Asigurarea navelor maritime
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Groupama Asigurări SA, autorizată în România de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înscrisă în Registrul
Asigurătorilor și Reasigurătorilor sub nr. RA-009/2003 Produsul: Asigurarea navelor comerciale, de pescuit şi colectoare,
precum şi a altor ambarcaţiuni, instalaţii şi utilaje plutitoare asimilate navelor
Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest produs de
asigurare vă sunt oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea navelor comerciale, de pescuit şi colectoare, precum şi a altor ambarcaţiuni, instalaţii şi utilaje plutitoare asimilate
navelor
Ce se asigură?
Riscuri asigurate
 Pierdere totală
 Avarii (avarie comună, avarie particulară)
 Răspundere pentru coliziuni cu terţi
Suma asigurată reprezintă suma declarată de
Asigurat, care nu trebuie să fie inferioară valorii de
înlocuire sau să depăşească valoarea de nou a unei
nave similare, la data încheierii asigurării.
Suma asigurată este declarată facultativ pe
componente, astfel:
- 40% pentru corpul navei (obligatoriu);
- 40% pentru maşini (opţional);
- 20% pentru instalaţii (opţional).
Suplimentar la suma asigurată se poate asigura până
la 25% din valoarea navei pentru cazurile de Pierdere
totală sau de Contribuţie la avaria comună şi salvare.

Ce nu se asigură?
 Nave / ambarcaţiuni care nu sunt înregistrate la o societate de
clasificare maritimă sau ale căror Certificate de clasă și/sau inspecții
tehnice periodice eliberate de autoritatea navală sunt expirate

Există restricţii de acoperire?
! Nu suntem răspunzători pentru pagubele sau pierderile de consecinţă,
cauzate direct ori indirect sau apărute din eroarea oricărui computer,
echipament de procesare a datelor, cale, microcip, circuit integrat ori
mijloc similar sau software de calculator, chiar dacă se află în proprietatea
Asiguratului sau nu, eroare constând în:
- a recunoaşte corect orice dată ca data corectă din calendar, şi/sau
- a capta, a salva, a reţine, şi/sau a manipula, interpreta sau procesa
corect orice dată sau informaţie ori comandă sau instrucţiune ca urmare a
tratării oricărei date altfel decât data reală calendaristică, şi/sau
- a capta, a salva, a reţine sau a procesa corect orice dată ca rezultat al
operaţiei sau orice comandă care a fost programată în orice software de
calculator, ca fiind o comandă ce cauzează pierderea datelor sau
incapacitatea de a capta, a salva, a reţine sau a procesa corect astfel de
date, atunci sau după orice dată calendaristică.

Unde beneficiez de asigurare?
Nava este acoperită în zonele de navigaţie corespunzătoare certificatului de înmatriculare dar limitate de Marea Neagră, Marea Marmara şi
Marea Mediterană (zonele Europei şi Turcia).

Ce obligații am?
-

La încheierea asigurării:
Trebuie să plătiți primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în contract
Trebuie să ne furnizați toate informaţiile şi datele necesare cu privire la navele asigurate
În timpul derulării contractului:
Dacă împrejurările esenţiale privind riscul aşa cum le-ați declarat la începutul asigurării se modifică în cursul valabilităţii
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-

-

contractului, trebuie să comunicați în scris schimbarea în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă
Trebuie să luați măsuri adecvate pentru a preveni producerea evenimentului asigurat şi să puneți în practică măsurile de
prevenire cerute de noi
În caz de daună:
Trebuie să ne comunicați producerea evenimentului asigurat în termen de 72 de ore
Trebuie să luați măsurile necesare pentru salvarea şi conservarea navei avariate, precum şi pentru punerea imediată a navei în
stare de folosinţă cu mijloace proprii

Când și cum platesc?
Puteți plăti prima de asigurare 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, daca se convine plata primei în rate, în polița de
asigurare sunt prevăzute și datele scadente.

Când începe și când încetează asigurarea?
Asigurarea se poate încheia pe perioade de 1 an sau la cerere pe o perioadă mai scurtă dar cel puţin o lună
- La asigurările încheiate pe o perioadă de timp, răspunderea noastră începe şi încetează la datele prevăzute în contractul de asigurare.
- La asigurarea încheiată pentru o călătorie determinată, răspunderea noastră începe în momentul pornirii (desprinderii) navei de la cheu
sau ridicării ancorei din locul de ancoraj şi încetează în momentul sosirii navei în portul de destinaţie (ancorării), dacă nu s-a convenit altfel
prin contractul de asigurare.
- Răspunderea noastră încetează (dacă nu s-a convenit altfel) şi odată cu:
a) schimbarea din proprie voinţă sau din alte motive a armatorului sau pavilionului;
b) transferul navei la o nouă administrare;
c) închirierea navei în baza unui contract bare-boat, ulterior încheierii contractului de asigurare;
d) rechiziţionarea pentru dreptul de proprietate sau pentru folosinţă a navei;
e) schimbarea Societăţii de Clasificaţie a navei, schimbarea, suspendarea, retragerea sau expirarea clasei navei;
f) denunţarea sau rezilierea contractului de asigurare.
g) automat la detonarea oricărei arme care foloseşte fisiunea sau fuziunea atomică ori nucleară sau altă reacţie asemănătoare ori
forţă sau substanţă radioactivă ori la izbucnirea războiului (indiferent dacă s-a declarat sau nu) între unele din următoarele ţări: regatul
Unit al Marii Britanii, SUA, Franţa, Comunitatea Statelor Independente, Republica Populară Chineză;
h) nerespectarea condiţiilor de navigaţie impuse de legislaţia maritimă intenaţională sau prin certificate tehnice emise de experţi
maritimi autorizaţi.
În cazul în care nava asigurată se găseşte pe mare, răspunderea noastră se prelungeşte până la intrare în primul port, aplicându-se o
primă suplimentară stabilită în proporţie de 1/24 din prima anuală pentru fiecare perioadă de 15 zile sau fracţiune din aceasta.

Cum pot să reziliez contractul?
Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti 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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