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Acoperire suplimentară pentru asigurarea autovehiculelor în timpul 

utilizării ca utilaj / instalaţie de lucru 
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 avarii produse  sau 
favorizate ca urmare a utilizării autovehiculului: 
(i) ca utilaj sau instalaţie de lucru inclusiv 
(ii) în afara drumurilor publice, respectiv pe drumuri sau sectoare de drum de utilitate privată - 

drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective 
economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, 
precum şi cele pentru organizările de şantier.  

Prezenta Clauză se aplică autovehiculelor cu funcţionalităţi specifice de utilaj sau instalaţie, conform 
specificaţiilor tehnice (autospeciale şi altele proiectate pentru destinatii speciale, autocisterne, 
autobasculante, automacarale etc.). 
 
3. EXCLUDERI 
3.1. Bunuri excluse: 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu acordă despăgubiri pentru autovehicule care se 
deplaseză pe alte sisteme de rulare decât pe roţi (ex. şenile). 
3.2. Riscuri excluse: 
În baza prezentei Clauze adiționale nu se acordă despăgubiri dacă: 
(i) avariile s-au produs ori s-au mărit, pentru partea care s-a mărit, din neglijenţa gravă a 

Asiguratului sau a unui prepus al acestuia; 
Prin neglijenţă gravă se înţelege: 

 utilizarea autovehiculului asigurat pe drumuri cu segmente de alunecări de teren sau a 
căror parcurgere necesită trecerea prin vadurile unor cursuri de apă; 

 nerespectarea prevederilor regulamentelor de ordine interioară ale Asiguratului, cu privire 
la plecarea în cursă, gararea / parcarea, întreţinerea şi repararea autovehiculului asigurat,  


