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Condiții Generale de Asigurare a Bicicletelor pentru riscul 
de Furt (CGABF – 2014/Nivelul 2) 

 
Dispoziții  generale: 
Aceste condiții de asigurare sunt valabile împreună cu 
Condițiile Generale de Asigurare pentru Asigurările de 
Proprietăți (CGAP - 2010 / Nivel 1). 
 
Condiții speciale: 
Articolul 1: Bunurile asigurate 
1. Asigurarea acoperă, conform condițiilor de asigurare, 
bicicleta menționată în polița de asigurare, inclusiv 
accesoriile montate fix. Nu sunt considerate accesorii şi, prin 
urmare, nu sunt asigurate: genți şi huse pentru bicicletă, 
scaune de copil, sticle, pompe, coşuri şi accesorii electronice 
precum: tahometre, sisteme navigație, telefoane, player 
MP3, radio, precum şi altele asemenea. 
Articolul 2: Riscurile și daunele asigurate 
1. Asigurătorul plătește despăgubiri pentru daunele la bunul 
asigurat cauzate de: 
a. Furt sau 
b. Tâlhărie 
2. Asigurătorul nu achită despăgubiri în cazul: 
a. în care asiguratul este victima unui abuz de încredere 
privind bicicleta asigurată; 
b. evenimentul asigurat este cauzat de o persoană care 
locuiește în aceeași gospodărie cu asiguratul sau cu 
utilizatorul. 
c. în care sunt pretenții de despăgubire pentru daunele sau 
pierderile materiale indirecte ce sunt consecinţă a 
evenimentului asigurat. 
3. Asigurătorul nu achită despăgubiri în cazul daunelelor 
provocate ca efect direct sau indirect al:  
3.1. actelor de război de orice fel, cu sau fără declaraţie de 
război, inclusiv al tuturor actelor de violenţă ale statelor şi 
ale tuturor organizaţiilor politice şi teroriste; 
3.2. unor tulburări interne, războaie civile, revoluţii, revolte, 
insurecţii; 
3.3. tuturor măsurilor militare sau iniţiate de autorităţi, 
legate de evenimentele menţionate la punctele  3.1. şi 3.2; 
3.4. cutremurelor sau altor calamităţi naturale; 
3.5. energiei nucleare, izotopilor radioactivi sau radiaţiei 
ionizante. 
Articolul 3: Teritorialitate  
Acoperirea este valabilă numai pe teritoriul României. 
Articolul 4: Obligațiile anterioare apariției evenimentului 
asigurat 
1. La parcarea bicicletei, utilizatorul trebuie să se asigure că 
şi-a luat toate măsurile de siguranță obişnuite, mai ales în 
timpul nopţii sau pentru perioadele îndelungate de 
neutilizare. La avizarea daunei, asigurătorul îşi rezervă 
dreptul de a solicita o declaraţie pe propria răspundere în 
acest sens. 
In stare de repaus, bicicleta trebuie blocată cu un dispozitiv 
antifurt funcţional. Dispozitivul antifurt trebuie să asigure 
cadrul, roata din spate și corpul de care este asigurată 
bicicleta, în așa fel încât conexiunea astfel stabilită să nu 
poată fi distrusă decât prin forțarea cu scule speciale a unuia 
dintre elementele menționate anterior. Corpul de care este 
asigurată bicicleta trebuie să fie solid, să nu poată fi smuls 
sau distrus fără scule speciale și suficient de înalt sau astfel 

construit pentru a nu fi ridicată bicicleta deasupra lui.  Acest 
lucru poate fi omis doar dacă bicicleta este parcată în mod 
corespunzător într-o încăpere încuiată care este utilizată 
exclusiv de utilizatorul bicicletei sau de membrii familiei 
acestuia sau de alte persoane ce trăiesc în aceeaşi 
gospodărie. Atunci când bicicleta se află într-o încăpere 
încuiată a unei unități de cazare este suficient ca dispozitivul 
antifurt să asigure doar cadrul bicicletei și roata din spate. 
Furtul este despăgubit și în cazul în care bicicleta a fost furată 
de pe un suport de biciclete pentru autovehicul, prevăzut cu 
încuietoare și special creat în acest scop, iar furtul s-a produs 
prin forțarea / distrugerea încuietorii sau a suportului.  
2. In cazul încălcării acestor obligații, asigurătorul este 
exonerat de obligația de a plăti despăgubirea. 
Articolul 5: Obligațiile ulterioare producerii evenimentului 
asigurat 
1. In cazul producerii evenimentului asigurat, contractantul 
asigurării trebuie să ia următoarele măsuri: 
a. să înștiințeze în scris, de îndată, autoritățile competente 
(postul local de poliție) din zona unde s-a petrecut fapta; 
b. să notifice asigurătorul în scris, în termen de 2 zile 
lucrătoare, printr-o descriere exactă a faptelor şi a măsurilor 
luate. 
2. Asiguratul este obligat să furnizeze toate informațiile pe 
care le cunoaște pentru stabilirea persoanei vinovate şi 
recuperarea bicicletei furate. 
3. In cazul încălcării acestor obligații, asigurătorul este 
exonerat de obligația de a plăti despăgubirea. 
Articolul 6: Valoarea asigurată 
1. Valoarea asigurată este valoarea reală a bicicletei. 
Valoarea reală a bicicletei este valoarea de nou diminuată cu 
un procent care ia în considerare anul de fabricație si starea 
de utilizare a bicicletei, după cum urmează: 
• Utilizarea până la doi ani - nicio diminuare, 
• Pentru cel de-al treilea an – 20%, 
• Pentru fiecare an suplimentar sau o parte a acestuia - 
10%,  
• Dar nu mai mult de -  50% din valoarea asigurată. 
La calculul de mai sus se ia în considerare momentul 
achiziției de nou a bicicletei (de către asigurat sau de către 
un proprietar anterior). 
2. Valoarea de nou este valoarea de achiziție a unei biciclete 
noi similare, inclusiv accesoriile montate fix, așa cum sunt 
definite la art. 1. 
Articolul 7: Despăgubirea 
1. Se va despăgubi valoarea asigurată stabilită anterior 
producerii evenimentului asigurat. 
Despăgubirea calculată conform celor precizate anterior va fi 
redusă cu valoarea franșizei convenită în poliță. 
2. Dacă bicicleta furată este găsită înaintea plății 
despăgubirii, asigurătorul este obligat să plătească reparațiile 
necesare pentru aducerea bicicletei la starea anterioară 
producerii evenimentului asigurat. 
In cazul în care asiguratul a fost despăgubit înaintea 
recuperării, acesta are dreptul de a primi bicicleta în 
schimbul returnării despăgubirii. In acest caz, asigurătorul 
este obligat să plătească reparațiile necesare, pentru ca 
bicicleta să fie adusă la starea anterioară producerii 
evenimentului asigurat. 
3. După plata despăgubirii, toate drepturile de despăgubire  
ale asiguratului faţă de terți, până la valoarea pagubei, sunt 
transferate asigurătorului. Asiguratul este obligat să cedeze 
aceste drepturi în formă scrisă, la cererea asigurătorului. 


	Condiții speciale:
	Articolul 1: Bunurile asigurate
	Articolul 2: Riscurile și daunele asigurate
	Acoperirea este valabilă numai pe teritoriul României.
	Articolul 4: Obligațiile anterioare apariției evenimentului asigurat
	Articolul 5: Obligațiile ulterioare producerii evenimentului asigurat
	Articolul 6: Valoarea asigurată


