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ASIGURAREA FACULTATIVĂ PENTRU BUNURI ŞI PROPRIETĂŢI  
 -PERSOANE FIZICE- 

 
CLAUZA DE ACOPERIRE TIP D – BUNURI CASABILE 

 
 

 
 
1. Obiectul asigurării:  
  
În baza prezentei clauze, se asigură bunurile casabile: 
a) din alcătuirea clădirii: geamuri de uși și ferestre care fac parte integrantă din clădire, pereţi cortină şi pereţi din cărămidă de sticlă, faţade ale 
clădirii realizate din materiale casabile (sticlă, gresie, marmură, faianţă), bunuri sanitare ce fac parte din amenajările constructive ale clădirii, 
cu excepţia situaţiilor prevăzute la punctul 4.3.c) din ”Condiţii generale privind asigurarea facultativă pentru bunuri şi proprietăţi – persoane 
fizice”; 
b) mobilier din materiale casabile sau conţinând astfel de materiale, cu excepţia bunurilor aflate în tipul de locuinţe prevăzut la punctul 4.3.c) 
din ”Condiţii generale privind asigurarea facultativă pentru bunuri şi proprietăţi - persoane fizice”. 
 
2. Riscuri asigurate: 
 
Societatea City Insurance S.A., în baza prezentei clauze şi în schimbul achitării primelor de asigurare conform Contractului, acordă 
despăgubiri, în limita sumei asigurate, bunurilor casabile aflate în perimetrul asigurat, pentru spargerea, crăparea sau deteriorarea accidentală 
provocate de următoarele cauze, cu condiţia ca acestea, la data intrării în vigoare a prezentei poliţe, sa fie intacte si fără defecte: 
a) variaţii de temperatură; 
b) accidente de orice fel, inclusiv cele produse prin acţiunea animalelor; 
c) montare iniţială greşită. 
 
3. Excluderi specifice: 
 
City Insurance S.A. nu despăgubeşte: 
a) bunuri casabile precum monitoare şi obiecte TV sau bunuri din plastic, oglinzi de mână, ochelari, obiective foto/video, microscoape, 
telescoape, lunete, binocluri, materiale şi mărfuri de uz profesional şi altele asemenea; 
b) daune de suprafaţă (zgârieturi, mătuiri, aşchieri, ciuntiri, schimbarea culorii în timp sau sub influenţa factorilor de mediu, exfoliere, pătare ca 
urmare a lucrului cu vopsea, deteriorări produse prin scântei de sudură); 
c) daune produse prin căldura provenită de la o sursă normală de căldură; 
d) avarierea/distrugerea ramelor bunurilor asigurate; 
e) pagube produse ca urmare a prăbuşirii imobilului sau desprinderii de părţi din aceasta, prin cedări de teren, lucrări de amenajare, decorare, 
modernizare, consolidare, întreţinere (de către persoane neautorizate), reparaţii sau alte lucrări similare la clădire, lucrări edilitare sau stradale 
în imediata apropiere, restaurarea încăperilor şi / sau a clădirii din care fac parte, operaţiuni de mutare, înlăturare de mobilier sau structuri sau 
suprafeţe vitrate, lucrări pe suprafeţe vitrate sau pe suporturile, susţinerile ori ramele aferente, desfăşurate în încăperile unde exista 
suprafeţele vitrate asigurate; 
f) spargerea pieselor care, prin natura şi/sau utilizarea lor, necesită înlocuire periodică; 
g)  pagube determinate sau facilitate din  intenţie şi/sau culpa grava a Asiguratului sau de către prepuşi ai acestuia; 
h) pagube produse becurilor electrice (surselor de lumină). 
 
 
La prezentele condiţii speciale de asigurare se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea facultativă pentru bunuri şi 
proprietăţi - persoane fizice”, în măsura în care nu contravin prevederilor din prezenta. 
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  Societatea de Asigurare-Reasigurare  
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