CONDIȚII DE ASIGURARE FACULTATIVĂ DE BUNURI
ELECTRONICE / ELECTROCASNICE

I. OBIECTUL ASIGURĂRII.
1.1. Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. în baza
Condițiilor de asigurare facultativă de bunuri electronice/electrocasnice asigură următoarele categorii
de bunuri: dispozitive electronice, care conțin microprocesoare pentru operarea funcțiilor acestora.
Bunurile preluate în asigurare, sunt cele menţionate expres în poliţă. Acoperirea prin asigurare se
acordă pentru urmatoarele categorii de bunuri:
 echipamente de tehnică de calcul stationare si portabile - calculatoare, periferice și alte echipamente
de prelucrare și stocare a datelor;
 echipamente de telecomunicații staționare și portabile - telefoane mobile, tablete și altele;
 echipamente de prelucrare și de reproducere a imaginii și a sunetului;
 echipamente climatice pentru conditionarea și incalzirea aerului;
 echipamente electronice de uz casnic (tehnica electrocasnică).
II. CONTRACTUL DE ASIGURARE (MODUL DE ÎNCHEIERE A ACESTUIA).

2.1. Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea de către Asigurător a contractului şi poliţei de
asigurare şi încasarea primelor de asigurare şi este valabilă exclusiv pentru răspunderile, riscurile şi
excluderile specificate în contract şi poliţă.
2.2. Asigurătorul este Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A., care se angajează ca, în schimbul primei de
asigurare încasate, să plătească despăgubiri în cazul în care se produc unul sau mai multe evenimente
aleatorii, a căror natură a fost menţionată în contract ca risc asigurat;
2.3. Contractantul/Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce semnează contractul de asigurare şi
se angajează în faţa Asigurătorului să plătească primele de asigurare.
2.4. Beneficiarul asigurării este persoana fizică sau juridică căreia, în virtutea contractului de asigurare,
Asigurătorul urmează să-i plătească despăgubirea cuvenită, la realizarea evenimentului prevăzut în
contractul de asigurare ca risc asigurat.
2.5. În cazul pierderii contractului/poliței de asigurare de către Asigurat, va fi eliberat de Asigurător
duplicatul acestora, cu aceleași condiții, iar cele pierdute vor fi declarate nevalabile.
2.6. Răspunderea Asigurătorului începe la data și ora indicată în poliţa de asigurare, dar nu înainte de
emiterea poliţei şi plata integrală/a primei rate a primei de asigurare. Asigurătorul nu va acorda
despăgubiri pentru evenimente care au avut loc înainte de începerea acoperirii prin asigurare.
III. CAZURI ȘI RISCURI ASIGURATE.
3.1. Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. acordă despăgubiri pentru pagubă materială, produsă în urma
unui eveniment imediat și neprevăzut provenit dintr-o sursă/cauză externă, cu excepția celor excluse în
mod explicit. Pagubele sunt produse direct de unul sau mai multe dintre următoarele evenimente
considerate riscuri asigurate:
a)deteriorare sau distrugere din cauza unui incident, inclusiv deteriorarea detaliilor de sticlă a
dispozitivului, astfel utilizarea acestuia este imposibila din punct de vedere tehnic;
b) scurt circuit (inclusiv arderea plăcilor electronice) din cauza decalajului tensiunii electrice;
c) arderea în urma incendiului inclusiv pagubele materiale directe produse prin: carbonizare totală sau
parţială, topire cu şi fara flacara;
d) deteriorarea în urma calamităților naturale: furtună, uragan, grindină, cutremur;
e) evenimente cauzate de reacții nucleare;
f) daune produse din contactul accidental cu lichide și astfel exploatarea obiectului asigurat în
continuare este imposibilă din punct de vedere tehnic;
g) deteriorarea obiectului asigurat din cauza implicării în accident rutier.

3.2. Cuprinderea în asigurare a riscurilor suplimentare:
a) acțiuni ilegale ale terțelor persoane, inclusiv in urma: huliganismului, vandalismului, incendierii,
numai în cazul, în care acestea au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova;
IV. EVENIMENTE EXCLUSE DIN ASIGURARE.
4.1. Asigurătorul nu este răspunzător pentru daunele provocate direct sau indirect de:
a) război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern;
b) război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, complot, chiar dacă nu sunt declarate
în mod oficial, terorism, orice fel de operațiune a forțelor militare sau ale poliției;
c) confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul
oricărei autorităţi de fapt sau de drept;
d) explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive;
e) poluare sau contaminare din orice cauză;
f) uzură, oxidare, coroziune, precum şi afumare, pătare sau pârlire, provenite dintr-o sursă normală de
căldură;
g) întreruperea folosirii bunurilor asigurate care au fost avariate sau distruse;
h) neremedierea, din culpa Contractantului/Asiguratului, a unor situații cunoscute, generatoare de
pagube;
i) pagube generate de orice virus electronic sau altele de acest gen;
j) pierderea, dauna, distrugerea, distorsionarea, ștergerea, coruperea sau alterarea datelor electronice
din orice cauză (inclusiv, dar fără a fi limitat la, virurși informatici);
k) daune de natură estetică, deteriorare treptată care nu împiedică buna funcționare a bunului (ex.:
zgârieturi, decolorări etc.);
l) daune morale;
m) daune conștiente și intenționate cauzate de către Asigurat;
n) evenimente pentru care o terță parte, ca furnizorul (producătorul sau vânzătorul), transportatorul,
expeditorul este răspunzător prin lege sau datorită obligațiilor contractuale (de ex.:garanții);
o) Daune survenite în timpul expedierii/transportării obiectului asigurat, efectuate de către vânzător sau
Asigurat;
p) viciu ascuns al bunului asigurat. Rebut de uzină;
q) pierderi de consecință de orice fel sau tip, cum ar fi pierderea de venit/profit, pierderea dreptului de
folosință;
r) Probleme de natură mecanică sau electronică, în cazul în care acestea nu sunt rezultatul direct al
unui risc asigurat conform cap. III;
s) acțiunea deliberată a Asiguratului/Contractantului sau a unui reprezentant legal al acestuia;
t) Erorile de manipulare.
4.2. Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:
a) cheltuieli efectuate pentru transformarea sau îmbunătăţirea stării bunului asigurat, în comparaţie cu
starea acestuia dinaintea producerii evenimentului asigurat;
b) cheltuieli efectuate pentru curățarea, ajustarea, reparaţii curente şi periodice în legătură cu
întreținerea bunului asigurat;
c) cheltuieli efectuate pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în
asigurare;
a) cheltuieli efectuate pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite;
b) orice tip de daună, survenite din intenție vădită de furt, dispariție sau pierdere al accesoriilor
obiectului asigurat;
c) pagube apărute în urma încălcării de către Asigurat sau a persoanelor care acționează la însărcinarea
lui, a instrucțiunilor și recomandărilor ce se conțin în instrucțiune, regulile și recomandările
producătorului p/u exploatarea și întreținerea obiectului asigurat;
d) deteriorările sau defecțiunile dispozitivului electronic, al cărui seria sau alt număr de identificare nu
poate fi citit sau există semne de modificare (falsificare) a lui, ca urmare nu poate fi identificat, cu
excepția cazurilor prevăzute în capitolul III.
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4.3. În afara cazurilor prezentate mai sus, Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. nu acordă despăgubiri nici
pentru pagubele provocate direct sau indirect de:
a) întreruperea folosirii bunurilor, întreruperea producţiei, sau întârzieri în livrarea bunurilor;
b) falsificarea, furtul sau alte acte comise intenţionat sau din neglijenţă gravă de către Asigurat sau
prepuşii săi;
c) pierdere inexplicabilă, dispariţie misterioasă, lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greşeli de
contabilitate sau greşeli de numărare în timpul inventarului;
d) orice daună pentru care Asiguratul nu poate prezenta bunul asigurat, cu excepția furtului obiectului
asigurat;
e) pagubele produse obiectului asigurat ca urmare a influenţei temperaturii, cu excepția cazurilor
prevăzute în cap.III;
f) în cazul depistării prezentării de către asigurat în procesul instrumentării dosarului de daune a unor
date eronate, false și denaturate aferent cazului aparent asigurat, sau dacă acțiunile Asiguratului duc la
imposibilitatea Asigurătorului de a înainta acțiune de regres;
g) daune produse terțelor persoane sau obiecte în urma interacțiunii cu dispozitivul asigurat.
V. SUMA ASIGURATĂ. PRIMA DE ASIGURARE. FRANȘIZA.
5.1. Bunurile se asigură la valorile declarate de Contractant/Asigurat şi agreate de Asigurător.
5.2. Prima de asigurare reprezintă suma pe care Contractantul sau Asiguratul este obligat să o plătească
Asigurătorului, la eliberarea poliţei de asigurare, în modul şi în termenul prevăzut de contractul de
asigurare, în schimbul preluării de către Asigurător a riscului asigurat. Mărimea primei de asigurare se
calculează în baza tarifelor de asigurare.
5.3. Prima de asigurare se achită integral sau în tranşe în mărimea şi termenul stabiliţi de contractul de
asigurare. În numerar sau prin virament în contul de decontare al Asigurătorului.
5.4. Dovada plăţii primelor de asigurare o va face Contractantul/Asiguratul, înscris constatator fiind
orice document probator al plăţii prevăzut de legislaţia în vigoare.
5.5. Prin „franşiză” se înţelege partea de risc care rămâne în reţinerea Asiguratului şi care se deduce
din despăgubire. Franşiza se stabileşte în contract/poliţa de asigurare şi se aplică numai pentru pagube
la bunuri.
VI. ÎNCEPUTUL RĂSPUNDERII.
6.1. În toate situaţiile, Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. preia protecţia faţă de riscurile asumate numai
după confirmarea plăţii primei de asigurare, în conformitate cu data de începere înscrisă în
contract/poliţă de asigurare.
6.2. În caz de neachitare la termen a unei rate de primă, Asigurătorul suspendă contractul de asigurare
pe o perioadă de maximum 30 de zile. În caz de neplată, în acest interval, a primelor datorate, contractul
de asigurare se rezoluționează.
VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR.
7.1. Asigurătorul are dreptul:

- să solicite în caz de necesitate pentru evaluarea riscurilor preluate în asigurare până la încheierea
contractului de asigurare efectuarea unei expertize;
- să verifice informaţia prezentată privind riscurile asigurate;
- să refuze compensarea cheltuielilor aferente reclamaţiilor privind evenimentul asigurat sau să refuze
achitarea despăgubirilor în cazul depistării falsificării datelor prezentate la încheierea contractului;
- să rezoluţioneze anticipat contractul de asigurare în cazul în care a depistat încălcarea de către
Asigurat/Contractant a prevederilor condiţiilor sau ale contractului de asigurare, care pot servi ca temei
legal pentru rezoluţiune, inclusiv în situaţiile de încălcare a obligaţiilor de informare despre toate
circumstanţele de la momentul încheierii contractului, privind agravarea riscului asigurat, privind
neachitarea primei de asigurare din partea Contractantului sau Asiguratului, nerespectarea obligaţiilor
de precauţie ale Asiguratului stabilite în contract;
- să refuze plata sau să reducă mărimea despăgubirii de asigurare, în cazul producerii cazului asigurat
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ca urmare a:
 încălcării grave, intenţionate a condiţiilor prevăzute în contractul de asigurare;
 acţiunilor (inacţiunii) Asiguratului/Contractantului ce au provocat pagubele;
 furnizării intenţionate de către Asigurat/Contractant a datelor eronate de mare importanţă pentru
constatarea cauzelor producerii cazului asigurat şi determinarea mărimii despăgubirii/indemnizației,
sau dacă această încălcare a influenţat serios mărimea despăgubirii/indemnizației de asigurare.
Dacă Asiguratul a refuzat dreptul său de regres contra persoanei vinovate sau realizarea acestui drept
a devenit imposibilă din vina Asiguratului, Asigurătorul este în drept să refuze achitarea despăgubirii
de asigurare în partea în care ar fi putut-o pretinde, în măsura existenţei temeiurilor, de la terţ.
7.2. Asigurătorul este obligat:
- să familiarizeze Contractantul/Asiguratul cu condiţiile prezente de asigurare;
- să remită Asiguratului poliţa de asigurare după încasarea primei de asigurare în contul Asigurătorului
(prin virament – în termen de trei zile; în numerar – după încasarea primei);
- să achite despăgubirile de asigurare în conformitate cu prezentele condiţii şi contractul de asigurare;
- să examineze (de comun cu Asiguratul, Contractantul, organe abilitate, experții atrași, etc.) bunurile
avariate;
- să restituie, în cazul rezoluțiunii contractului, prima de asigurare calculată cu deducerea cheltuielilor
de gestiune.
7.3. Pe întreaga valabilitate a contractului şi poliţei Asiguratul/Contractantul este obligat:
a) la încheierea contractului:
 să răspundă corect, complet și cu bună credinţă la întrebările puse și să furnizeze toate informațiile și
datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoaște;
 să verifice cu atenţie oferta de asigurare înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi
răspunde nevoilor asiguratului;
 după emiterea contractului/poliţei să verifice corectitudinea datelor înscrise în contract/poliţă şi dacă
sunt erori să fie semnalate Asigurătorului în vederea corectării acestora;
b) să plătească ratele primei de asigurare înainte de termenele scadente prevăzute în contractul/poliţa
de asigurare (în cazul neachitării în termen a ratelor, Asigurătorul este scutit de obligația achitării
despăgubirii de asigurare în cazul producerii riscului de asigurare);
c) să ia măsuri pentru prevenirea producerii pagubelor, în conformitate cu prevederile legale şi să se
conformeze tuturor recomandărilor făcute în acest sens de către Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A.;
d) să respecte instrucţiunile şi recomandările producătorului referitoare la bunurile asigurate, cu
privire la montare, instalare, operare, service-ul specializat, întreţinere etc. Să respecte procedurile
standard de exploatare impuse, respectiv autorizaţie de funcţionare, autorizaţie de mediu, norme
speciale, în funcţie de specificul bunului asigurat;
c)să nu modifice fără voia Asigurătorului datele, stipulate în contractul de asigurare, să întreţină în
ordine bunurile, să respecte regulile tehnicii securităţii şi siguranţei;
d) să înştiinţeze imediat, în cazul producerii unor evenimente asigurate, după caz, organe abilitate,
cerând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului
asigurat, urmând instrucțiunile Asigurătorului;
l) să permită Asigurătorului, înaintarea acțiunii de regres față de persoanele responsabile de
producerea prejudiciului.
7.4. Asiguratul/Contractantul are dreptul:
- să încaseze prima de asigurare restituită, diminuată cu cheltuielile de gestiune ale asigurătorului;
- să fie informat detaliat despre condiţiile de asigurare şi protecţia de asigurare propriu-zisă;
- să primească duplicatul poliţei de asigurare în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii;
- să beneficieze de despăgubirea de asigurare în limitele şi termenele stabilite în condițiile și contractul
de asigurare.
7.5. După producerea riscului asigurat, Contractantul/Asiguratul este obligat:
a) să înştiinţeze imediat, după caz, organele de poliţie, unităţile de pompieri sau alte organe de
cercetare abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerând
întocmirea de acte cu privire la cauzele si împrejurările producerii evenimentului asigurat şi la
pagubele provocate;
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b) să avizeze în scris Asigurătorul, imediat (timp de 4 zile) ce a luat la cunoştinţă, cu privire la
producerea evenimentului asigurat generator de pretenţii de despăgubire, despre cauzele şi
împrejurările în care acesta a intervenit şi despre natura pagubei, cu indicare a următoarelor: numărul
şi data emiterii poliţei de asigurare; tipul bunurilor avariate sau distruse; locul, data, ora, cauzele şi
împrejurările producerii evenimentului asigurat;
c) să păstreze părţile afectate intacte şi să le pună la dispoziţia reprezentanţilor sau experţilor
Asigurătorului pentru constatare;
d) să ia măsuri pentru limitarea pagubelor, prin protejarea, salvarea, transportarea, depozitarea şi
păstrarea rămășițelor valorificabile în сondiţii corespunzătoare specificului fiecăruia;
e) să furnizeze toate informaţiile şi probele documentare solicitate de Asigurător şi să permită acestuia
să facă investigaţii referitoare la cauza şi mărimea pagubei;
f) să nu săvârşească acte care ar împiedica realizarea dreptului de regres, al Î.M. C.I.A. „TRANSELIT”
S.A. împotriva celor răspunzători de producerea daunei;
7.6. În cazul neîndeplinirii oricarei obligații de mai sus, Asigurătorul are dreptul să refuze plata
despăgubirii sau să o ajusteze corespunzator influenței obligațiilor neîndeplinite asupra producerii/
evaluarii cazului asigurat.
7.7. În eventualitatea producerii furtului, Contractantul/Asiguratul este obligat:
a) să aibă grijă ca, până la cercetarea faptelor, să rămână neatinse toate urmele efracţiei, precum şi
toate dovezile despre împrejurările tâlhăriei, luând măsuri pentru păstrarea şi siguranța/paza bunurilor
rămase;
b) să trimită Asigurătorului o listă cuprinzând bunurile lipsă, distruse sau avariate;
c) să comunice Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A., în termen de 48 de ore, găsirea bunurilor furate.
7.8. În cazul în care Asigurătorul descoperă, după ce a plătit despăgubirea că bunurile au fost găsite şi
că Contractantul/Asiguratul nu a comunicat, în termenul de mai sus, găsirea bunurilor furate şi nu
restituie despăgubirea, acesta poartă răspunderea penală.
VIII. CONSTATAREA ŞI EVALUAREA DAUNEI. PLATA DESPĂGUBIRII.
8.1. Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. îşi rezervă dreptul ca, direct sau prin reprezentanți legali,
împreună cu Asiguratul sau reprezentanți legali ai acestuia, sau prin experţi să verifice autenticitatea
cauzelor şi mărimii daunei.
8.2. Evaluarea daunei şi stabilirea despăgubirii se fac în raport cu starea bunului din momentul
producerii cazului/evenimentului asigurat.
8.3. Plata despăgubirii se face numai pe bază de acte care atestă existenţa daunei/prejudiciului, mărimea
acesteia, împrejurările în care s-a produs, valabilitatea poliţei, calitatea de Asigurat sau Beneficiar a
persoanei care revendică despăgubirea, precum şi alte documente care au legătură directă cu prejudiciul
adus. În cazul daunelor produse de fenomenele atmosferice precum și de catastrofele naturale,
despăgubirea se acordă numai în baza confirmării producerii acestora de către autoritățile competente.
8.4. Despăgubirea acordată nu poate depăşi cuantumul prejudiciului, suma asigurată şi nici valoarea
bunului în momentul producerii evenimentului asigurat.
8.5. Cuantumul pagubei reprezintă:
a) în caz de daună totală:
valoarea reală la data asigurarii a bunului distrus sau dispărut din care se scade uzura corespunzătoare.
b) în caz de daună parţială:
costul reparaţiilor părţilor componente sau a pieselor avariate ori costul de înlocuire sau de
recondiţionare a acestora.
8.6. La cererea uneia dintre părţi, dauna se poate evalua prin expertizare. Costul expertizei este suportat
de către partea care o solicită.
8.7. Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. este îndreptăţită să suspende examinarea cererii de despăgubire
dacă, în legătură cu dauna/evenimentul produs, a fost instituită împotriva Contractantului / Asiguratului
o anchetă sau o procedură penală, până la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
8.8. Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. are dreptul să investigheze orice pretenţie cu privire la
despăgubirea solicitată, urmând să regularizeze dosarul de daune în termen de o lună de la elucidarea
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tuturor circumstantelor cazului produs, iar din momentul aprobării deciziei de plată în termen de 7 zile
să efectueze plata despăgubirii de asigurare.
8.9. Cu acordul părţilor, despăgubirile pot fi regularizate şi în natură, prin punerea la dispoziţia
Asiguratului a unor bunuri similare în locul celor distruse sau avariate.
8.10. În cazul în care bunul este gajat unei organizatii financiare, în vederea obţinerii sau garantării
unui credit, Asiguratul este obligat să înştiinţeze Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. pentru regularizarea
eventualelor despăgubiri.
8.11. Sarcina de a proba că dauna produsă unui bun este consecinţa directă şi nemijlocită a unui risc
asumat de Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A., revine Asiguratului.
8.12. În cazul existenţei mai multor beneficiari, despăgubirea se plăteşte în cote egale, dacă succesiunea
în drepturi nu prevede alte cote-părți.
8.13. Dacă înainte de plata despăgubirii, bunurile furate au fost găsite, despăgubirea se acordă numai
pentru eventualele pagube rezultate ca urmare a furtului prin efracţie sau a tâlhăriei.
8.28. Orice acţiune sau informaţie incompletă sau incorectă intreprinsă sau furnizată de către
Asigurat/Contractant/Reprezentant legal/Moştenitor legal/Terţ păgubit, care împiedică Asigurătorul să
determine cauzele producerii riscului asigurat, dă Asigurătorului dreptul de a refuza rambursarea
cheltuielilor, respectiv plata despăgubirilor/indemnizațiilor.
8.29. Asigurătorul trebuie să valideze conformitatea documentelor justificative solicitate, să finalizeze
toate investigaţiile privind producerea evenimentului avizat şi să transmită decizia sa persoanelor
îndreptăţite în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care primeşte toate documentele necesare
evaluării/instrumentării dosarului de daună. După decizia luată, Asigurătorul va achita despăgubirea în
termen de până la o săptămână.
IX. INSTANȚELE COMPETENTE.
11.1. Legea aplicabilă Contractului este cadrul normativ al Republicii Moldova.
11.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu contractul de asigurare, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori rezoluționarea, încetarea acestuia, se va soluționa potrivit legii,
de către instanțele de judecată competente din Republica Moldova. Părțile convin ca, anterior
promovării unei acțiuni în justiție, să încerce soluționarea litigiului pe cale amiabilă prin transmiterea
unei Notificări în acest sens părții în culpă. Dacă în termen de 15 zile nu primește nici-un răspuns sau
acesta este considerat nemulțumitor, părțile se pot adresa autorității de supraveghere ori instanței de
judecată.
11.3. În caz de imposibilitate de soluționare a unui litigiu rezultând din contract, în mod direct,
Asiguratul/ Contractantul-persoana fizică are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.
X. DISPOZIŢII FINALE.
12.1. Relaţiile financiare între Asigurat şi Asigurător se stabilesc în MDL.
12.2. Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. se subrogă şi are acţiune în regres împotriva celor responsabili
de producerea sau mărirea daunei, dar numai pentru partea pentru care a plătit despăgubirea
Asiguratului, fără a încălca drepturile acestuia pentru alte daune. Asiguratul/Beneficiarul răspunde de
prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut mai sus. Dacă
Asiguratul/Beneficiarul împiedică dreptul de regres al Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. sau dacă din
vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, Asigurătorul are dreptul să nu acorde
despăgubirea, până la limita sumei reprezentând dreptul de regres. Dacă despăgubirea a fost deja
acordată, Asiguratul/Beneficiarul este obligat să înapoieze Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. valoarea
acesteia în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării.
12.3. Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri sau cei
care înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit actelor normative penale, ori de câte ori fapta
întruneşte elementele unei infracţiuni.
12.4. Respectarea rigidă a obligaţiilor ce-i revin Contractantului/Asiguratului, precum şi prezumţia
veridicităţii declaraţiilor şi răspunsurilor Asiguratului la chestionar, preced orice răspundere care revine
Asigurătorului.
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12.5. În orice acţiune judecătorească sau altă procedură jurisdicţională, sarcina de a proba acoperirea
revine, Asiguratului/Beneficiarului, dacă Asigurătorul pretinde că, potrivit excluderilor cuprinse în
Condiţiile specifice, pierderea, avarierea sau distrugerea nu este asigurată prin contractul de asigurare.
12.6. De comun acord, pot fi aduse modificări la contractul de asigurare pe parcursul valabilităţii
acestuia.
12.7. În cazul decesului Asiguratului – persoana fizică, drepturile şi obligaţiile acestuia, ce decurg
din contractul de asigurare, sunt preluate de către moştenitorii săi legali, dacă aceştia îşi manifestă
acordul în acest sens. În cazul insolvabilității Asiguratului – persoana juridică, contractul de asigurare
încetează.
12.8. În cazul înstrăinării bunului asigurat, contractul de asigurare poate continua dacă noul proprietar
îşi exprimă acordul în acest sens. În caz contrar, contractul se rezoluționează, cu restituirea diferenţei de
primă.
12.9. Orice modificare a conținutului prezentelor condiții impuse de o schimbare legislativă sau de o
decizie a organelor de drept, va fi acceptată necondiționat de ambele părți.
12.11. Prin semnarea Contractului, Asiguratul/ Contractantul:
12.11.1. declară că cele prevăzute în acesta au fost negociate cu Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A.,
conform prevederilor cadrului normativ existent;
12.11.2. declară că a luat la cunoștință despre conținutul și drepturile pe care le are potrivit Legii
nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și altor reglementări aplicabile privind
protecția datelor;
12.11.3. declară că și-a exprimat opțiunea ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în scop
de încheierea contractului / regularizarea cererii de despăgubire;
12.11.4. declară că a făcut cunoștință cu Condițiile de asigurare parte a Contractului de asigurare.
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