


ASIGURAREA DE INCENDIU ȘI ALTE CALAMITĂȚI

Asigurarea de incendiu și alte calamități se adresează companiilor cu una sau mai
multe locații, pe care doresc să le asigure. Se pot asigura clădirile cu destinația de
sedii administrative, halele de producție și alte constrcții și bunurile, utilajele, stocurile
de marfă, materialele și materiile prime.

RISCURI ACOPERITE

Asigurarea de incendiu acoperă riscurile cauzate de:
 incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, izbirea clădirilor asigurate

de către vehicule rutiere
 inundație, furtună, prăbușiri sau alunecări de teren, greutatea zăpezii
 cutremur, avarii accidentale la instalațiile de apă și canalizare, inundație de la

vecini, furt, căderi de corpuri, riscuri politice, vandalism, undă sonică
 avarii accidentale la instalațiile de încălzire și climatizare, precum și avarii la

aparatele electrice, electronice, electrocasnice
 spargerea sau crăparea accidentală a bunurilor casabile

Autoconstatare: primești banii în cont în maximum 72 de ore de la acord, pentru
daune mai mici de 10.000 lei
Constatare rapidă: în 72 de ore de la notificarea daunei
Plată avans de 30%: în 72 de ore de la depunerea declarației de acceptare a
despăgubirii parțiale
Plata garantată: în 15 zile de la depunerea declarației de acceptare a despăgubirii
finale

AVANTAJE

ASIGURAREA DE ÎNTRERUPERE A ACTIVITĂȚII

Pierderile de profit brut cauzate de întreruperea temporară, parțială sau totală a
activității, atunci când aceasta este cauzată de evenimente asigurate prin Asigurarea
de incendiu și alte calamități, se pot acoperi prin asigurarea de întrerupere a
activității, complementară asigurării de incendiu și alte calamități.



RISCURILE ACOPERITE:
 neglijență, neinstruire sau manipulare necorespunzătoare, erori de operare
 furt prin efracție, tâlhărie
 incendiu cu sau fără flacără, explozie, trăsnet, prăbușirea de obiecte
 operațiuni de stingere a incendiilor sau operațiuni de limitare a pagubelor ca

urmare a unui incendiu, scurgeri ale sistemelor automate de stingere a
incendiilor

 inundații din cauze naturale, apă provenită din conducte, infiltrații, apă freatică,
apă de ploaie, abur, îngheț, deplasarea sloiurilor de gheață, umezeală datorată
unor lichide, zăpadă

 supratensiuni, inducții, efecte indirecte ale fulgerului, variații de tensiune
 calamități naturale sau alte fenomene naturale violente care pot produce daune

(alunecări de teren, furtună, ploaie torențială, grindină, avalanșe etc.)

CE SE ASIGURĂ
Prin Asigurarea echipamentelor electronice, persoanele juridice își pot asigura:
 echipamente de tehnică de calcul (calculatoare, laptop-uri, periferice și alte

echipamente de prelucrare a datelor
 echipamente de (tele)comunicație (fax-uri, centrale telefonice etc.)
 echipamente de tehnică medicală
 echipamente pentru industria tipografică (scannere, tehnologie de reproducere

a imaginii și (foto) typesetting, centre de corecție, echipamente offset etc.
 echipamente de prelucrare și reproducere a imaginii și sunetului
 echipamente și sisteme de automatizare, măsură, testare și control
Vechimea maximă a bunurilor asigurate este de 5 ani.

ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE



RISCURILE ACOPERITE:
 defecțiuni, scurt-circuite sau deranjamente electrice ori mecanice
 defecte de material și turnare, erori de proiectare
 greșeli de montare sau instalare, execuție defectuoasă
 nepricepere sau neglijență în utilizare
 insuficiența apei în boilere, explozie, dezmembrare datorată forței centrifuge

CE SE ASIGURĂ
Persoanele juridice pot alege asigurarea avariilor accidentale pentru:
 mașini, instalații și utilaje de producție din industriile chimică, poligrafică,

alimentară, textilă, prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor, industria
materialelor de construcții, industria construcțiilor de mașini etc.

 instalații din centrale electrice, termice etc.
 utilaje folosite în transporturi, poduri rulante etc.
 instalații care intră în dotarea clădirilor: încălzire, aer condiționat, instalații de

iluminare, ascensoare, reparații auto etc.
 instalații de depozitare, refrigerare
Vechimea maximă a bunurilor asigurate este de 5 ani.

Asigurarea poate fi încheiată doar complementar asigurării de incendiu și alte
calamități. Suplimentar poliței de avarii accidentale ale mașinilor și utilajelor de
producție, poți achiziționa și asigurarea de întrerupere a activității care se adresează
exclusiv persoanlor juridice care vor să-și mențină capacitățile financiare de redresare
a afacerii după producerea unui eveniment asigurat.

ASIGURAREA PENTRU AVARII ACCIDENTALE ALE 
MAȘINILOR ȘI UTILAJELOR DE PRODUCȚIE



Asigurarea afacerilor mici și mijlocii se adresează companiilor cu una sau mai multe
locații (maxim 3) care desfășoară activități de producție sau comerciale și care își
doresc o asigurare cât mai complexă.

CE SE ASIGURĂ
 clădiri și alte construcții
 echipamente, instalații, mașini, utilaje, mijloace fixe sau de inventar
 mobilier, dulapuri blindate, birotică, aparatură electronică și electrotehnică
 stocuri de mărfuri și mijloace circulante, materii prime, produse finite sau în curs

de execuție
 angajații proprii
 mărfurile în tranzit

ASIGURAREA AFACERILOR MICI ȘI MIJLOCII



RISCURILE ACOPERITE
 Pentru proprietăți, echipamente și utilaje te poți asigura împotriva unei game

diversificate de riscuri:

 Distrugerea sau deteriorarea (totală sau parțială) a clădirilor, materialelor, 
mărfurilor, mașinilor etc.

 Incendiu, explozie, căderea aparatelor de zbor, lovirea de către vehicule, 
căderi de corpuri, inundație de la vecini, avarii ale instalațiilor de apă, 
canalizare sau încălzire centrală

 Deteriorarea mărfurilor perisabile
 Riscuri datorate fenomenelor atmosferice: furtună, trăsnet, inundație, 

prăbușiri sau alunecări de teren, cutremur, greutatea zăpezii
 Furt, vandalism, riscuri politice
 Pierderile financiare ca urmare a întreruperii activității în urma unui 

eveniment asigurat
 Avarierea sau distrugerea (totală sau parțială) bruscă și neprevăzută, din 

cauze interne, a mașinilor și utilajelor de producție
 Avarierea sau distrugerea accidentală a echipamentelor electronice fixe sau 

portabile folosite în scop comercial și profesional
 Distrugerea, pierderea sau furtul de mărfuri produse în timpul transportului

 Pentru daunele provocate unor terțe persoane, ca urmare a unor fapte săvârșite 
accidental, din neglijență sau imprudență poți obține despăgubiri în caz de: 
vătămare corporală; avarierea sau distrugerea bunurilor; cheltuieli de judecată.

 Pentru daunele provocate de chiriaș proprietarului locației ori de proprietar 
chiriașului locației ca urmare a unor fapte săvârșite accidental, din neglijență sau 
imprudență, se vor plăti despăgubirile datorate acestuia.

 Pentru daunele provocate de către producător unor terțe persoane, ori de către 
societate propriilor angajați ca urmare a unor fapte săvârșite accidental, din 
neglijență sau imprudență, se vor plăti despăgubirile datorate acestora.

 Pentru riscurile la care sunt supuși angajații: incapacitate temporară (spitalizare, 
concediul medical, aparatul gipsat, intervenții chirurgicale), bolile profesionale, 
invaliditate sau decesul unuia sau mai multor angajați.



Pentru mai multe detalii despre 
produsele de asigurare și serviciile 
oferite contactează rețeaua noastră 
de profesioniști și colaboratori pregătiți 
să-ți facă o ofertă personalizată.

groupama.ro

Groupama Asigurări, unul dintre liderii pieţei de asigurări din România, parte a unui
grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, mutualist și cu o istorie de peste
100 de ani, este recunoscut pentru calitatea serviciilor şi soluţiile flexibile de
asigurare.

DE CE GROUPAMA

BENEFICII

 Asistenţă profesionistă în găsirea soluţiei optime
 Promptitudine în acordarea despăgubirilor
 Avizare online, simplă și rapidă: https://www.groupama.ro/avizare-daune-online
 Inovaţie prin serviciile de Video Asist, Casco Gradual, asistentul virtual “AMELIE”
 Simplitate prin acces la portalul online pentru achiziţie produse: 

https://asigurarionline.groupama.ro/
 Eficienţă prin opțiunile de plăţi online, semnatură electronică
 Continuitate financiară alături de un partener de încredere

accesează
groupama.ro
Asistent virtual Amelie (24/7)

sună

0374 110 110
Luni-vineri 8:00-18:00

varianta decembrie 2021

https://www.groupama.ro/avizare-daune-online
https://asigurarionline.groupama.ro/
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