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Condiţii generale de asigurare 
pentru asigurarea Eljoy pentru 
biciclete electrice/e-bike 

A. Informaţii generale 

În baza contractului Dvs. stau prezentele condiţii generale de 
asigurare pentru asigurarea Eljoy, pentru biciclete electrice. 

Aceşti termeni şi condiţii de asigurare şi informaţiile Dvs. privind 
asigurarea încheiată, determină conţinutul asigurării Dvs. pentru 
bicicletele electrice şi determină şi acoperirea asigurării. În 
calitate de asigurator, nu ne putem descurca fără termini tehnici. 
Aceştia nu sunt mai mereu uşoare de înţeles, sau pe înţelesul 

tuturor. Din acest motiv noi explicăm anumiţi termini tehnici sau 
folosim exemple pentru a le explica. Atunci când folosim sau dăm 
exemple, acestea nu sunt mai mereu exhaustivi. Cuvintele 
respective sunt subliniate prin majuscule, pentru o lizibilitate mai 
bună. 

В. Definiţii 

В.1 Asigurator / noi / nostru/al – a – ai - ale 
noastre 

Asiguratorul este AWP P&C S.A.  - sucursala pentru Austria,  
Pottendorfer Straße 25-27, 1120 Viena, în documente figurând 
menţionat ca "noi/nostru/al – a – ai - ale noastre/" 

nr. telefon: + 43-1/525 03-7; fax: +43-1/525 03-999; E-mail: 
service@allianz-assistance.at; www.allianz-аssistance.at; 
Tribunalul Comercial din Viena, Registrul Comerţului FN 100329 v, 
DVR-Nr 0465798, UID-Nr ATU 15366609 

В.2 Тitularul poliţei 

"Eljoy" AD [SA], Zona industrială vest, Parcul logistic de vest 
(Fabrica de bere), Varna, 9000 Bulgaria, numărul de identificare al 
firmei 206157003 

B.3. Persoana asigurată 

Persoana asigurată / Dvs.: Dvs. aveţi calitatea de persoană 
asigurată, în cazul în care titularul poliţei v -a inclus ca tare. 
Utilizatorul împuternicit al bicicletei electrice este considerat, de 

asemenea, a fi o persoană asigurată.  

С. Obiectul asigurării 

Acoperirea asigurată  

există pentru bicicletă electrică, descrisă mai detaliat în 
informaţiile despre asigurare, cu un preţ total maxim de achiziţie 
de până la 2.500 EUR, cu TVA inclus.  

Este posibilă încheierea de asigurare numai pentru bicicletele 
electrice noi, care nu necesită înregistrare sau asigurare şi care 
sunt utilizate numai în scopuri personale. Este posibilă, de 
asemenea, asigurarea bicicletelor electrice utilizate în scopuri 

comerciale, însă este necesară furnizarea de informaţii şi 
permisiuni speciale.  

Asigurarea acoperă, de asemenea, părţile care sunt fixate 
permanent la bicicleta electrică (de exemplu, scaun, ghidon, 
lămpi) şi care sunt necesare pentru funcţionarea bicicletei 
electrice. Părţile care sunt fixate la bicicletă şi pentru care se 
foloseşte eliberare rapidă sau care sunt bine înşurubate la 

bicicleta electrică sunt considerate a fi fixate ferm la aceasta. 
Piesele puse, inserate, prinse sau legate de bicicletă, precum şi 
accesoriile libere (de exemplu, sacul pentru bicicletă, pompa de 

aer) nu sunt considerate a fi fixate ferm la aceasta şi, prin urmare, 

nu sunt asigurate. 

Încuietorile de siguranţă conectate, încărcătorul furnizat şi 

dispozitivul de comandă sunt de asemenea asigurate. Doar acele 
piese şi încuietori de siguranţă care au fost achiziţionate în 
aceeaşi zi cu bicicleta electrică asigurată (piesele asigurate) sunt 
asigurate (a se prezenta factura originală). Încuietorile de 
siguranţă pentru biciclete trebuie să aibă cel puţin un preţ original 

de achiziţie de 50 de euro cu TVA inclus. 

D. Riscuri asigurate 

Asigurăm bicicleta electrică care face obiectul asigurării împotriva 
anumitor evenimente. Denumim aceste evenimente riscuri 

asigurate, dacă sunt acoperite prin asigurare.  

 

D.1 Ce evenimente sunt asigurate? 

Eveniment E-
Bicicletă 

Furt prin efracţie  
Furt   

Tâlhărie   

Acte de v andalism   
Daune fortuite asupra bicicletei   

  Asistenţă pentru biciclete    
     

Acestea sunt denumite mai jos riscuri asigurate.  

Pentru a vă proteja împotriva furtului / furtului prin efracţie/ 
tâlhăriei /actelor de vandalism, bicicleta electrică asigurată 
trebuie să fie încuiată pe un obiect staţionar cu ajutorul unei 
încuietori corespunzătoare, dacă acest lucru este permis în mod 
rezonabil şi legal. 

D.2 Evenimente 

În aceasta secţiune descriem acele evenimente care beneficiază 
de acoperire prin asigurare. 

D.2a Evenimente asigurate 

Acoperirea asigurării include distrugerea şi pierderea bicicletei 
electrice asigurate, prin: 

 
• Furt prin efracţie 
Furtul prin efracţie are loc atunci când făptuitorul intră într-o 
clădire sau în incinta unei clădiri 
- prin exercitarea de apăsare sau ruperea uşilor deschise, a 

ferestrelor sau a altor părţi ale clădirii; 
- intrarea prin deschideri sau orificii care nu sunt destinate 
intrării, depăşind obstacolele dificile; 
- strecurare şi extragerea bunului din camere încuiate;  
- intruziune prin deschiderea încuietorilor cu unelte sau chei false; 

(cheile false sunt chei făcute ilegal) 
- intruziune făcută cu ajutorul cheilor originale, care au fost luate 
prin furt prin efracţie în alte spaţii decât camerele în care se află 
bicicleta electronică asigurată sau prin ameninţarea sau utilizarea 
violenţei fizice împotriva oamenilor (furt de chei).  

 
• furt (necalificat) 
Furtul necalificat are loc atunci când făptuitorul sustrage bicicleta 
electrică asigurată (= furt complet) fără a fi incident unul dintre 
cazurile de furt prin efracţie.  

 
• Tâlhărie 
distrugerea şi pierderea bunurilor asigurate prin tâlhărie are loc în 
următoarele situaţii: 

mailto:service@allianz-assistance.at
http://www.allianz-assistance.at/
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- obiectele asigurate sunt sustrase sau predarea lor este efectuată 

forţat, prin utilizarea de sau ameninţarea cu violenţă fizică 
împotriva persoanei asigurate, a persoanelor care convieţuiesc cu 
aceasta într-o gospodărie sau a altor persoane care au dreptul de 
a folosi bicicleta electrică asigurată; 

- persoana asigurată, persoanele care convieţuiesc cu aceasta 
într-o gospodărie sau alte persoane care au dreptul de a folosi 
bicicleta electrică, devin incapabili să acţioneze în rezultatul 
accidentării fizice sau în rezultatul unui alt motiv pentru care este 
nu sunt responsabili şi după aceea are loc sustragerea proprietăţii 

asigurate, făptuitorul beneficiind de starea respectivă.  
 
• Acte de vandalism 
Costurile aferente reparaţiilor necesare efectuate de către un 
dealer specializat şi autorizat de noi vor fi acoperite în caz de acte 

de vandalism. 
 
• Defectarea şi deteriorarea bicicletei electrice: 
Costurile pentru efectuarea reparaţiilor necesare ale daunelor de 
către un dealer specializat autorizat de noi vor fi taxate în caz de: 

• cădere / cădere şi accident,  
• greşeli acceptate în funcţionarea şi manipularea 

obiectului asigurat. 
 
Doar reparaţiile la un dealer specializat de biciclete sunt 

asigurate. 
Acoperim fie costul unei biciclete noi de acelaşi tip şi calitate până 
la valoarea curentă, fie clientul primeşte compensaţie în bani. În 
cazul în care beneficiarul optează pentru rambursare, acesta 

trebuie să dovedească noua achiziţie de la un dealer Eljoy.  
 
• Asistenţă pentru bicicleta electrică: În cazul în care bicicleta 
electrică / e-bike asigurată nu mai este funcţională pentru 
deplasări, ca urmare a unei avarii sau a unui accident, Centrul de 

asistenţă va organiza şi va plăti un maxim de 200 EUR per 
eveniment asigurat pentru acordarea de asistenţă la  locul 
evenimentului sau transportul (inclusiv activităţile de salvare) 
până la cel mai apropiat service adecvat de biciclete (sau la 
punctul final al traseului pentru ziua respectivă).  

Cu excepţia pieselor de mici dimensiuni precum valve, supape, 
şuruburi etc. în vehiculul avariat, costurile de reparaţii şi de piese 
de schimb nu sunt acoperite prin asigurare în Asistenţa pentru 
bicicleta electrică. 

Asistenţa pentru biciclete electrice include: 

• Asistenţă şi ajutor în limitele normalului, la avarie: pentru a vă 

permite să vă continuaţi călătoria 

• Transport pentru returul bicicletei electrice, precum şi a 
utilizatorului bicicletei electrice (dacă este nevoie de o altă 
persoană însoţitoare) la punctul de plecare al deplasării de o zi, la 

destinaţie sau la un partener comercial specializat. Costurile de 
transport sunt plătite până la suma de 200 EUR.  

 

D.2b Evenimente neasigurate 

Acoperirea prin asigurare nu se extinde asupra următoarelor:  
 
• Daunele care nu afectează funcţionalitatea bicicletei / bicicletei 
electrice asigurate. Acestea sunt în special zgârieturi, abraziuni şi 
defecte. 

• Uzura (precum cea a anvelopelor şi a plăcuţelor de frână), cu 
excepţia cazului în care deteriorarea cauzată prin uzură s-a 
produs din cauza căderii, căderii sau accidentului sau din cauza 
erorilor în funcţionarea şi manipularea bicicletei. 
• Deteriorarea şi furtul accesoriilor care nu sunt fixate 

permanent. 
Acestea sunt, de exemplu, afişajele externe (cu excepţia afişajului 
LCD încorporat furnizat de producător ca parte integrantă a 
sistemului electric), vitezometre externe (cu excepţia 
vitezometrului integrat furnizat de producător ca parte integrantă 

a sistemului electric), dispozitive GPS externe (cu excepţia 
dispozitivului GPS integrat furnizat de producător ca parte 
integrantă a sistemului electric), coşuri pentru biciclete, sticle de 

băut, genţi pentru bagaje, scaune pentru copii şi iluminat ataşat 

(accesorii neacoperite prin asigurare). 
 
Accesoriile incorporate furnizate de producător, care pot fi uşor 
demontate, trebuie depozitate şi ţinute în siguranţă. 

 
• Deteriorarea bicicletei electrice asigurate care a fost cauzată în 
mod intenţionat de dvs. sau de persoane care convieţuiesc într-
una şi aceeaşi gospodărie cu Dvs.  
• Pierderea, abandonarea sau părăsirea bicicletei electrice 

asigurate sau a pieselor asigurate. 
• Modificări în construcţia / manipularea dispozitivului: 
Îndepărtarea, ocolirea, dezactivarea sau modificarea/ 
manipularea dispozitivului asigurat (spre exemplu, setarea 
cipului). 

 
Defecte din fabrică: 

 Deteriorări intervenite în perioada de garanţie a 
producătorului, în condiţia că va fi posibilă 
demonstrarea că au avut loc din cauza unor daune sau 
costuri de daune pentru care producătorul sau 
comerciantul este responsabil în temeiul garanţiei 

legale. 

 Daune pentru se face responsabilă o parte terţă, în 
calitate de producător, comerciant sau companie de 
reparaţii. 

 Defecte de serie şi retragere produse de pe piaţă.  
 Construcţia, fabricarea, designul sau alte defecte 

legate de securitatea dispozitivului asigurat.  

 Daune pentru care poate depusă o pretenţie de 
despăgubire împotriva producătorului sau dealerului 

din cauza încălcării contractului sau a lipsei acoperirii 
prin garanţie. 

 Defecte de serie rezultând în retragerea de pe piaţă a 
produsului de către producător.  

 
• Daune cauzate prin participarea la competiţii oficiale de ciclism 
şi antrenamente, şi exerciţiile conexe acestora. 

• Costuri de curăţenie şi de mentenanţă: Costuri pentru 
eliminarea daunelor pur vizuale şi care nu afectează 
funcţionalitatea dispozitivului (în special zgârieturi, uzură, lovituri, 
deteriorări ale vopselei, reparaţii cosmetice etc.). Servicii 
necesare datorită activităţilor de mentenanţă / service (de 

exemplu, actualizarea software-ului, reglarea cutiei de viteze sau 
a frânelor) şi curăţare 
• Cheltuieli pentru închirierea de biciclete. 
• Activitate profesională / comercială (cu excepţia cazului în care 
riscurile comerciale au fost raportate în prealabil asiguratorului 

AWP, prin grija şi de către titularul poliţei): Deteriorări cauzate 
prin utilizarea dispozitivului în scopuri comerciale şi care, prin 
urmare, nu au avut loc prin utilizarea dispozitivului asigurat 
pentru uz personal. Activităţile profesionale / comerciale în acest 
sens sunt în special livrarea pachetelor / scrisorilor / mărfurilor 

comerciale, închirierea către oaspeţii hotelului etc.  
 
Daunele aduse prin influenţa evenimentelor externe: 

Daunele aduse prin influenţa evenimentelor externe precum 
calamităţile şi dezastrele naturale precum incendiu, inundaţie, 
trăsnet şi deflagraţie, şoc electromagnetic, produse de factorul 
uman sau de evenimente naturale (sunt excluse daunele prin 
umiditate asigurate, spre exemplu a bateriei).  

Daunele aduse prin armele nucleare, radioactivitatea, reacţiile 
nucleare sau contaminarea cauzată de radiaţiile ionizante, 
deteriorarea prin scurgeri. 

Daunele aduse prin război sau război civil, invazie, revoluţie, 
răscoală, nelinişti sau insurgenţe, acte politice de violenţă, atacuri 
sau acte de terorism, blocade sau conflicte de muncă (greve), 
exproprieri sau intervenţii similare, confiscări, ordine oficiale sau 

alte intervenţii ale statului, precum şi poluarea sau daunele 
cauzate de dezastrele naturale. 

Daune ulterioare ale proprietăţii sau pierderi financiare: Daune 
directe şi indirecte produse în urma deteriorării bunurilor, 

precum şi daune financiare, inclusiv costurile pe care le suportaţi 
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dacă nu puteţi utiliza bicicleta e-bike asigurată aşa cum o utilizaţi 

de obicei. Acestea includ, de exemplu, costul împrumutării unui 
dispozitiv de înlocuire. 

Neglijenţă gravă: Daune cauzate prin neglijarea îngrijirii şi 

mentenanţei necesare într-un grad evident sau cauzate de faptul 
că, prin grija Dvs. sau prin grija utilizatorului bicicletei electrice 
asigurate, nu au fost luate măsuri de precauţie rezonabile pentru 
a evita daunele produse. 

Neglijenţa, utilizarea eronată sau utilizarea necorespunzătoare a 
dispozitivului şi pierderea: daunele produse prin utilizarea 
necorespunzătoare, instalarea necorespunzătoare, sau 
exploatarea ori utilizarea necorespunzătoare a bicicletei electrice 
asigurate pentru un scop pentru care e-bicicleta nu a fost 

destinată iniţial. Aceasta include deteriorarea sau defectarea 
bicicletei electrice cauzată de nerespectarea instrucţiunilor de 
exploatare şi de siguranţă ale producătorului. 

Utilizarea ilegală: Utilizarea ilegală a bicicletei Dvs. electrice 
asigurate; inclusiv încălcarea interdicţiilor sau reglementărilor 
oficiale. Aceasta include, de exemplu, utilizarea frecvenţelor radio 
neautorizate. 

Comenzi pentru reparaţii sau schimb/înlocuire neautorizate sau 
aprobate: reparaţii / intervenţii pe bicicleta Dvs. electrică 
efectuate fără acordul nostru.  

În afara perioadei de asigurare convenită: Contractul este 
încheiat pentru termenul specificat în informaţiile de asigurare. 
Asigurarea nu oferă acoperire pentru daunele care au avut loc 
înainte sau după expirarea asigurării.  

Е. Acoperirea geografică 

Acoperirea asigurării este valabilă în Belgia, Bulgaria, Germania , 
Franţa, Grecia, Italia, Austria, România şi Spania.  

F. Ce trebuie făcut în cazul 
deteriorărilor? 

F.1 Obligaţii  

Trebuie să luaţi măsuri de precauţie rezonabile pentru a proteja 
bicicleta electrică Dvs. asigurată împotriva accidentelor, 
pierderilor sau daunelor şi trebuie să vă comportaţi ca şi cum nu 
aţi fi asigurat. În caz de daune, trebuie să menţineţi daunele pe 

cât posibil mai mici şi să evitaţi costurile inutile. Aceste obligaţii 
sunt obligaţii în sensul condiţiilor legale aplicabile. Libertatea de 
executare în cazul încălcării obligaţiilor nu se aplică dacă 
încălcarea nu este făcută cu intenţie sau prin neglijenţă gravă. În 
cazul în care obligaţia nu va fi încălcată cu intenţia de a influenţa 

obligaţia asiguratorului de a pune la dispoziţie sau de a  achita 
despăgubiri, sau cu intenţia de a se obstrucţiona stabilirea 
circumstanţelor care pot fi recunoscute ca fiind semnificative 
pentru obligaţia asiguratorului de a oferi despăgubiri, asiguratorul 
rămâne obligat să efectueze plata, în condiţia în care încălcarea 

nu este legată de stabilirea evenimentului asigurat care încă mai 
influenţează stabilirea sau domeniul de aplicare a serviciului 
asiguratorului. 

 

Obligaţii generale în caz de cerere 
În primul rând este necesar să informaţi asigurătorul folosind 
formularul de daune pe site-ul web Eljoy. Sunteţi obligat să puneţi 

la dispoziţia noastră toate informaţiile necesare care sunt 
necesare pentru a clarifica circumstanţele faptice privind cazul 
concret,  dacă este vorba despre o pretenţie de despăgubire şi 
trebuie să ne oferiţi şi posibilitatea de a verifica motivul şi 

valoarea cererii. 

Pe perioada termenului acoperirii asigurate trebuie să menţineţi 
bicicleta electrică asigurată într-o stare generală bună şi să 
depuneţi griji rezonabile pentru ca să evitaţi sau cel puţin să 

reduceţi la minim riscul de deteriorare a echipamentului asigurat 
sau pierderea bicicletei electrice asigurate. 

În cazul în care bicicleta electrică va fi deteriorată, defectată sau 

distrusă în perioada în care contractul de asigurare produce 
efecte, la nevoie noi putem solicita de la Dvs. ca Dvs. de îndată să 
ne puneţi la dispoziţie bicicleta şi dacă va fi necesar să ne puneţi 
la dispoziţie bicicleta electrică (inclusiv accesoriile incluse în 

scopul livrării), pentru ca noi s-o putem evalua. 

Obligaţii speciale  
În caz de furt, furt prin efracţie sau tâlhărie, Dvs. sunteţi obligat 
ca atunci când depuneţi plângerea, să puneţi la dispoziţia noastră 

raportul întocmit de organele de poliţie cu privire la accidentul 
respectiv.  

F.2 În caz de defecţiune/accident 

În caz de defecţiune / accident vă rugăm să luaţi legătura mai 
întâi cu Centrul de Asistenţă Allianz Partners cu privire la bicicleta 
Dvs. electrică, prin folosirea formelor corecte de reclamaţii 
disponibile pe pagina web Eljoy. Centrul de asistenţă funcţionează 
24/7, pe tot parcursul anului şi vă poate oferi asistenţă în cazul în 

care asigurarea o acoperă.  

În cazul în care bicicleta electrică / e-bike asigurată nu mai este 

funcţională pentru deplasări, ca urmare a unei avarii sau a unui 
accident, Centrul de asistenţă va organiza şi va plăti un maxim de 
200 EUR per eveniment asigurat pentru acordarea de asistenţă la 
locul evenimentului sau transportul (asistenţa şi transportul doar 
din străzile de pe reţeaua publică de transport, la care accesul 

este posibil pentru o maşină normală sau un taxi) până la cel mai 
apropiat service adecvat de biciclete. 

F.3 Depunerea raportului pentru reclamaţie 

Dvs. aveţi obligaţia de a declara daunele de îndată, adică este de 
preferat în cadrul a 14 zile după data la care ne-aţi înştiinţat. 

Daunele pe e-bicicleta Dvs. asigurată trebuie raportate de îndată 

pentru ca e-bicicleta să poate fi reparată imediat şi defecţiunea e-
bicicletei să nu se extindă. În cazul în care există o perioadă 
nerezonabil de lungă între momentul în care s-a produs dauna şi 
momentul în care Dvs. ne înştiinţaţi despre aceasta, ne rezervăm 
dreptul să efectuăm o deducere la rezolvarea daunelor, în 

condiţia în care cuantumul daunelor a crescut datorită întârzierii 
în timp şi respectiv cuprinsul acoperirii noastre s-a extins. 

F.4 Ce trebuie să faceţi în caz de cerere? 

Vă rugăm să luaţi legătura cu noi folosind formularul de cerere în 
caz de furt / tâlhărie/ acte de vandalism / daune, disponibil pe 
pagina web Eljoy. 

Vă rugăm să luaţi legătura cu noi şi să trimiteţi informaţii despre 
nevoile Dvs. de asistenţă pentru mobilitate, folosind formularul 
de cerere de ajutor pentru mobilitate disponibil pe pagina web 
Eljoy. 

Este necesar ca Dvs. să ne puneţi la dispoziţie următoarele 
informaţii:  

 Dovada că bicicleta electrică este asigurată la noi, spre 
exemplu dovada Dvs. pentru achiziţia bicicletei şi 

informaţiile de asigurare, numărul de 
înregistrare/înmatriculare al e-bicicletei Dvs. 

 Descrierea evenimentului care a rezultat în producerea 
daunei şi defecţiunii echipamentului. 

 În caz de daună în urma unui accident: este necesar să ne 
trimiteţi şi o poză cu dauna 

 În caz de furt: este necesar să ne trimiteţi raportul organelor 
de poliţie şi factura originală a e-bicicletei asigurate. 

F.5 Prelucrarea cererilor de către asigurator 

După într-un final verificăm cererea Dvs. vă vom informa în cele 
mai scurte termene dacă purtăm responsabilitate pentru 
pretenţia Dvs. Nu puteţi plasa o comandă de reparaţii sau 
transport fără acordul nostru.  
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G. Ce servicii oferim în caz de 
reclamaţie?  

În cazul în care raportaţi daune acoperite prin asigurare, noi ori 
vom repara e-bicicleta Dvs. care face obiectul asigurării prin 
folosirea pieselor de schimb disponibile doar în reţeaua de 
comercializare, ori vom înlocui e-bicicleta.  

G.1 Valoarea asigurată 

Valoarea asigurată a articolelor asigurate în conformitate cu 
punctul G.3 este preţul de achiziţie a e-bicicletei noi şi nefolosite, 
care face obiectul asigurării, inclusiv accesoriile asigurate şi 

incluse pe factură.  
 

G.2 Acoperirea serviciilor în caz de reparaţie 
posibilă 

În caz de pretenţie de asigurare, noi vom rambursa cheltuielile 
necesare pentru reparaţiile dispozitivului deteriorat, inclusiv 
cheltuielile de materiale şi muncă, precum şi cheltuielile de 
transport făcute de compania de service, comandate de noi. 

Împotriva noastră nu vor exista cereri suplimentare.  

În caz de daună, cheltuielile necesare pentru reparaţii vor fi 

rambursate, dar nedepăşind valoarea asigurată.  

G.3 Acoperirea serviciilor în caz de pierire 

În caz de distrugere sau de pierdere (dacă bicicleta/e-bicicleta nu 
mai poate fi folosită, din punct de vedere şi în mod obiectiv), 

valoarea asigurată va fi restituită la maxim. Puteţi achiziţiona o 
bicicletă/e-bicicletă nouă de la dealerul Dvs. specializat de 
biciclete Eljoy, iar noi vom achita cheltuielile până la valoarea 
asigurată a unei biciclete noi de acelaşi tip şi calitate, max. până la 

valoarea prezentă sau clientul va primi o compensaţie în bani.  În 
cazul în care beneficiarul optează pentru rambursare, acesta  
trebuie să dovedească noua achiziţie de la un dealer Eljoy. 
Contractul de asigurare expiră automat.  

Valoarea asigurată (= valoarea iniţială de achiziţie) formează 
limita de despăgubire pentru asigurator, ridicându-se însă până la 
o limită maximă de 2500 EUR. 

G.4 Perioada asigurată 
 
contractul de asigurare se încheie pe o perioadă de un an.  

 

G.5 Compensaţie 

În caz de compensaţie în conformitate cu prevederile secţiunilor 
G.2 şi G.3, reducerea valorii datorită vârstei şi utilizării bunurilor 

asigurate, va fi dedusă din valoarea asigurată în următoarea 
proporţie: 

 Fără deduceri pentru daunele parţiale 
 Fără deduceri pentru o perioadă de folosire de până la 6 

luni 

 pentru lunile 7 şi până la 12 - 15%. 

 
G.6 Caracter subsidiar 

Acoperirea asigurării are caracter subsidiar. Lucrul acesta 
înseamnă că despăgubirile asigurate vor fi puse la dispoziţie doar 

în măsura în care nu este posibilă obţinerea despăgubirilor de la 
alte contracte de asigurare sau de la alte acoperiri (ex. asigurarea 
gospodăriei, acoperirea cărţilor de credit). 

H Prevederi generale 

H.1 Returnarea bunului asigurat 

Contractul de asigurare se încheie pe perioada stabilită a 
contractului, pentru bicicleta electrică asigurată.  

Dacă e-bicicleta asigurată este returnată, vândută sau înlocuită cu 

un alt dispozitiv în perioada în care contractul produce efecte, 
contractul de asigurare va fi reziliat în mod automat.  

H.2 Clauză pentru sancţiuni economice 
(sancţiuni internaţionale) 

Prezentul contract de asigurare nu prevede acoperire şi, dacă 

este aplicabil, nu obligă la plată, cu titlu de acoperire sau plată 
pentru sancţiunile, prevederile sau reglementările respective ale 
Naţiunilor Unite, Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii sau 
pentru alte sancţiuni similare economice sau comerciale, - la 
încălcarea regulamentelor sau prevederilor. Ne declinăm reglarea 

pretenţiilor împotriva persoanelor, companiilor, guvernelor şi 
altor părţi terţe, împotriva cărora nu poate exista o reglementare, 
potrivit anumitor convenţii naţionale sau internaţionale sau din 
cauza sancţiunilor, şi cu privire la care se aplică sancţiuni 
economic, comerciale sau financiare, sau embargo. 

Н.3 Plângeri 

Scopul nostru este să oferim servicii de cea mai înaltă calitate. 
Pentru este, de asemenea, extrem de important, să răspundem la 

preocupările Dvs. În cazul în care nu sunteţi mulţumit de unele 
dintre produsele noastre sau serviciile noastre, vă rugăm să ne 
înştiinţaţi în mod direct. Ne puteţi trimite plângerile Dvs. privind 
probleme ce ţin de contracte sau daune, folosind orice canal de 
comunicare. 

Pentru înaintarea plângerilor din toate sectoarele de asigurare, 
puteţi lua legătura cu biroul nostru responsabil cu plângerile:  

Abteilung III/3 
Stubenring 1, 1010 Viena 
+43/1/71100/862501 sau 862504 

versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at 

Н.4 Legislaţia aplicabilă, instanţele 
competente 

Acestui contract de asigurare se aplică legislaţia Austriei. Locul de 

competenţă este Viena, Austria.  

 

I. Data şi semnătura asiguratorului 

I.1 Data 10.12.2020 

I.2 Semnătura asiguratorului 


