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Produsul: Asigurarea avariilor accidentale ale maşinilor şi utilajelor

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 avariilor accidentale ale maşinilor şi utilajelor
Ce se asigură?
Riscurile asigurate sunt:
Acordăm despăgubiri pentru pagubele produse prin avarierea sau
distrugerea bruscă şi neprevăzută din cauze interne a bunurilor sau
părţi ale acestora menţionate şi localizate conform Anexelor şi
Specificaţiilor anexate, din cauze ca:
 defecţiuni, pene, scurt circuit sau deranjamente electrice sau
mecanice
 material şi turnare defectuoase, erori de proiectare
 greşeli de montare sau instalare, execuţie defectuoasă
 nepricepere sau neglijenţă în utilizarea acestora
 insuficienţa apei în boilere, explozie, dezmembrare datorată forţei
centrifuge
 orice alte cauze care nu sunt expres excluse, care fac necesară
reparaţia sau înlocuirea bunului respectiv
Informațíi referitoare la Suma asigurată:
Suma asigurată trebuie să fie egală cu preţul de înlocuire al maşinilor
cu maşini noi de acelaşi fel şi aceeaşi capacitate, respectiv cu costul
de înlocuire inclusiv cheltuielile de transport, taxele vamale şi costul
montării.
Dacă la producerea unui eveniment asigurat se constată că sumele
asigurate sunt inferioare celor necesar a fi asigurate, valoarea
despăgubirii prin această poliţă se va reduce corespunzător raportului
dintre suma asigurată şi suma necesar a fi fost asigurată. Această
condiţie se aplică separat fiecărui bun.

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
 aparate de zbor, sateliţi, inclusiv sistemele de lansare şi de transport ale
acestora, ambarcaţiuni sau echipamente navale şi alte mijloace de
transport terestru
 vehicule înmatriculabile
 utilaje de foraj
 utilaje folosite pentru săparea de tunele şi lucrările miniere subterane
 utilaje aflate pe platformele de la malul apelor, în porturi sau pe
barje/pontoane
 utilaje care se folosesc în gropi de gunoi sau gropi/puncte de colectare
a deşeurilor sau altele asemenea
 utilaje care recuperează deşeuri subterane sau subacvatice
 utilaje agricole
 echipamente, maşini şi utilaje mai vechi de 10 ani, dacă nu se convine
altfel

Există restricții de acoperire?
Nu acordăm despăgubiri pentru:
Pagube la piesele care pot fi schimbate, părţi care prin
întrebuinţarea şi/sau natura lor suferă un grad mai mare de
depreciere
Pagube produse de incendiu, stingerea acestuia sau demolarea
ulterioară a construcţiei, fulger, explozie chimică (cu excepţia
exploziilor gazelor de fum din cazane), cădere a aparatelor aeriene
sau obiecte din acestea, furt sau tentativă de furt, prăbuşirea
clădirilor, inundaţie, cutremur, alunecare de teren, avalanşă,
uragan, furtună, erupţie vulcanică sau alte catastrofe naturale,
lovire de autovehicule, cădere de corpuri de orice fel;
Orice daună, distrugere, deteriorare sau răspundere legală
provocată sau care rezultă direct sau indirect din greve, revolte,
tulburări civile și vandalism
Pagube pentru care, prin lege sau contractual, răspunde
furnizorul, beneficiarul sau reparatorul/unitatea care asigură
întreținerea
Pagube produse prin acţiunea intenţionată sau neglijentă cu efecte
grave a Asiguratului sau a reprezentanţilor Asiguratului.
Pagube de consecinţă directă a influenţei continue a funcţionării
Pagube indirecte sau de consecinţă de orice fel precum şi
pagubele produse terţilor

Ce obligații am?
La încheierea asigurării:
- Trebuie să răspundeți în scris la Cererea Chestionar, cu privire la împrejurările esenţiale, 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 asigurării se modifică în cursul valabilităţii contractului, trebuie să
comunicați în scris schimbarea
- Trebuie să ne anunţați în termen de 15 zile de la înstrăinarea obiectului asigurării
- Trebuie să luați, pe cheltuiala dumneavoastră, toate măsurile uzuale rezonabile și să vă conformați tuturor recomandărilor făcute de către noi pentru
prevenirea producerii daunei
În caz de daună:
- Trebuie să ne înştiințați, în maximum 48 de ore, telefonic şi în scris, dând informaţii asupra naturii şi mărimii pagubei
- Trebuie să luați, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubei
- Trebuie să conservați părţile afectate şi să le puneți la dispoziţia reprezentantului nostru, sau a unui expert pentru inspecţie
- Trebuie să înştiinţați, în cel mai scurt timp, organele de poliţie sau pompierii în cazul în care pierderea sau avarierea s-a produs datorită furtului prin
efracţie, actelor de talhărie sau unui incendiu

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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