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Acest document servește doar unui scop de informare, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este vorba despre o asigurare facultativă destinată acoperirii daunelor produse mașinilor aparținând persoanelor juridice utilizate în domeniul
construcțiilor.
Ce se asigură?
Se pot prelua în asigurare utilaje de construcții sau bunuri de tipul:
 automacarale;
 autobetoniere;
 buldozere;
 excavatoare;
 baracamentele sau alte construcţii temporare folosite pe şantier.
Se acordă despăgubiri pentru avarierea, bunurilor asigurate din orice risc
neprevăzut, cu excepția celor excluse în mod explicit.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se
încheie asigurarea și este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul
producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigură?

Nu pot fi asigurate:
 Elemente schimbabile sau detașabile (ex. burghie, filiere,
freze, dălți, sape, cuțite etc).
Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:
 de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei
sau de terorism;
 de poluare si/sau contaminare;
 cu intenţie sau culpă gravă în producerea evenimentului
de către Asigurat/ Contractant/ Beneficiar;

Există restricții de acoperire?

! Acoperirea nu validează pentru daune produse în
perioada de suspendare a efectelor juridice ale
contractului de asigurare

Unde beneficiez de asigurare?


Asigurarea este valabilă pe teritoriul României, la locația menționată în Poliță și după caz, la adresele punctelor de lucru, șantierelor destinate
activității specifice, locurilor de depozitare/garare, în unitățile destinate efectuării reviziilor, reparațiilor sau operațiunilor de întreținere.

Ce obligații am?

La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să:
 furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/ împrejurările care influenţează riscul;
 plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
 ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind
riscul asigurat;
 întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului, în scopul
prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
 în cazul producerii unui eveniment să ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
 participați/ cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna produsă.

Când și cum plătesc?

Prima de asigurare se plătește la emiterea Poliței sau conform scadențelor menționate în Poliță, prin virament bancar sau în numerar.

Când începe și când încetează acoperirea?

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță;
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?

Potrivit prevederilor din Codul Civil, aveți dreptul să denunţați unilateral contractul de asigurare, printr-o notificare prealabilă transmisă
Asigurătorului, contractulul de asigurare încetându-și efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data notificării Asigurătorului.

