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C E R E R E –  C H E S T I O N A R 
pentru asigurarea facultativă de bunuri şi proprietăţi - Persoane Fizice 

 
1. CONTRACTANTUL ASIGURĂRII: 
-      Nume şi prenume  .................................................................................CNP:........................................, 
- Adresa …..…………………………………………………………………................................................... 
- Telefon:................…………, Fax:…...........…………, E-mail:…………..........................…...................,  
2. ASIGURATUL (dacă este altul decât Contractantul): 
-      Nume şi prenume  .................................................................................CNP:........................................, 
- Adresa …..………………………………………………………………….. 
- Telefon:................…………, Fax:…...........…………, E-mail:…………..........................…....................,  
 
3. BENEFICIARUL (dacă este altul decât Contractantul / același cu Asiguratul): 
-      Nume şi prenume  .................................................................................CNP:........................................, 
- Adresa …..………………………………………………………………….. 
- Telefon:................…………, Fax:…...........…………, E-mail:…………..........................…......................, 
 
4. PERIOADA DE ASIGURARE:  
Din data de ......../........../............... pentru          un an          luni 
 
5. Moneda în care se încheie asigurarea:              RON  EUR       USD 
 
6. Modalitatea de plată a primei de asigurare:      Integral       2 rate      4 rate      6 rate 
 
7. Polita se cesionează unei bănci?        NU              DA  
Dacă da, precizaţi: bunurile care se cesionează ................................................................................... 
limita la care se cesionează ..............................; banca la care se cesionează............................................. 
 
8. OBIECTUL ASIGURĂRII 
 
A.   CLĂDIRE  
A.1:  Adresă: ……………………………………………………………………………..…………………….……………............... 
………………………………………………………………………………………..…………………….……………………….… 
 
A.2:  Suprafața construită: ...... mp   /   Câte etaje are clădirea? ......   
 
A.3: Există corpuri anexă?  NU            DA (detaliați)............................................................................ 
……………………………………………………………………..…………………….……………………….…………………..... 
 
A.4:   Tip clădire:  A (construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți 
exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau 
chimic);                          
                             B (construcția cu pereti exteriori din cărămidă nearsă sau din orice materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic) 
 
A.5: Anul construcţiei/ultimei consolidări:…………………………………………………………..………...................... 
 
A.6:  Materialele din care sunt construite: 
 
Fundația:     Piatră  Beton  Zidărie  Fără fundație 
Structura de rezistență:   Beton  Metal  Lemn  Cărămidă  Altele............ 
Pereții exteriori:  Beton  panouri sandwich  Lemn    Cărămidă    BCA  Altele......................... 
Acoperișul este tip:   terasă       şarpantă,    din    lemn       metal beton armat 
Învelitoarea este din:  materiale incombustibile: tablă         ţiglă metelică ţiglă ceramica 
                                        materiale combustibile: elemente bituminoase      altele .................... 
 
A.7: Suma  Asigurată Clădire:  .................................  Franșiză:  ..................... 

( între 0% și 10%) 
 
B.  CONȚINUT- conform Anexă 1 
B.1: Suma  Asigurată Conținut:  ................................  Franșiză:  ..................... 
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( între 0% și 10%) 
 

 
 
10. Expuneri speciale 
14.1: Locația este expusă la dezastre naturale?  Cutremur  Inundație  Alunecări de teren 
14.2: Există vreun pericol de impact din cauza vehiculelor în miscare?   Da  Nu 

 
11. Au fost înregistrate daune/pierderi în ultimii 5 ani? 
 DA (specificați număr)...................................        Principalele cauze .............................................. 
 Valoarea pierderii .........................................         Nu au fost daune 
 
12. În prezent, dețineți alte asigurari pentru aceleași bunuri și riscuri? 
 DA (specificați tipul asigurării și societatea)...............................................................       NU 
 
13. Alte mențiuni:..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
Subsemnații declarăm că datele cuprinse în prezenta sunt reale, complete și conforme cu toate 
informațiile de care dispunem, și suntem de acord ca acest document să stea la baza și să fie parte 
integrantă din polița de asigurare, precum și a evaluării riscului de către Asigurător. Suntem de acord ca 
City Insurance SA să nu acorde despăgubiri în cazul în care constată că datele furnizate în această 
declarație nu corespund adevărului, sau pe parcursul asigurării nu am adus la cunoștință orice informație 
de natură să modifice condițiile de asigurare inițiale, înțelegând că declarațiile false pot implica, dupa caz, 
raspundere penală (conform legislației în vigoare). 
 
 
Localitatea .....................................................       Data ....................................... 
 
 
 
SOLICITANT  
 (se vor completa numele și prenumele, semnatura) 
 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
9. RISCURI SOLICITATE PENTRU ACOPERIRE 

Limita  raspunderii 

( moneda  .....  ) 

Clădire Continut 

  CLAUZA A: FLEXĂ - Incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri   

  CLAUZA B: CALAMITĂȚI - Furtună, grindină,  inundaţie,  scurgeri 
din sprinklere,  coliziune cu autovehicule,  boom sonic,  prăbuşire sau 
alunecare de teren,  greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă,  
avalanşă de zăpadă,  cutremur de pământ,  apa de conductă 

  

  CLAUZA C: Furt   

  CLAUZA D: Geamuri  

  CLAUZA E: Vandalism    

  Accidente persoane    

  Răspundere civilă    

  Avarii accidentale echipamente electrice   

  Avarii accidentale instalaţii   


