
Anexa 1 - Excluderi CASCO  
Lista excluderilor din asigurarea CASCO, nu sunt cuprinse în asigurare si, deci nu se acorda despagubiri pentru: 
1. pagubele cauzate autovehiculului de întretinerea necorespunzatoare efectuata de Beneficiar sau de o utilizare improprie 
destinatiei acestuia, influentei temperaturii asupra motorului autovehiculului (de exemplu ca urmare a înghetarii apei din 
instalatia de racire), precum si cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau 
insuficientei ungeri ori a supraîncalzirii; 
2. pagubele produse anvelopelor prin taiere, întepare, explozie, cu exceptia cazurilor când aceste pagube au rezultat ca 
urmare a producerii unui eveniment / dauna in care sunt avariate mai multe elemente ale autovehiculului; 
3. pagubele produse prin actiunea curentului electric asupra oricaror componente ale instalatiei electrice; 
4. pagubele produse dotarilor suplimentare montate la autovehicul,  
5. pagubele de orice fel produse autovehiculului ca urmare a patrunderii cu acesta în locuri inundate;  
6. pagubele indirecte (de ex: reducerea valorii autovehiculului dupa reparatie, pierderi cauzate de lipsa folosintei 
autovehiculului, etc.); 
7. partea din paguba care s-a marit ca urmare a neluarii masurilor pentru limitarea acesteia;  
8. pagubele produse oricarui subansamblu sau parti componente ale autovehiculului prin nerespectarea normelor privind 
încarcarea – (sarcina depasita) si amararea marfii pe timpul transportului; 
9. pagubele produse pieselor de rezerva, huselor, prelatelor, combustibililor sau oricaror altor bunuri existente în 
autovehicule; 
10. pagubele cauzate atât exteriorului cât si interiorului autovehiculului, de actiunea substantelor corozive; 
11. pagubele cauzate de incendiu sau explozie produse prin folosirea flacarii deschise, inclusiv la repararea 
autovehiculului; 
12. pagubele produse autovehiculului în timpul sau ca urmare a transportarii, tractarii, remorcarii acestuia; conducerea 
autovehiculului in afara drumurilor publice, in munti etc.; utilizarii sale la concursuri, întreceri sau antrenamente; 
13. cheltuielile facute pentru remedierea unor reparatii nereusite, precum si cele pentru transformarea sau îmbunatatirea 
autovehiculului în comparatie cu starea lui anterioara producerii riscului asigurat; 
14. cazul în care Beneficiarul nu a înstiintat Furnizorul, în termenul prevazut de prezentele conditii si a procedat la 
repararea autovehiculului fara acordul Furnizorului 
15. pagubele produse autovehiculului de:  

a) razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, 
dictatura militara, conspiratie, greve, tulburari civile, terorism; 

b) confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui 
guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice; 

c) explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor 
fisionabile;  

d) poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza.  
16. pagubele produse autovehiculului, în cazurile în care: 

a) accidentul a fost produs cu intentie; 
b) nerespectarea: culorii semaforului, indicatorului de STOP, a limitei de viteza, intrarea pe contrasens, conducerea 

pe contrasens, pe drumurile cu sens unic, accident produs la trecerea de nivel de cale ferata 
c) în momentul accidentului, autovehiculul era condus sau actionat de o persoana fara permis de conducere valabil 

pentru categoria respectiva de autovehicule, ori dupa ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut 
în vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii dreptului de a conduce;  

d) accidentul a fost produs în timpul conducerii autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice sau droguri, 
precum si în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice 
ca infractiuni, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infractiuni;  

e) accidentul a fost produs în timpul cât autorul infractiunii încerca sa se sustrage de la urmarire;  
f) daca soferul nu a oprit dupa producerea unui accident si nu a luat masurile necesare, adica nu a anuntat politia, 

nu a aflat numele si adresele partilor si martorilor implicati; 
17. furtul sau tentativa de furt, daca la politie nu s-a înregistrat o reclamatie în acest sens, sau la comiterea furtului sau a 
tentativei de furt au luat parte prepusii Beneficiarului sau persoane din familia prepusilor Beneficiarului; 
18. cazurile în care Beneficiarul a încredintat, cu consimtamântul sau, autovehiculul unei persoane care, refuza sa îl 
restituie; 
19. cazurile în care Beneficiarul a favorizat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a 
urmarilor acestora; 
20. cazul în care persoana careia Beneficiarul i-a incredintat spre utilizare autovehiculul nu depune la Asigurator sau la 
politie, concomitent cu avizarea furtului autovehiculului certificatul de înmatriculare (talonul) / autorizatiei de circulatie 
provizorie (în cazul autovehiculelor înmatriculate provizoriu); cheile originale ale autovehiculului, precum si 
telecomenzile aferente; 
21. în cazul în care, în legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala;  
22. in cazul in care nu s-au prezentat documentele de la Politie. Nu se accepta formular de constatare amiabila. 
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