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Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar ce conține cele mai importante aspecte ce țin de produsul de asigurare. Te rugăm să citești 
integral termenii și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Allianz-Ţiriac Asigurări îți pune la dispoziţie un produs pentru asigurarea animalelor. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Categorii de animale 
 Bovine și bivoli 
 Ovine și caprine 
 Cabaline şi catâri 
 Porcine 
 Păsări 

 
Riscuri 
Generale:  
 Incendiu, trăsnet, explozie, cutremur, furtună, prăbuşire/alunecare de 

teren 
 
Extindere riscuri generale (opțional): 
 Căderea pe clădire a unor corpuri, grindină, greve și tulburări civile, 

izbirea de către vehicule, furt și urmări ale furtului sau tentativei de furt 
 
Accidente și boli (opțional): 
 Loviri și răniri, urmările castrării sau altor operații și tratamente efectuate 

de veterinari autorizați; atacul animalelor sălbatice, intoxicațiile animalelor 
cu medicamente, otrăvirea, bolile medicale; sacrificarea de necesitate; 
accidentele sau bolile cauzate animalelor cu intenție sau din culpă de 
terțe persoane identificate 

 
Suma asigurată 
Sumele asigurate reprezintă valorile efectivelor de animale declarate de tine și 
agreate de Allianz-Țiriac, stabilite în funcție de componența șeptelului asigurat 
(existent la data încheierii asigurării sau prestabilit la un nivel maxim posibil 
pentru perioada asigurată), de condițiile de creștere și exploatare, de prețurile 
pe cap de animal practicate pe piața locală sau zonală și de starea animalelor 
la încheierea asigurării. 

  Avarierea echipamentelor tehnice ale adăposturilor 

 Inundațiile de orice fel 

 Apariția și/sau manifestarea bolilor cu etiologie infectocontagioasă și 
parazitară 

 Moartea animalelor de bătrânețe 

 Septicemia, desmorexia, afecțiunile ongloanelor 

 Transportul animalelor cu orice mijloace 

 Animalele situate în Delta Dunării 

 Acțiunea intenționată, culpa gravă sau neglijența gravă a Asiguratului sau 
prepușilor săi 

 Intenția în uciderea, maltratarea sau îmbolnăvirea animalelor prin orice mijloc 

 Orice alt risc/fenomen/eveniment care nu este nominalizat ca risc acoperit în 
polița de asigurare și care produce pagube la efectivul de animale. 

 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 ! Război civil, revoluție, rebeliune, insurecție, conspirație 

! Explozie atomică, radiații sau infestări radioactive 

! Animale care nu sunt înscrise în evidențe oficiale sau acte uzuale care pot fi 
invocate legal 

! Poluarea sau contaminarea din orice cauză 

! Confiscarea, exproprierea, naționalizarea, rechiziționarea, sechestrarea, 
distrugerea sau avarierea din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau 
a oricărei autorități publice, schimbări în legislație care apar în timpul derulării 
contractului de asigurare și care pot afecta prevederile acestuia. 

      

 
Unde beneficiez de asigurare? 

 Beneficiezi de acoperire exclusiv pe teritoriul României. 
 

 
Ce obligaţii am? 

− Furnizarea numărului de telefon mobil si a adresei de e-mail valide, declarate de Contractantul persoana fizică si actualizarea permanentă a acestora 

− Să răspunzi cu bună credință, în scris, la încheierea poliței de asigurare la întrebările formulate de Allianz-Țiriac și să prezinți informații detaliate și complete în 
legatură cu toți factorii ce ar putea influența producerea unui risc ce urmează a fi asigurat, factori în baza cărora Allianz-Țiriac va decide dacă va acoperi riscul 
sau dacă îl va accepta numai în anumite condiții 

− Să întreții animalele asigurate în bune condiții, respectând regulile zoo-igienice și sanitar-veterinare, normele de îngrijire, hrănire și exploatare, iar în caz de 
accident/boală să anunți imediat autoritățile sanitar-veterinare și să respecți prescripțiile acestora 

− Să ne notifici în scris modificările preconizate sau previzibile care agravează riscurile, față de situația existentă la încheierea asigurării sau agreată ulterior, cu 
privire la condițiile de adăpostire și/sau de pază, la măsurile de protecție și/sau de salvare în caz de pericol, precum și la proprietatea asupra animalelor 
asigurate (vânzarea sau orice mod de trecere în altă proprietate) 

− Să păstrezi cadavrele animalelor pentru a fi examinate de reprezentanții autorităților în drept și de comisia de constatare a daunei 

− Să conservi dreptul nostru de regres împotriva celor vinovați de producerea sau mărirea daunei 

− Să păstrezi corespunzător și să valorifici în timp util produsele rezultate din sacrificarea animalelor accidentate 

Asigurarea animalelor     
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− Să efectuezi tratamentele dispuse sau recomandate de medicul sau tehnicianul veterinar pentru animalele accidentate sau bonave. 
 

 
Când şi cum plătesc? 

− Primele de asigurare se achită anticipat și integral la încheierea poliței de asigurare, pentru întreaga perioadă menționată în poliță, sau în rate, din care prima 
rată se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele anterior datelor scadente menționate. 

 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Răspunderea Allianz-Țiriac începe și se termină astfel: 

− La data intrării în vigoare a poliței și încetează la data expirării poliței, pentru riscurile generale 

− După 5 zile în caz de accidente, iar pentru boli după 60 zile de la data intrării în vigoare a poliței și se prelungește cu 5, respectiv 60 zile după data expirării, 
pentru accidentele și bolile provenite din riscuri acoperite, declarate în limitele prelungirii. 

− În cazul emiterii de suplimente de asigurare la polița existentă, răspunderea noastră începe în ziua următoare datei emiterii suplimentului și încetează odată cu 
polița la care acestea sunt anexate sau în ultima zi de valabilitate a suplimentului, dacă prin aceasta s-a extins valabilitatea poliței emise inițial.  

 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− În cazul modificării, denunțării sau rezilierii poliței, prevederile acesteia se aplică în toate cazurile de daună survenite înainte de modificare, denunțare sau 
reziliere, până la lichidarea definitivă a acestora. 


