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FENOMENE ELECTRICE
– clauza specială la asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice –

S.C. Credit Europe Asigurări - Reasigurări S.A., în calitate
de Asigurător, în baza prezentei clauze speciale şi în
schimbul plăţii primei de asigurare suplimentare stabilite,
extinde acoperirea oferită prin poliţa de asigurare de bunuri
casnice pentru echipamentele / instalaţiile electrocasnice /
electronice / electrice, menţionate în cererea-chestionar şi
asigurate în poliţa de bază, obligându-se să acorde
despăgubiri Asiguratului/ Beneficiarului, în cazul producerii
evenimentelor asigurate din riscuri specifice (conform
Capitolului 2 din prezentele condiţii).

Asigurat este persoana fizică nominalizată în poliţa de
asigurare, ce a încheiat cu Credit Europe o poliţă valabilă
de asigurare de locuinţă şi bunuri casnice.

Sunt incluse în categoria bunurilor asigurabile în baza
prezentei clauze următoarele bunuri aflate la locaţia
menţionată în poliţa de asigurare: computere, televizoare,
frigidere, congelatoare, cuptoare electrice, maşini de spălat,
aspiratoare, sisteme audio, sisteme de securitate,
echipamente Spa, sisteme de ventilaţie, generatoare,
transformatoare, sisteme de încălzire/aer condiţionat –
enumerarea nefiind limitativă.

Riscuri asigurate
În baza prezentei clauze, Credit Europe acordă despăgubiri
pentru avarierea/distrugerea bunurilor asigurate conform
prezentei clauze – consecinţă directă a producerii în
perioada asigurată a următoarelor riscuri: arcuri electrice,
supratensiune, suprasarcină, scurtcircuit, întrerupere de
curent (chiar dacă nu au fost urmate de incendiu).

Excluderi
Credit Europe nu va acorda despăgubiri pentru:
- pagubele produse centralelor termice care sunt

acoperite sau ar putea fi acoperite de clauza
suplimentară „Avarii accidentale la instalaţiile
interioare de gaze, apă canal, climatizare şi încălzire”;

- daunele cauzate sau rezultând din:
 nerespectarea instrucţiunilor/specificaţiilor

producătorului / furnizorului;

 uzură sau lipsa de întreţinere;
 riscurile asigurate/asigurabile în baza poliţei de

asigurare căreia i se anexează prezenta clauză;

 întreruperea alimentării cu energie electrică ca
urmare a neplăţii de către Asigurat a facturilor sau
nerespectării altor obligaţii prevăzute în contractul
de furnizare.

Limita răspunderii
Limita răspunderii potrivit prezentei clauze este cea
menţionată în poliţa de asigurare şi este stabilită conform
declaraţiei asiguratului.
Răspunderea Asiguratorului pentru toate evenimentele
asigurate acoperite nu va depăşi limita de despăgubire
menţionată în poliţa de asigurare, aferentă prezentei clauze.
Această limită de despăgubire nu majorează răspunderea
Asiguratorului (sumele asigurate) menţionate în poliţa de
bază.

După fiecare daună, limita răspunderii pe perioada
asigurată se micşorează odată cu plata despăgubirii, pentru
restul perioadei asigurate, cu suma achitată drept
despăgubire. Asigurarea continuă pentru suma rămasă, fără
a se modifica prima de asigurare pentru această perioadă.
La cererea asiguratului, suma asigurată poate fi completată
prin plata diferenţei de primă şi emiterea unui supliment de
asigurare.

Plata despăgubirii
Despăgubirea acordată de Asigurator nu va depăşi suma
asigurată menţionată în prezenta clauză şi nici cuantumul
daunei.
Cuantumul daunei reprezintă cea mai mică valoare dintre
costul de înlocuire/achiziţie (preţul cu amănuntul de pe
piaţa locală al unui bun identic sau similar din punct de
vedere tehnic/calitativ) a bunului avariat/ distrus şi costul
reparaţiilor/recondiţionării necesare aducerii bunului în
stare de funcţionare.
Cuantumul daunei se va reduce cu valoarea franşizei
menţionată în prezenta clauză.

Dispoziţii finale
Prezentei clauze i se aplică toate prevederile din „Condiţii
generale privind asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice”, în
măsura în care nu contravin celor de mai sus.
Prezenta clauză specială poate fi ataşată oricărui contract
de asigurare de locuinţe şi bunuri casnice şi face parte
integrantă din acesta. Dacă acoperirea prin asigurarea de
bază încetează, încetează şi acoperirea aferentă clauzei
speciale. Rezilierea clauzei speciale nu afectează în nici un
fel asigurarea de bază. Clauza specială intră în vigoare la
aceeaşi dată cu asigurarea de bază sau oricând la o dată
ulterioară, dar nu mai devreme de plata primei de asigurare.


