
 

Versiunea 1/01.10.2018 

 

 

 
Documentul are rol de informare a clienților și prezintă sumarul celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și 
condițiile produsului de asigurare și documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de  Allianz-Țiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări 
Allianz-Țiriac.  
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea Banilor și/sau valorilor, oferită de Allianz-Ţiriac Asigurări, este un produs de asigurare facultativă pentru asigurarea banilor și/sau a valorilor aparținând 
persoanelor juridice, care oferă posibilitatea alegerii acoperirilor de asigurare potrivite și necesare activității pe care o desfășori. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Bunuri asigurate:   

 Banii și/sau Valorile, respectiv:  

 numerar (bancnote şi monede în circulaţie)  

 hârtii de valoare (cecuri de călătorie, timbre poştale şi fiscale, bonuri 
valorice) 

 plicuri şi colete cu valoare declarată  

 bijuterii, metale preţioase de toate tipurile şi formele şi/sau obiectele 
prelucrate din acestea, pietre preţioase şi semi-preţioase, geme, 
aparţinând Asiguratului. 

 Seifurile, tezaurele, containerele destinate păstrării şi transportării banilor 
şi/sau valorilor. 
 

Riscuri asigurate:  
 
 Riscuri incluse: furt prin efracţie sau acte de tâlhărie 
 Riscuri opționale: incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri pe clădiri 

sau mijloace de transport, cutremur, inundaţie, prăbuşire/ alunecare de 
teren, avalanşă, furtună, uragan, vandalism şi accidente ale mijloacelor 
de transport. 

 
Forme de asigurare: 
 
Asigurarea se poate încheia pentru bani și/sau valori depozitate sau aflate în 
tranzit, fiind disponibile următoarele acoperiri opționale (polița se poate 
încheia pentru oricare dintre acestea):  
 Asigurarea Bani - Valori pe timpul depozitării în seifuri, tezaure, 

containere, casete de valori, bancomate, aflate la locaţiile specificate în 
poliţă 

 Asigurarea Bani - Valori asupra operatorilor, casierilor în perioada de 
lucru cu clienţii, la ghisee  

 Asigurarea transporturi de  bani şi/sau valori pe rutele şi cu mijloacele de 
transport auto convenite                                                                                               

 Asigurarea Bani - Valori pe timpul transportului prin curieri, casieri, 
încasatori, distribuitori. 

 
Suma asigurată 
 Sumele asigurate/limitele răspunderii sunt cele menționate în polița de 

asigurare. 
 

 Bunuri excluse 

 Obiectele de artă (definite ca lucrări sau colecţii unicat, evaluate şi/sau cu 
valoare recunoscută de către orice instituţie naţională sau internaţională 
autorizată pentru asemenea operaţiuni) spaţiale, sateliţi, nave spaţiale 

 Valori aparţinând patrimoniului naţional 
Riscuri excluse 

 Război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern 

 Război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie 

 Confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere 
sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau al oricărei 
autorităţi publice 

 Explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive 

 Poluare sau contaminare din orice cauză 

 Uzura şi/sau îmbătrânirea normală, deteriorarea graduală, precum şi 
consecinţele acestora, ruginirea sau oxidarea, pagube provocate de molii, 
viermi,ciuperci, bacterii etc. 

 Deteriorări în urma oricăror procese sau lucrări de reparaţii, restaurare, 
retuşare ori altele similare acestora 

 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 Nu se acordă despăgubiri pentru următoarele situaţii de furt : 

! Pierdere inexplicabilă, dispariţie misterioasă (dispariţie a cărei cauză nu se 
poate cunoaşte sau nu se poate explica), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate 
de greşeli de contabilitate sau greşeli de numărare în timpul inventarului 

! Furt simplu, furt prin înşelătorie  

! Pierderea banilor la sediul Asiguratului sau în alte locuri unde se efectuează 
plăţi în numerar, atunci când acestea sunt fără pază 

! Pierderi din vehicule nepăzite 

! Desfiinţarea sau scoaterea din funcţiune, de către Asigurat, a sistemelor de 
pază şi protecţie existente la data încheirii poliţei (in lipsa cărora polița nu s-
ar fi încheiat) 

! Orice pierdere întâmplată datorită fraudei sau lipsei de onestitate (necinstei) 
a oricărui director, funcţionar sau angajat al Asiguratului, a prepuşilor, 
împuterniciţilor acestuia sau a companiilor angajate în transportul şi 
securitatea banilor 

! Alte restricții (excluderi) menționate în condițiile de asigurare şi în clauzele 
de extindere. 

      

 
Unde beneficiez de asigurare? 

 La adresa asigurată menționată în contractul de asigurare din România sau, în cazul asigurării transporturilor, pe întreg teritoriul României. 
 

 
Ce obligaţii am? 

Asigurarea bani şi/sau valori aparţinând persoanelor juridice 
 
Document de informare privind produsul de asigurare  
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003 

 

Produsul: Bani – Valori 
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La încheierea și pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare: 

− Prezentarea informațiilor detaliate și complete în legătură cu toți factorii ce ar putea influența producerea unui risc acoperit, la încheierea poliței 

− Avizarea, în scris, a reprezentaților Allianz-Țiriac, privind orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliţei, precum şi 
schimbarea împrejurărilor privind posibilitatea producerii riscului asigurat 

− Respectarea pe întreaga perioadă de valabilitate a asigurării, măsurile tehnico-organizatorice existente la încheierea poliţei 

− Avizarea Asigurătorului  imediat, în scris, despre orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar dacă această modificare are loc împotriva voinţei lui 

− Plata  primei de asigurare la termenul și în cuantumul prevăzut în polița de asigurare 

− Declararea  existenţentei altor asigurări pentru aceleaşi valori, bani şi bunuri la asigurători diferiţi. 
 

După producerea riscului asigurat: 

− Avizarea producerii evenimentului, conform condițiilor de asigurare, în scris, în termen de maxim 24 de ore de la luarea la cunoștință despre producerea 
riscului asigurat 

− Luarea de măsuri de limitare a pagubelor, în cazul producerii riscului asigurat 

− Însțiințarea imediată a pompierilor, poliției sau altor autorități, după caz. 
 

 
Când şi cum plătesc? 

− Prima de asigurare se achită integral sau în rate semestriale sau trimestriale. Prima integrală sau rata 1 se achită în cel mult două zile lucrătoare de la intrarea 
în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate în poliță 

− Prima de asigurare se achită în RON la cursul B.N.R. utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de către Allianz-Țiriac (plata online, card bancar, 
numerar, debit direct, transfer bancar). 

 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Acoperirea poliței începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliței și încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, dacă 
nu s-a convenit altfel între părți 

− Polițele de asigurare se încheie pentru 12 luni sau pe perioade subanuale (minim 3 luni) 

− În situaţia în care obligaţia de plată inițială, aferentă primei de asigurare, nu este respectată, contractul de asigurare se desfiinţează retroactiv de la data emiterii 
poliţei de asigurare 

− Neachitarea ratelor de primă următoare celei dintâi până la expirarea perioadei de graţie are drept consecinţă suspendarea automată a contractului de 
asigurare (perioadă de graţie este de 5 zile calendaristice) 

− În cazul în care prima sau ratele de primă nu se achită în perioada de grație, contractul de asigurare se suspendă automat pe o perioadă de 25 de zile 
calendaristice. Supendarea poate înceta în baza unui supliment de asigurare sau în baza unei solicitări în scris din partea asiguratului, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data scadentă a ratei de primă datorate, prin întocmirea unui nou raport de inspecție de risc și plata ratei de primă restantă 

− În cazul în care nici după trecerea perioadei de suspendare rata de primă datorată nu este achitată, contractul de asigurare se reziliază automat 

− Acoperirea încetează la data şi ora din perioada de valabilitate înscrisă în poliţa de asigurare. 
 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac 

− Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro 
 
Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toata durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca încetarea să-și 
producă efectele. 

mailto:info@allianztiriac.ro

