RCA (asigurarea obligatorie de r[spundere civil[
auto) sau de la persoana care se face vinovat[ de
producerea Evenimentului Asigurat.

ARTICOLUL 29

Articolul 29. RISCURI ACOPERITE PENTRU INCENDIU ±I EXPLOZIE
Asigur[torul va acorda desp[gubiri în baza Contractului
de Asigurare pentru:
29.1 Daunele materiale directe §i indirecte produse
de incendiu Autovehiculului, în timpul circula\iei
pe drumurile publice, în limitele §i conform
Contractului de Asigurare.
29.2 Daunele provocate de explozie (inclusiv explozia
rezervorului de carburant cât §i a celui de aer
comprimat).
29.3 Pagubele provocate Autovehiculului prin lovire,

29.4

p[tare, afumare, carbonizare sau avariere cauzat[
de ap[, cu ocazia m[surilor luate în timpul
producerii Evenimentului Asigurat pentru a salva
Autovehiculul respectiv §i / sau a construc\iei în
care se afl[.
Evenimentele Asigurate men\ionate în prezentul
articol vor fi desp[gubite cu condi\ia ca Asiguratul
s[ le declare în termenul legal la cea mai apropiat[
unitate de Poli\ie §i Asigur[torului în cel mult 2 zile
lucr[toare de la producerea acestora.

ARTICOLUL 30

Articolul 30. EXCLUDERI PENTRU INCENDIU ±I EXPLOZIE
Asigur[torul nu acord[ desp[gubiri pentru:
30.1 Daunele provocate cu inten\ie sau din culp[ de
c[tre Asigurat, de prepu§ii acestuia, precum
§i de persoanele autorizate de c[tre Asigurat
s[ conduc[, s[ repare sau s[ p[streze Autovehiculul sau de persoanele care convie\uiesc
cu Asiguratul.
30.2 Daunele provocate de transportul cu Autovehiculul de substan\e inflamabile sau explozive,
sau ca urmare a depozit[rii în spa\iul de sta\ionare al acestuia, de substan\e inflamabile,
poluante sau explozive.
30.3 Daunele provocate Autovehiculului, ca urmare a
folosirii fl[c[rii neprotejate de orice natur[, sau
a focului deschis în apropierea sau în interiorul
Autovehiculului, ori în interiorul spa\iului în care

30.4

30.5

30.6
30.7

Autovehiculul se afl[ în sta\ionare sau parcare.
Daunele provocate Autovehiculului de arderea
simpl[ sau de ac\iunea curentului electric de
orice fel f[r[ a fi urmate de incendiu (scurtcircuit,
repara\ii anterioare neautorizate).
Daunele produse oric[ror bunuri transportate în
interiorul Autovehiculului ca urmare a producerii
Evenimentului Asigurat, cum ar fi: aparatura electronic[ §i electric[, obiecte vestimentare, bijuterii, etc.
Daunele provocate de incendiu Autovehiculului
în timp ce acesta se afla sta\ionat.
Se va \ine cont de excluderile prezentate la
articolul 28 care sunt aplicabile pentru riscul de
incendiu §i explozie.
V1.8_15.09.2016

Articolul 31. RISCURI ACOPERITE PENTRU AVARII
Asigur[torul acord[ desp[gubiri pentru:
31.1 Daunele
materiale
directe
provocate
Autovehiculului ca urmare a ciocnirii, tampon[rii,
izbirii, coliziunii (cu/de alte vehicule, corpuri mobile
sau imobile, animale s[lbatice sau domestice),
lovirii, c[derii (în pr[pastie, în ap[, datorat[
surp[rii podului, etc.), r[sturn[rii, derap[rii,
atât în timpul circula\iei pe drumurile publice
deschise circula\iei rutiere, cât §i pe timpul sta\ion[rii pe acestea, conform Contractului de
Asigurare.
31.2 Daunele de natura celor men\ionate la articolului
31.1, provocate de c[tre autori necunoscu\i,
precum §i daunele provocate de c[derea unor
corpuri (ghivece, hornuri, acoperi§uri, blocuri de
ghea\[, corpuri lichide etc) pe Autovehicul care
pot cauza prejudicii materiale Autovehiculului.
31.3 Daunele provocate echipamentului suplimentar
sau modific[rilor constructive permanente,
dac[ §i numai dac[ acestea au fost cuprinse în
Contractul de Asigurare la momentul încheierii
acestuia sau printr-un act adi\ional suplimentar
la Contractul de Asigurare (Poli\a) §i dac[ au fost
avariate ca urmare a unui Eveniment Asigurat.
31.4 Daunele provocate dot[rilor de fabric[ (cric, cheie
ro\i, roata rezerv[) cu condi\ia ca acestea s[ se
fi aflat în Autovehicul la momentul producerii
Evenimentului Asigurat §i acesta s[ fie un Risc
Asigurat. Asiguratul trebuie s[ prezinte actul
constatator eliberat de Poli\ie, la momentul
efectu[rii constat[rii de c[tre Evaluatorul de
Daune §i apoi Unit[\ii Reparatoare.
31.5 În cazul Daunelor semnificative Asigur[torul va
emite un deviz estimativ în AUDATEX sau va
solicita Unit[\ii Reparatoare întocmirea acestui
deviz estimativ. În situa\ia în care valoarea
acestui deviz estimativ este cel pu\in egal[ cu
70% din Suma Asigurat[ la data producerii
Evenimentului Asigurat, Asigur[torul are dreptul
s[ declare autovehiculul Daun[ Total[. În cazul
în care devizul estimativ / final, rezultat în urma
evalu[rii reperelor avariate (piese §i manoper[),
are o valoare cel pu\in egal[ cu 80% din Suma
Asigurat[ la data producerii Evenimentului
Asigurat, Asigur[torul va declara Evenimentul
Asigurat ca fiind Daun[ Total[.
În cazul evenimentelor din care a rezultat Dauna
Total[, prin plata desp[gubirii de c[tre Asigur[tor,

Contractul de Asigurare î§i înceteaz[ valabilitatea.
31.6 În caz de Daun[ Total[ declarat[ de c[tre
Asigur[tor conform prevederilor de la articolul
31.5 de mai sus, Asigur[torul va reduce
Indemnizația de Asigurare ce se va pl[ti
Asiguratului cu contravaloarea:
- Fran§izelor men\ionate în Contractul de
Asigurare;
- Primelor de Asigurare datorate pân[ la sfâr§itul
anului de asigurare în care s-a produs dauna;
- Epavei la data producerii Evenimentului
Asigurat (nu poate fi mai mic[ decât 20%
din Suma Asigurat[); Epava este evaluat[ de
Asigur[tor prin licita\ie. Asiguratul / Utilizatorul
va fi informat în scris de c[tre Asigur[tor asupra
valorii epavei ob\inute în urma procesului
de licitație, iar cel dintâi are obligația de a-și
exprima în scris opțiunea de păstrare/cumpărare
a epavei în termen de 5 zile de la primirea
informării. În cazul lipsei unui răspuns din
partea Asiguratului / Utilizatorului, Asigurătorul
va reţine din Indemnizaţia de Asigurare valoarea
epavei la preţul obţinut prin licitaţie, însă nu mai
puţin de 20% din Suma Asigurată, şi va indica
Asiguratului/Utilizatorului datele cumpărătorului
epavei evaluate prin licitaţie, către care aceasta
poate fi valorificată, în cazul în care în procesul
de licitaţie a existat un ofertant.
Indemnizaţia de Asigurare va fi achitată de către
Asigurător la cursul BNR din data evenimentului.
În cazul unei Daune Totale, Utilizatorul, pentru
contractele de leasing, sau Asiguratul pentru
ma§inile achizi\ionate prin credit sau cu plata
integral[, are urm[toarele obliga\ii:
- s[ achite devizul estimativ c[tre Unitatea
Reparatoare
- s[ achite eventuala tax[ de sta\ionare perceput[
de Unitatea Reparatoare
- s[ achite, dac[ este cazul, diferen\a aferent[
facturii de tractare, c[tre Asigur[tor
31.7 Evenimentele Asigurate prevăzute anterior vor fi
despăgubite cu condiția ca Asiguratul / Utilizatorul
să le declare în termenul legal la cea mai apropiată
unitate de Poliție, cu excepția cazurilor în care
nu mai este necesară întocmirea documentelor
de constatare de către Poliție potrivit legislației
aplicabile, și Asigurătorului în cel mult 2 zile
lucrătoare de la producerea acestora.

Articolul 32. EXCLUDERI PENTRU AVARII
Asigur[torul nu acord[ desp[gubiri pentru:
32.1 Daune provocate interiorului §i/sau exteriorului
Autovehiculului ca urmare a transportului diverV1.8_15.09.2016

32.2

selor materiale sau a animalelor.
Daunele provocate de p[trunderea sau/§i circula\ia voit[ în cursurile pârâurilor, râurilor, flu-

ARTICOLUL 31

cauzele §i împrejur[rile producerii Evenimentului
Asigurat sau la întinderea pagubelor;
m) Asiguratul / Contractantul a înstr[inat sau a
cedat dreptul de folosin\[ al Autovehiculul
printr-un contract scris de loca\iune, comodat,
nova\ie, cesiune, leasing etc. sau prin orice
alt[ conven\ie scris[ care are ca efect cedarea
folosin\ei Autovehiculului f[r[ a anun\a în
scris Asigur[torul;
n) Asiguratul / Utilizatorul nu prezint[ documentele constatatoare eliberate de c[tre
organele abilitate cu privire la Evenimentul
Asigurat, cu excep\ia cazurilor în care nu mai
este necesar[ întocmirea documentelor de
constatare de c[tre poli\ie pentru Evenimentul
Asigurat potrivit legisla\iei aplicabile, conform
art. 25.3
o) În cazul în care Autovehiculul este declarat
de c[tre Asigurat furat, iar acesta din urm[

ARTICOLUL 32

ARTICOLUL 28
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viilor, lacurilor naturale sau de acumulare, în
mare.
Daunele produse ca urmare coliziunii cu un
vehicul feroviar, cu excep\ia tramvaiului.
Daunele de orice fel provocate anvelopelor §i /
sau jantelor.
Daunele provocate Autovehiculului avariat ca
urmare a deplas[rii acestuia prin for\e proprii,
ulterior producerii evenimentului (exemple nelimitative: i) daune provocate la motor ca urmare
a rul[rii Autovehicului prin for\e proprii, dup[
spargerea b[ii de ulei, ii) daune provocate ca
urmare a rul[rii Autovehicului prin for\e proprii
dup[ spargerea / explozia unei anvelope,
avarierea radiatorului de motor, avarierea cutiei
de viteze, etc.).

32.6

Daunele provocate Autovehiculului ca urmare a
c[derii acestuia de pe elevator, cric, lift etc.
32.7 Daunele provocate Autovehiculului ca urmare a
tract[rii de c[tre acesta a unui alt vehicul, a unei
remorci, semiremorci etc.
32.8 Se va \ine cont de excluderile prezentate la
articolul 28 care sunt aplicabile pentru riscul de
avarii.
32.9 Daunele provocate interiorului vehiculului ca
urmare a ac\iunii voluntare a §oferului sau a
pasagerilor (lichide, \ig[ri, etc)
32.10 Daune provocate înaintea intr[rii în asigurare a
vehiculului, constatate la efectuarea Inspec\iei
de risc, în fotografii §i/sau Raportul inspec\iei
de risc, sau în perioada în care contractul de
asigurare a fost suspendat.

ARTICOLUL 33

Articolul 33. RISCURI ACOPERITE PENTRU FURT ±I TÂLH{RIE
Asigur[torul acord[ desp[gubiri pentru:
33.1 Furtul Autovehiculului sau a unor piese
componente, precum §i avariile provocate
Autovehiculului ca urmare a furtului, a tentativei
de furt sau a tâlh[riei.
33.2 Furtul sau avarierea ca urmare a tentativei de furt
a echipamentului sau dot[rilor suplimentare,
doar dac[ acestea au fost incluse în asigurare
la încheierea Contractului de Asigurare sau
ulterior, pe parcursul derul[rii acestuia.
33.3 Furtul Autovehiculului sau a unor piese componente, comis prin tâlh[rie.
33.4 În cazul în care cheile Autovehiculului au fost
furate, Asiguratul are obliga\ia de a anun\a la cea
mai apropiat[ unitate de Poli\ie furtul acestora
în maxim 24 de ore. Dup[ ob\inerea adresei de
înregistrare a plângerii f[cute de c[tre Asigurat,
acesta are obliga\ia de a se prezenta la cea mai
apropiat[ Unitate Reparatoare (în maxim 48
de ore în cursul s[pt[mânii §i 72 de ore pentru

33.5

33.6

33.7

weekend) în vederea efectu[rii constat[rii
de c[tre Evaluatorul de Daune §i a înlocuirii
sistemelor de închidere.
În cazul evenimentelor descrise la articolul 33.4,
Asiguratul trebuie s[ depun[ toate diligen\ele
pentru asigurarea §i paza Autovehiculului,
pân[ la prezentarea la Unitatea Reparatoare
în vederea înlocuirii sistemelor de închidere.
În caz contrar, Asigur[torul poate refuza plata
indemnizatiei de asigurare.
În cazul Furtului Total, Asigur[torul va aplica
Fran§iza men\ionat[ în Contractul de Asigurare
sau în orice alt document agreat de Asigurat (de
exemplu: oferta de leasing).
Evenimentele Asigurate men\ionate în prezentul
articol 33 vor fi desp[gubite cu condi\ia ca
Asiguratul s[ le declare în termenul legal la cea
mai apropiat[ unitate de Poli\ie §i Asigur[torului
în cel mult 2 zile lucr[toare de la producerea
acestora.

34.5

34.6

echipamente suplimentare, dac[ acestea nu
au fost incluse la încheierea Contractului de
Asigurare sau pe parcursul derul[rii acestuia
prin act adi\ional la Contractul de Asigurare.
Cazul în care Asiguratul nu depune la Asigur[tor
în termen de 2 zile lucr[toare dup[ Furtul Total
al Autovehiculului, adresa în original eliberat[
de Poli\ie, certificatul de înmatriculare §i cartea
de identitate ambele în original, precum §i toate
cheile §i telecomenzile cu care a fost prev[zut la
livrare Autovehiculul.
Cazurile în care organele abilitate ale Poli\iei, în
urma efectu[rii cercet[rilor specifice, stabilesc

34.7

34.8

c[ furtul Autovehiculului sau a unor piese
(subansambluri) a fost comis cu ajutorul §i/
sau participarea/complicitatea Asiguratului, de
c[tre prepu§ii acestuia, sau de c[tre persoanele
autorizate de Asigurat s[ conduc[, s[ repare
sau s[ p[streze Autovehiculul, ori de persoanele
care convie\uiesc în mod statornic cu Asiguratul.
Furtul Par\ial sau Total atunci când Autovehiculul
se afl[ într-o Unitate Reparatoare, în parcul auto
al Poli\iei, al Prim[riei.
Furtul jantelor §i / sau anvelopelor Autovehiculului.

Articolul 35. RISCURI ASIGURATE PENTRU EVENIMENTE NATURALE
Asigur[torul acord[ desp[gubiri pentru:
35.1 Daunele materiale directe provocate Autovehiculului ca urmare a aluviunilor, alunec[rilor
sau surp[rilor de teren, cutremurului, furtunii,
ac\iunii mecanice a obiectelor purtate de furtun[, grindinii, avalan§elor, inunda\iilor, obiectelor purtate de ap[, rev[rsarea lacurilor sau a
râurilor, ruperea digurilor sau a barajelor, trombelor de aer, tornadelor, uraganelor, tr[snetului.
35.2 Daune provocate Autovehiculului de ac\iunea
tr[snetului, chiar §i pentru cazul în care tr[snetul
s-a produs la distan\[ de Autovehicul, dac[ §i
numai dac[ tr[snetul a fost cauza avariilor.

35.3

35.4

35.5

Daunele provocate de inundarea natural[
§i fortuit[ a spa\iului unde se afl[ parcat
Autovehiculul.
Daunele provocate de c[derea unor obiecte
pe Autovehicul ca urmare a unuia dintre
evenimentele naturale descrise la articolul 35.1,
precum §i a \ur\urilor de ghea\[.
Evenimentele Asigurate men\ionate în prezentul
articol 35 vor fi desp[gubite cu condi\ia ca
Asiguratul s[ le declare în termenul legal la cea
mai apropiat[ unitate de Poli\ie §i Asigur[torului
în cel mult 2 zile lucr[toare de la producerea
acestora.

Articolul 36. EXCLUDERI PENTRU EVENIMENTE NATURALE
36.1

Asigur[torul nu acord[ desp[gubiri pentru
avariile provocate de intrarea voit[ în spa\iile
inundate ca urmare a unor fenomene naturale
sau din orice alte cauze.
Intrare voit[ se consider[ §i situa\ia în care
motorul este pornit dup[ inundarea natural[

36.2

§i fortuit[ a spa\iului unde se afl[ parcat
Autovehiculul.
Se va \ine cont de excluderile prezentate la
articolul 28 care sunt aplicabile pentru avariile
produse de evenimentele naturale.

în Autovehicul iar conduc[torul acestuia a
p[r[sit temporar Autovehiculul;
(iii) Când în interiorul Autovehiculului au fost
l[sate în original oricare dintre urm[toarele
elemente: certificatul de înmatriculare §i /
sau cartea de identitate §i / sau una din
cheile Autovehiculului.
34.3 Furtul de orice natur[ a oric[ror bunuri
transportate în interiorul Autovehiculului, cum
ar fi: aparatura electronic[ §i electric[, obiecte
vestimentare, bijuterii, etc. §i care nu fac obiectul
asigur[rii.
34.4 Furtul, furtul prin efrac\ie sau tâlh[ria, care
au condus la dispari\ia sau avarierea oric[ror
V1.8_15.09.2016

Asiguratul trebuie s[ prezinte Evaluatorului de
Daune la momentul constat[rii actul eliberat
de Poli\ie prin care au fost constatate actele de
vandalism respective.

ARTICOLUL 37

ARTICOLUL 34

Asigur[torul nu acord[ desp[gubiri pentru:
34.1 Daunele prin furt provocate cu inten\ie sau din
culp[ de c[tre Asigurat, de prepu§ii acestuia,
precum §i de persoanele autorizate de c[tre
Asigurat s[ conduc[, s[ repare sau s[ p[streze
Autovehiculul sau de persoanele care convie\uiesc în mod statornic cu Asiguratul.
34.2 Furtul Autovehiculului în condi\iile apari\iei
oric[reia dintre urm[toarele situa\ii (atât cumulativ cât §i individual):
(i) Autovehiculul a fost l[sat neasigurat prin
închidere;
(ii) Cheia Autovehiculului a fost l[sat[ în contact
cu motorul pornit sau oprit, sau a fost l[sat[

Asiguratorul acord[ desp[gubiri pentru:
37.1 Daunele materiale directe provocate caroseriei,
anvelopelor (se desp[gubesc propor\ional cu
uzura acestora) sau suprafe\elor de geam ale Autovehiculului ca urmare a actelor de vandalism.

§i orice alt risc asigurabil exclus prev[zut în
Contractul de Asigurare.
Daunele provocate jantelor Autovehiculului ca
urmare a actelor de vandalism.
Daunele provocate anvelopelor Autovehiculului
pe calea de rulare.

ARTICOLUL 38

Articolul 37. RISCURI ACOPERITE PENTRU ACTE DE VANDALISM
Articolul 34. EXCLUDERI PENTRU FURT ±I TÂLH{RIE

ARTICOLUL 34

32.5
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ARTICOLUL 35

32.4
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ARTICOLUL 36

ARTICOLUL 32

32.3
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Articolul 38. EXCLUDERI PENTRU ACTE DE VANDALISM
Asigur[torul nu acord[ desp[gubiri pentru:
38.1 Daunele materiale directe provocate voit (cu
inten\ie) de c[tre Asigurat, de prepu§ii acestuia,
precum §i de persoanele autorizate de c[tre
Asigurat s[ conduc[, s[ repare sau s[ p[streze
Autovehiculul, sau de persoanele care convie\uiesc în mod statornic cu Asiguratul, precum
V1.8_15.09.2016

38.2
38.3
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Articolul 39. ALTE REGLEMENT{RI

ARTICOLUL 39

39.1

39.2

Prezentele Condi\ii Generale de Asigurare sunt
parte integrant[ la Contractul de Asigurare §i
sunt guvernate de legea român[ fiind încheiate
cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995
privind asigur[rile §i reasigur[rile din România,
cu modific[rile §i complet[rile ulterioare §i ale
Legii 32/2000 privind activitatea de asigurare §i
supravegherea asigur[rilor, cu modific[rile §i
complet[rile ulterioare.
Orice neîn\elegere decurgând din sau în leg[tur[
cu prezentele Condi\ii Generale de Asigurare §i
ale Contractului de Asigurare va fi solu\ionat[
de p[r\i pe cale amiabil[ prin: I) întâlnirea p[r\ilor la sediul Asigur[torului, II) transmiterea
unei adrese scrise de c[tre Asigurat la sediul
Asigur[torului, acesta din urm[ obligându-se s[
r[spund[ în maxim 15 zile de la recep\ionarea

39.3

39.4

adresei. În cazul în care solu\ionarea acestora
nu va fi posibil[, partea interesat[ se va putea
adresa instan\elor judec[tore§ti competente,
Comisiei de Supraveghere a Asigur[rilor sau
Autorit[\ii Na\ionale pentru Protec\ia Consumatorilor.
Asiguratul ia la cunostin\[ despre existen\a
Fondului de Garantare reglementat prin art.
60 din Legea 136 / 1995 §i Ordinul CSA nr. 10
/ 2009, care protejeaz[ Asiguratul în cazul în
care societatea de asigurare se afl[ în stare de
insolven\[.
Primele de asigurare nu sunt purt[toare de
TVA §i sunt deductibile la calculul impozitului
pe profit, conform legisla\iei fiscale în vigoare.
Aceste preciz[ri sunt indicative §i sunt valabile
sub rezerva modific[rii legisla\iei fiscale.
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PORSCHE FINANCE GROUP ROMANIA
MEMBER OF PORSCHE BANK GROUP

Declar c[ dup[ citirea Condi\iilor de asigurare, am luat la cuno§tin\[ con\inutul acestora,
le-am `n\eles, fiindu-mi opozabile §i consimt astfel la `ncheierea cu asigur[torul
Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala România a prezentei poli\e de asigurare.

Declar c[ am primit un exemplar al Condi\iilor de asigurare, varianta V1.8_15.09.2016,
drept pentru care semnez toate exemplarele.

Declarant ___________________________________________________________________________
Nume §i prenume `n clar (sau Denumire societate §i numele reprezentantului)

Semn[tura ______________________________
(§i eventual §tampila)

Data ___________________________________
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