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Acoperire suplimentară pentru riscul de furt 

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. DEFINITII ŞI INTERPRETĂRI 
În tot cuprinsul acestei Clauze adiţionale termenii de mai jos au numai înţelesul atribuit prin 
următoarele definiţii: 
2.1. Furt: luarea unui bun asigurat şi/sau a unor părţi componente ale acestuia, din posesia sau 
deţinerea unei persoane, în scopul însuşirii sau folosirii, fără consimţământul acesteia. 
2.2. Tâlhărie: furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări, ori prin punerea victimei în 
stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel 
de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca 
făptuitorul să-şi asigure scăparea. 
 

3. LIMITE TERITORIALE 
3.1. Acoperirea oferită de prezenta Clauză adiţonală nu validează pe teritoriul Kosovo, Republica 
Moldova. 
 

4. RISCURILE ŞI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE 
4.1. Riscuri acoperite 
În baza prezentei Clauze adiţionale OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP se obligă să 
despăgubească pe Asigurat, în limita sumelor asigurate precizate în Poliţă, pentru daune produse 
autovehiculului (inclusiv echipamentelor suplimentare menţionate expres în Poliţă): 

- prin furt (total sau parţial) sau tentativă de furt, inclusiv prin acte de tâlhărie;  
- furtul parţial din interiorul autovehiculului este acoperit numai dacă s-a produs prin efracţie. 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acordă despăgubiri şi pentru avarii produse autovehiculului 
(inclusiv echipamentelor suplimentare menţionate expres în Poliţă) ca urmare a producerii riscurilor de 
furt, tentativă de furt sau acte de tâlhărie (inclusiv asupra bunurilor aflate in autovehicul). 
4.2. Cheltuieli acoperite: 
În cazul autoturismelor şi autoutilitarelor cu masa maximă autorizată până la 3,5 tone (inclusiv), 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acordă despăgubiri şi pentru cheltuielile ocazionate de 
înlocuirea setului de chei / dispozitivelor de pornire / telecomenzi şi/sau a sistemului de închidere 
(butuci yale şi după caz buşon rezervor şi/sau contact pornire) ca urmare a pierderii sau furtului 
cheilor/ dispozitivelor de pornire / telecomenzilor, după caz. Despăgubirile se acordă în limita a 10% 
din suma asigurată a autovehiculului, dar nu mai mult de 500 EUR, fără aplicarea franşizei prevăzute 
în Poliţă. 
În cazul producerii riscurilor de pierdere sau furt al cheilor / dispozitivelor de pornire / telecomenzilor, 
reparaţiile se pot efectua inclusiv în unităţile reparatoare care deţin abilitarea din partea producătorului 
mărcii respective sau a reprezentantului autorizat al acestuia.  
 

5. EXCLUDERI  
5.1. Riscuri excluse: 
În baza prezentei Clauze adiţionale OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu acordă despăgubiri: 
(i) dacă la poliţie nu s-a înregistrat o reclamaţie în legătură cu furtul, tentativa de furt sau tâlhăria; 
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(ii) dacă în timpul cât autovehiculul era oprit, staţionat sau parcat, conducătorul acestuia a ieşit din 
autovehicul fără a scoate cheia/dispozitivul de pornire din contact şi nu a încuiat uşile, cu 
excepţia cazurilor când aceste măsuri nu erau posibile datorită particularităţilor constructive ale 
autovehiculului sau când autovehiculul asigurat se afla într-o încăpere încuiată; 

(iii) dacă în momentul furtului, tentativei de furt sau tâlhăriei, autovehiculul era desfăcut în părţile 
sale componente, cu excepţia cazurilor când furtul sau tentativa de furt s-a produs prin efracţie 
la încăperea în care se afla autovehiculul demontat în părţile sale componente; 

(iv) pentru prejudicii produse în timpul şi în perioada imediat următoare producerii unor incendii, 
explozii, căderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, 
ori calamităţi naturale (cutremure, inundaţii etc.) sau riscuri speciale (vandalism, terorism, 
greve, revolte, tulburări civile etc.); 

(v) dacă Asiguratul nu depune la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în termenul stabilit în 
Poliţă sau la poliţie originalul certificatului de înmatriculare sau înregistrare / autorizaţei 
provizorii de circulaţie şi al cărţii de identitate ale autovehiculului (după caz), precum şi toate 
rândurile de chei/dispozitive de pornire şi telecomenzi (după caz), continand toate elementele 
de securizare, declarate de Asigurat / Contractant la incheierea Politei; 

(vi) dacă la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte: 

 persoane din familia Asiguratului  / Contractantului / Utilizatorului – persoane fizice, 
indiferent de gradul de rudenie sau afinitate; 

 prepuşi ai Asiguratului / Utilizatorului – persoane juridice; 
(vii) pentru furt prin înşelătorie, furt cu întrebuinţare de chei potrivite ori originale, cu excepţia 

cazurilor în care acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie. 

 

6. RĂSPUNDEREA OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
6.1. In cazul pierderii / furtului cheilor / dispozitivelor de pornire, răspunderea OMNIASIG VIENNA 
INSURANCE GROUP pentru riscul de furt total încetează imediat după pierderea / furtul cheilor / 
dispozitivelor de pornire, fără a fi necesară vreo notificare (în scris) sau altă formalitate prealabilă din 
partea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, iar acoperirea conferita de prezenta clauză cu 
privire la riscul de furt total se suspendă Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 
pentru riscul de furt total poate fi reactivată dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
(i) Asiguratul a luat toate măsurile pentru prevenirea producerii riscului de furt total al 

autovehiculului (a înlocuit cheile / dispozitivele de pornire / telecomenzile), cheltuielile fiind 
suportate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, conform acoperirii Poliţei. 

(ii) se efectuează o nouă inspecţie de risc pentru verificarea masurilor luate de Asigurat. 
 

7. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI 
7.1. Asiguratul / Contractantul are următoarele obligaţii: 
7.1.1. Înaintea intrării în vigoare a Poliţei  şi în timpul derulării acesteia: 
(i) să avizeze în scris OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP despre pierderea / furtul cărţii de 

identitate, certificatului de înmatriculare sau înregistrare / autorizaţiei provizorii de circulaţie,  în 
termen de 72 de ore de la producerea  / luarea la cunostinta. De asemenea, Asiguratul trebuie 
să depună la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi dovada de la poliţie referitoare la 
anunţarea pierderii / furtului documentelor menţionate anterior.  

(ii) să avizeze în scris OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP despre pierderea / furtul cheilor / 
dispozitivelor de pornire / telecomenzilor, precum şi a deteriorarii sistemului de închidere ca 
urmare a unei tentative de furt prin fortarea acestuia, în termen de 24 de ore de la producerea  / 
luarea la cunoştinţă şi să se prezinte la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în vederea 
deschiderii dosarului de daună; 

(iii) să nu păstreze certificatul de înmatriculare sau autorizaţia de circulaţie provizorie, nici cartea de 
identitate a autovehiculului şi nici o cheie / dispozitiv de pornire / telecomandă în interiorul 
acestuia. 

7.1.2. În cazul producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat: 
(i) să depună la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, în termen de maxim 48 de ore de la 

momentul când a cunoscut sau trebuia să cunoască producerea sau apariţia evenimentului: 

 originalul certificatului de înmatriculare sau autorizaţiei de circulatie provizorie şi al cărţii de 
identitate, emise înainte de producerea furtului; pentru radierea autovehiculului după plata 
despăgubirii, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP va returna Asiguratului certificatul 
de înmatriculare şi cartea de identitate. 
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 toate cheile / dispozitivele de pornire / telecomenzile funcţionale declarate de Asigurat / 
Contractant la încheierea Poliţei; 

(ii) să comunice poliţiei şi OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP orice informaţii ce ar putea 
duce la găsirea autovehiculului, a părţilor componente, să-şi dea acordul pentru luarea măsurilor 
necesare în vederea stabilirii împrejurărilor comiterii furtului şi a vinovaţilor, să facă demersurile 
necesare pentru redobândirea bunurilor furate chiar după ce a primit despăgubirea; 

(iii) să anunţe imediat OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în cazul în care autovehiculul furat 
sau părţi componente ale acestuia au fost găsite; 

(iv) să permită OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP să efectueze cercetări cu privire la furt, 
inclusiv  expertize asupra cheilor / dispozitivelor de pornire / telecomenzilor şi/sau actelor 
autovehiculului; 

 

8. PLATA DESPĂGUBIRILOR 
8.1. Dacă, înainte de plata despăgubirii, autovehiculul sau  părţile componente au fost găsite, se 
acordă despăgubiri numai pentru eventualele daune produse părţilor componente ale autovehiculului. 
8.2. Plata despăgubirii se face numai cu condiţia ca Asiguratul să se oblige să îndeplinească toate 
diligentele / formalităţile necesare pentru ca OMNIASIG VIENA INSURANCE GROUP să recupereze 
total sau parţial despăgubirea plătită, dacă, după plata despăgubirii, autovehiculul sau  părţile 
componente au fost găsite; plata despăgubirii reprezintă acordul de voinţă al părţilor cu privire la 
transferul de proprietate către OMNIASIG VIENA INSURANCE GROUP. 
8.3. În cazul furtului total al autovehiculului, acordarea despăgubirilor se face cel mai devreme după 
60 de zile calendaristice de la data înştiinţării OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi numai 
dacă poliţia confirmă, în scris, după expirarea acestui termen, declanşarea urmăririi penale asupra 
făptuitorilor, in cazul identificării acestora sau faptul că autovehiculul nu a fost găsit.  
8.4. OMNIASIG VIENA INSURANCE GROUP îşi rezervă dreptul de a solicita documente cu privire 
la stadiul cercetărilor şi a efectua investigaţii în sopul găsirii autovehiculului / părţilor componente şi/sau 
identificării autorilor. 
 

 
 


