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Produsul: Asigurarea bunurilor pe perioada depozitării

Informațiile prezentate în acest document se completează cu prevederile din următoarele documente: Oferta de asigurare, Condițiile generale,
Polița de asigurare etc..
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea bunurilor pe perioada depozitării este o asigurare pe baza căreia, se asigură banii (numerar) şi/sau alte valori (pietre preţioase, obiecte sau
lingouri din platină, aur, argint, hârtii de valoare, timbre, etc.) aflate în seifurile dumneavoastră.

Ce se asigură?
Riscurile asigurate sunt:
Acordăm despăgubiri pentru pierderea valorilor asigurate ca
urmare a:
 oricărui act de tâlhărie şi/sau atac armat
 furtului prin efracţie
 grevelor, revoltelor populare, tulburărilor civile
 actelor de vandalism sau sabotaj
 riscurilor de incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri
 riscurilor de furtună, uragan, ploaie torenţială, grindină,
inundaţie, prăbuşire sau alunecare de teren, avalanşe
 cutremurelor
 unui accident auto în urma căruia au fost afectate premisele în
care sunt depozitaţi banii asiguraţi
Informațíi referitoare la Suma asigurată:
Suma asigurată reprezintă valoarea maximă, stabilită prin polița,
în limita căreia putem acorda despăgubiri în caz de daună și
trebuie să fie valoarea maxima aflată în seifuri în oricare din zilele
perioadei asigurate.

Unde beneficiez de acoperire?
Asigurarea este valabilă pe întreg teritoriul României.

Ce nu se asigură?
 Valorile asigurate care nu sunt păstrate într-un seif încuiat
 Valorile asigurate care nu sunt autentificate și evaluate de un expert
autorizat

Există restricții de acoperire?
Nu acordăm despăgubiri pentru:
Orice pierdere întâmplată datorită fraudei, lipsei de onestitate
(necinstei) sau neglijenței reprezentanţilor, angajaţilor sau prepuşilor
Asiguratului ori a companiilor angajate în depozitarea şi securitatea
valorilor
Pierderea suferită cu ocazia depozitării fără respectarea strictă a
reglementărilor legale specifice acestor activităţi - norme legale emise
de BNR, norme legale emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor
sau alte acte normative emise de alte instituţii abilitate în acest
domeniu.
Furtul săvârşit prin folosirea fără drept a unei chei adevărate sau
folosirea unei chei false
Lipsuri datorate erorilor sau omisiunilor
Pierderea banilor întâmplată în localul Asiguratului sau în alte incinte,
care nu sunt special amenajate pentru efectuarea de plăți sau încasări
în numerar, cu excepţia cazului în care banii se găseau încuiaţi în
seifuri
Pierderi acoperite prin poliţe de fidelitate

Ce obligații am?
La încheierea asigurării:
Trebuie să răspundeți în scris la întrebările formulate în Cererea-Chestionar făcând cunoscute toate circumstanţele referitoare la risc, pe care
le cunoaşteți
Trebuie să plătiți primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în contract
În timpul derulării contractului:
Dacă împrejurările esenţiale privind riscul aşa cum le-ați declarant la începutul asigurarii se modifică în cursul valabilităţii contractului, trebuie să
comunicați în scris schimbarea, imediat ce ați cunoscut-o
Trebuie să ţineți o evidenţă riguroasă a valorilor în registrele dumneavoastră şi să ne transmiteți, în eventualitatea producerii unei daune,
informaţii extrase din aceste evidenţe.
Veți lua toate măsurile rezonabile pentru păstrarea în siguranţă a valorilor care fac obiectul asigurării şi ne veți anunţa în cel mai scurt timp
despre orice eveniment ce poate da naştere unei pretenţii de despăgubire
În caz de daună:
Trebuie să înştiinţați imediat autorităţile competente despre producerea evenimentului asigurat şi să acordați asistenţă pentru descoperirea
persoanelor vinovate şi recuperarea daunelor
Trebuie să ne înştiinţați în scris, în termen de maximum 2 zile lucrătoare, despre producerea pagubei.

Când și cum plătesc?
Puteți plăti direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar la reprezentanții
noștri de vânzări
Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, dacă se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt
prevăzute și datele scadente.

Când începe și când încetează acoperirea?
Acoperirea prin asigurare începe de la data fixată în poliţă, dar în niciun caz înainte de orele 24:00 ale zilei în care ați plătit prima de asigurare sau
prima rată a acesteia și încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă. Contractul poate
înceta și din alte cauze: denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare.

Cum pot să reziliez contractul?
Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părți atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în
care dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor
contractuale.
Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră, cât și de noi, fără penalități și fără a
fi necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice.
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