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Aceasta informare preliminara este parte din Contractul de asigurare impreuna cu Polita de asigurare și Conditiile de Asigurare. Ea nu 
se substituie Conditiilor generale ale asigurarii care vin in completarea acestui document și pe care iti recomandam sa le citești inaintea 
incheierii unui Contract de asigurare.  

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Produsul de asigurare ofera protectie pentru instrumentul optic asigurat și indeplinește cerintele și nevoile oricarei persoane cu 
reședinta permanenta in Romania care a cumparat  instrumentul optic asigurat de la ...... și dorește sa il protejeze impotriva daunelor 
accidentale si a furtului prin efractie sau violenta. 
 

 Ce se asigura? 
✓ Dauna accidentala – deteriorarea, brusca și 

neprevazuta a instrumentului optic asigurat care nu este 
exclusa in mod expres in conformitate cu aceasta polita;
  

✓ Furtul prin efractie sau violenta - se asigura inlocuirea 
instrumentului optic asigurat, cu conditia ca furtul sa fie 
declarat la Politie in termen de 48 ore - sustragerea 
neautorizata a instrumentului optic asigurat de catre un 
tert, cu intentia de deposedare permanenta, savarșita 
prin folosirea amenintarilor, a violentei sau prin efractie, 
asa cum sunt aceste fapte descrise in Codul Penal;  

 
Suma asigurata : Suma asigurata este egala cu pretul de 
vanzare, fara a se lua in considerare eventualele reduceri, 
bonusuri, promotii ale instrumentulelor optice si este 
mentionata in polita si documentele anexate la aceasta care 
fac parte din Contractul de asigurare. 
Suma asigurata este compusa din valorile fiecarei parti 
compenente a instrumentului optic : rame si lentile, la care 
se adauga pretul de manopera. 
 

 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea acopera riscurile cu privire la instrumentul optic 
asigurat cumparat și folosit in Romania, dar acoperirea se 
extinde pe teritoriul UE, pentru cel mult 30 de zile 
consecutive de la parasirea teritoriului.  

  

 Ce obligatii am? 
 

In caz de dauna sa avizezi Asiguratorul și sa pui la dispozitia 
acestuia toate documentele solicitate in vederea evaluarii 
dosarului. In caz de furt, trebuie sa declari evenimentul la 
Politie in termen de 48 ore. 
 

 

 Ce nu se asigura? 
Nu se asigura: 

 Evenimente produse atunci cand instrumentul optic 
asigurat a fost in posesia unui tert (altul decat un membru 
al familiei dvs.) la momentul evenimentului;  

 Prejudicii produse cu intentie, ori din culpa grava, sau in 
urma comiterii unei infractiuni de Asigurat sau de 
persoanele fizice majore care locuiesc la adresa asigurata 
şi/sau care, in mod statornic, locuiesc şi gospodaresc 
impreuna cu asiguratul sau beneficiarul asigurarii; 

 Daune cosmetice ale instrumentului optic asigurat care nu 
afecteaza functionalitatea instrumentului optic, inclusiv 
murdarirea, zgarierea și indoirea acestuia;  

 Orice defectiune a accesoriilor (ex. - casete de transport, 
toc, snur, laveta, etc.); 

  
Franșiza – pentru fiecare cerere de despagubire care duce la o 
inlocuire sau reparatie a instrumentului optic, veti datora o 
franșiza in cuantum de % din valoarea daunei sau a sumei 
asigurate, per eveniment. 
Lista completa se regasește in Conditiile de Asigurare. 
 

 Exista restrictii de acoperire? 
Excluderile reprezinta evenimentele a caror producere 
determina ieșirea de sub acoperirea Politei. Sunt excluse 
consecinte ale evenimentelor precum: 

! Deteriorare sau distrugere cauzate de, favorizate de sau 
care decurg din: uzura sau diminuarea treptata a 
performantei; o lipsa de ingrijire rezonabila; 

! Costul intretinerii de rutina;  

! Orice defecte sau daune acoperite de garantia 
producatorului sau distribuitorului;  

! Furt nedeclarat la Politie in termen de 48h;  

! Pierderea instrumentului optic asigurat, in cazul in care a 
fost lasat nesupravegheat intr-un loc public sau intr-un 
spatiu privat din exteriorul unei cladiri;  

! Nu se pot inlocui lentile avand alte dioptrii sau alte 
caracteristici afata de cele achizitionate initial. 

 
Lista completa a excluderilor și definitia acestora se regasesc in 
Conditiile de Asigurare, pe care te rugam sa le citești inaintea 
incheierii Contractului de asigurare. 
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 Cand și cum platesc? 
 
Prima de asigurare se achita integral in momentul achizitiei instrumentului optic și al asigurarii, in locatiile …..  prin metodele de 
plata puse la dispozitie de catre acesta.  
 

 

 Cand incepe și cand inceteaza acoperirea? 
 
Asigurarea intra in vigoare la ora 00:00 a datei mentionate in Polita de asigurare și ramane in vigoare pentru o perioada de 12 sau 
24 de luni, dupa caz, sub rezerva termenilor, conditiilor contractuale și limitarilor impuse prin acestea.  
 

 

 Cum pot sa incetez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificari de denuntare unilaterala catre Asigurator, cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 
de zile calculate de la data primirii notificarii de catre acesta. Notificarea se poate transmite prin poșta sau curier la adresa sediului 
social al Asiguratorului, situat in Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, et. 2-4, sector 1, sau scanata prin intermediul poștei 
electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro.  
 

 


