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Acoperire suplimentară pentru avarii produse de autori necunoscuţi, 

vandalism, acţiunea animalelor şi avarii produse în exclusivitate la pneuri 
şi/sau jante 

Clauză adiţională 
 
 

1. PREAMBUL 
1.1. Prezenta Clauză adiţională este valabilă numai împreună cu Condiţiile Generale privind 
asigurarea facultativă a autovehiculelor. 
1.2. Toate prevederile Condiţiilor Generale privind asigurarea facultativă a autovehiculelor sunt 
valabile în măsura în care nu contravin prevederilor din prezenta Clauză adiţională. 
1.3. Prin considerarea cumulată a documentelor menţionate la art. 1.1 şi în concordanţă cu 
prevederile art. 1.2, se convine că: 
(i) în situaţia în care există, în documentele menţionate, capitole cu acelaşi titlu/conţinut, 

prevederile acestora se cumulează; 
(ii) în situaţia în care, în urma cumulării prevederilor documentelor menţionate, apar contradicţii, se 

consideră valabile numai prevederile din prezenta. 
 
 
2. RISCURILE ŞI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE 
2.1. Prin derogare de la capitolul "Excluderi" din Condiţiile Generale privind asigurarea facultativă a 
autovehiculelor şi în schimbul plăţii unei prime suplimentare, OMNIASIG VIENNA INSURANCE 
GROUP acordă despăgubiri, în limita sumelor asigurate precizate în Poliţă pentru: 
(i) Avarii produse autovehiculului asigurat (inclusiv echipamentelor suplimentare menţionate în 

mod expres în Poliţă) de autori necunoscuţi, cu excepţia celor generate de riscul de furt acoperit 
prin Poliţă; 

(ii) Avarii produse autovehiculului asigurat (inclusiv echipamentelor suplimentare menţionate 
expres in Poliţă) prin acte de vandalism; 

(iii) Avarii produse de acţiunea animalelor asupra părţilor sau suprafeţei exterioare ale 
autovehiculului (inclusiv echipamentelor suplimentare menţionate în mod expres în Poliţă), 
precum şi în compartimentul motor; 

(iv) avarii produse în exclusivitate la pneuri şi/sau jante (în cazul în care în urma producerii 
evenimentului asigurat nu au rezultat daune concomitente şi la alte părţi componente ale 
autovehiculului asigurat decât cele menţionate anterior) 

 
3. FRANŞIZE 
3.1. In cazul producerii riscului prevăzut la art. 2.1 pct. (iv) de mai sus, din cuantumul daunei se 
deduce o franşiză egală cu 50% din valoarea daunei la pneuri, dar nu mai puţin de nivelul franşizei 
prevăzute în Poliţă, atunci când pneurile au depăşit limita de uzură admisă.  


