
 
 

Locul tau. Casa Ta 
Acest document conține o scurtă prezentare a principalelor elemente ale produsului de asigurare.  
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
„Locul tău. Casa ta” este o asigurare facultativă pentru locuințe ce oferă proprietarilor sau chiriașilor o protecție extinsă, inclusiv pentru 
bunurile pe care le dețin. 
 

 

Ce se asigură? 
 

 

 

Ce nu se asigură? 

√ Locuința propriu-zisă: apartamente ȋn bloc, case sau vile 
 

√ Bunurile aflate în locuință (inclusiv: mobilier, electronice, 
electrocasnice, ȋmbrăcaminte, ȋncălţăminte, veselă, articole 
de sport-voiaj, cărţi, covoare, carpete, perdele, lenjerie de 
pat, scule mecanice sau electrice pentru uzul propriu) 

 

√ Documente, carduri si chei 
 

√ Aparatură electronică portabilă 
 

√ Riscurile/cheltuielile asigurate: clădirile şi bunurile conţinute 
ȋn acestea sunt asigurate în caz de:  

- Incendiu, Trăsnet, Explozie, Căderea aparatelor de zbor sau 
elementelor aparţinând acestora 

- Dezastre naturale (Cutremur, Inundație, Alunecare de 
teren) 

- Fenomene atmosferice (Furtună, Grindină, Greutatea 
stratului de zăpadă sau de gheață, Avalanșă de zăpadă) 

- Undă sonica (boom sonic) 

- Lovirea de către (auto)vehicule 

- Vandalism 

- Riscuri politice (greve, revolte și tulburari civile) 

- Căderi de corpuri terestre 

- Distrugeri provocate de animale 

- Furt prin efracție/tâlhărie a bunurilor conţinute şi a 
elementelor de construcţie (inclusiv avarii ca urmare a 
furtului) 

 

√ Avarii accidentale la instalațiile de gaze, apă, canal și 
încălzire aferente locuinței asigurate și/sau Inundarea cu 
apă de conductă (apă rezultată din spargerea ţevilor sau cea 
provenită de la vecini ori în urma refulării) 

 

√ Avarii accidentale ale centralelor termice, instalațiilor de aer 
condiționat și instalațiilor de producere de energie 
alternativă 

 

√ Spargerea suprafețelor vitrate și a bunurilor casabile 
 

√ Intervenții de urgență în maxim 4 ore, în cazul spargerii unei 
țevi sau pierderii cheilor (în limita a 100 €) 

 

√ Răspunderea civilă legală (față de terți)  

Printre bunurile neacoperite se numără: 
X Clădiri construite din paiantă, chirpici, lut,  
    pământ, stuf 

X Clădiri cu uzură avansată sau deteriorate 

X Clădiri nelocuite, părăsite, abandonate sau   
    aflate în zone nelocuite 

X Clădiri ȋnregistrate oficial ca fiind cu risc seismic  

X Clădiri construite fără autorizațiile/avizele legale 
de construcţie, recepţie şi funcționare 

X Clădirile nefinalizate/nerecepţionate 

X Serele și solariile de orice fel 

X Construcțiile provizorii (fără fundaţii) 

X Clădiri construite în zone în care organele în 
drept au interzis acest lucru prin acte publice 
sau comunicate proprietarului precum şi 
bunurile conţinute în aceste clădiri 

X Clădiri/obiecte de patrimoniu 

X Bunuri fixate pe partea exterioară a clădirii de 
tipul: firmelor (luminoase sau nu), instalaţiilor 
de iluminat exterior, linii electrice, stâlpi 

X Bunurile deţinute şi folosite ȋn scop lucrativ 

 

 

Există restricții de acoperire? 
 
Principalele riscuri neacoperite sunt: 
!  Daunele cauzate de arme, muniţii, explozivi 

!  Daunele produse ca urmare a nerespectării  
   legislației referitoare la bunurile asigurate 

!  Daune provocate cu intenție de Asigurat 

!  Evenimentele apărute înainte de începerea 
asigurării, în perioada de suspendare a Poliței de 
asigurare sau după rezilierea acesteia 

!  Erori de proiectare, execuţie şi montaj 

!  Prejudicii ca urmare a: tasării, infiltraţiilor, 
capilarităţii, ȋngheţului/dezgheţului, ploilor 
acide, degradărilor şi deteriorărilor progresive 

!  Furtul simplu (fără efracţie sau tâlhărie) 
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Unde beneficiez de asigurare? 
 
√ Asigurarea se poate încheia doar pentru locuințele aflate pe teritoriul României 
 

 

 

Ce obligații am? 
 
• Să comunicați informații adevărate și complete cu privire la risc 
• Să nu faceți și să nu permiteți modificări neautorizate conform cerințelor legislației în vigoare sau neautorizate de către 
producător 
• Să întrețineți bunurile asigurate în bune condiții și conform cu dispozițiile legale și cu recomandările 

constructorului/producătorului 
• Să puneți în aplicare toate măsurile necesare și rezonal posibile de prevenire a producerii, apariției sau întinderii unor daune 
• Să comunicați în cel mai scurt timp către Eurolife pierderea dreptului de proprietate sau de folosință asupra bunurilor asigurate 
• Să înștiințați în scris Eurolife despre producerea oricărui eveniment asigurat ȋn cel mai scurt timp posibil 
• Să furnizați informațiile și documentele solicitate pentru soluționarea cererii de despăgubire in caz de daună 
• Să achitați ratele de primă de asigurare în cuantumul şi la scadentele prevazute în Polița de asigurare 
 

 

 

Când și cum plătesc? 
 
Plata primei de asigurare se face integral sau în rate, așa cum este menționat în Polița de asigurare. 
 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
 
Acoperirea începe la data de ȋnceput precizată în Polița de asigurare dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a încasat prima 
de asigurare sau prima rată de primă, după caz.  
Acoperirea încetează la data de sfârşit precizată în Polița de asigurare sau atunci când prima de asigurare nu este platită la termen. 
 

 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
 
Contractul de asigurare se poate rezilia oricând, prin completarea și semnarea formularului de reziliere a asigurării.  

 
 
 


