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ASIGURAREA FACULTATIVĂ PENTRU BUNURI ŞI PROPRIETĂŢI  
-PERSOANE FIZICE- 

 
CLAUZA DE ACOPERIRE TIP E - VANDALISM 

 
 
 

1. Riscuri asigurate: 
 
Societatea City Insurance S.A., în baza prezentei clauze şi în schimbul achitării primelor de asigurare conform Contractului, acordă 
despăgubiri, cu limita de răspundere până la 10% din suma asigurată clădire şi/sau conţinut (cu excepţia clădirilor şi bunurilor aflate în tipul de 
construcţii prevăzute la punctul 4.3.c) din Condiţii generale privind asigurarea facultativă pentru bunuri şi proprietăţi – persoane fizice” pentru: 
a) daunele materiale produse de acţiunea persoanelor care iau parte la acte de vandalism;  
b) daunele materiale produse de acţiunea autorităţilor legal constituite, pentru a suprima sau limita consecinţele actelor de vandalism; 
c) distrugeri provocate elementelor clădirii/construcției și conținutului de către animale sălbatice. 
 
Daunele materiale suferite ca urmare a producerii riscurilor de mai sus se plătesc numai cu condiția ca acestea să fie constatate în scris de 
poliție sau de alte organe de cercetare abilitate. 
 
 
2. Excluderi specifice: 
 
Societatea nu acordă despăgubiri pentru: 
a) zgârieturi, mâzgăleli, lozinci, înscrisuri, graffitti, precum și lipirea de afișe, reclame, anunțuri și alte asemenea, pe suprafețele vitrate sau 
pe pereții exteriori ai clădirilor/anexelor, pe ușile, pe porțile și pe împrejmuirile proprietăților asigurate. 
b) spargerea geamurilor (dacă acestea nu sunt asigurate prin clauza de bunuri casabile); 
c) daune produse de chiriaşi. 
 
 
3. Obligaţii specifice: 
 
În eventualitatea producerii şi/sau distrugerii prin acte de vandalism, Asiguratul este obligat: 
a) să aibă grijă ca toate urmele avariei sau distrugerilor să rămână neatinse până la cercetarea faptelor; 
b) să anunţe organele de poliţie cel mai târziu în interval de 24 ore de la momentul când a luat cunoştinţă despre pagubă; 
c) să trimită Asigurătorului şi poliţiei o listă semnată de Asigurat, cuprinzând bunurile distruse sau avariate; 
d) să permită Asigurătorului să întreprindă investigaţii referitoare la cauza şi cuantumul pagubei şi la mărimea despăgubirii, furnizându-i toate 
informaţiile şi toate documentele relevante ce ar putea fi necesare; 
e) să pună la dispozi]ia Asigurătorului actele de constatare ale organelor de poliţie. 
 
 
 
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. 
 
 
 

               ASIGURAT/CONTRACTANT,                                   ASIGURĂTOR,  
 

  Societatea de Asigurare-Reasigurare  
 City Insurance  S.A. 
 

        (nume, prenume/denumire, semnătură)                     (nume, prenume, semnătură, ștampilă) 
 

 
 


