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Ce este acest tip de asigurare?
Asigurare facultativă pentru pierderi sau avarii fizice bruşte şi neprevăzute ale bunurilor asigurate sau a unor părţi ale acestora,
ȋntr-o manieră necesitând reparaţia sau ȋnlocuirea.

Ce se asigură?
Pierderi sau avarii fizice bruşte şi
neprevăzute din motive cum ar fi:
 Defecte ȋn turnare sau ȋn material
 Proiectare necorespunzătoare
 Defecte din atelier sau din montaj
 Manoperă necorespunzătoare
 Lipsa calificării utilizatorilor
 Neglijentă
 Lipsa apei ȋn cazane
 Explozie fizică
 Ruperea din cauza forţei centrifuge
 Scurt circuit
 Furtună
 Orice altă cauză care nu este ȋn
mod expres exclusă prin poliţă
Poliţa este valabilă pentru bunurile
asigurate după trecerea testului de
performanţă, indiferent dacă aceste
bunuri sunt în lucru sau nu (în repaus),
în curs de dezasamblare pentru
curăţare sau renovare (reparaţie
capitală), în cursul acestor operaţii
propriu zise, în cursul mutării în cadrul
spaţiului asigurat sau în cursul
reasamblării ulterioare.
Suma asigurată trebuie să fie egală cu
costul de înlocuire a echipamentului
asigurat cu echipament nou de acelaşi
fel şi capacitate (dimensiune) ceea ce
înseamnă costul de înlocuire inclusiv
cheltuielile de transport, taxe vamale,
dacă este cazul şi cheltuieli de
asamblare.

Ce nu este asigurat?
ASIGURĂTORUL nu acordă despăgubiri pentru:
 franşiză;
 Pierderea sau paguba suferită de scule consumabile (de exemplu: matriţe,
şabloane, cilindrii marcaţi, etc.), piese care prin natura sau modul lor de folosire
sunt supuse unei rate înalte de uzură sau depreciere (de exemplu: căptuşeală
refractară, ciocane de strivit, obiecte din sticlă, curele, sfori, fire, cauciucuri, etc.),
medii de operare (de exemplu: uleiuri, benzine, catalizatori, etc.).
 Pierderi sau avarieri datorate incendiului, trăsnetului direct, exploziei chimice (cu
excepţia exploziei gazului de fum în cazane), stingerii unui incendiu sau demolării
ulterioare, aeronavelor sau altor aparate similare sau căderilor de corpuri din
acestea, furtului prin efracţie sau prin acte de tâlhărie sau tentative ale acestora,
dărâmării clădirilor, inundaţiilor, infiltraţiilor de apă, cutremurelor de pământ, tasării,
alunecărilor sau prăbuşirilor de teren, avalanşelor, uraganelor, cicloanelor,
erupţiilor vulcanice sau catastrofelor (calamităţilor) naturale similare;
 Pierderi sau avarieri pentru care sunt răspunzători, contractual sau conform legii,
furnizorii, constructorii sau reparatorii
 Pierderi sau avarieri datorate defectelor, cunoscute de Asigurat sau de prepuşii
acestuia, existente la momentul începerii poliţei, indiferent dacă aceste defecte
erau cunoscute sau nu de Asigurător
 Pierderi sau avarieri datorate unor acte/ fapte intenţionate sau neglijenţei grave a
Asiguratului sau prepuşilor acestuia
 Orice consecinţă a unor măsuri de război, invazie, acţiuni ale unui duşman străin,
ostilităţi (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), război civil, insurecţie,
rebeliune, revoluţie, greve, baricadare, tulburări civile, putere (dictatură) militară
sau uzurpare de putere, un grup de persoane rău intenţionate acţionând în numele
sau în legătură cu o organizaţie politică, conspiraţie, confiscare, rechiziţionare,
distrugere sau avarierea proprietăţii din ordinul unui guvern, de drept sau de fapt,
sau a oricărei alte autorităţi publice
 Orice consecinţă a reacţiilor nucleare, radiaţiilor nucleare, contaminării radioactive
 Pierdere sau avariere ca o consecinţă directă a operării continue (de exemplu:
uzură, corodare, eroziune, cavitaţie, ruginire, calaminare, etc.)
 Daune de consecinţă sau răspundere civilă de orice fel sau descriere, orice plăţi ce
depăşesc despăgubirea pentru pagube materiale

Există restricții ale acoperirii?
!

Anumite tipuri de utilaje se pot asigura exclusiv prin Clauze Suplimentare ataşate
poliţei de bază:
o Pompe submersibile si sonde de adâncime
o Utilaje şi echipamente subterane

Unde sunt acoperit?
 Asigurarea validează pe teritoriul României, la locaţia sau ȋn aria georgrafică menţionată ȋn Poliţă.

Care îmi sunt obligațiile?
-

Asiguratul va lua, pe cheltuiala sa, toate măsurile rezonabile şi va respecta toate recomandările rezonabile din partea
Asigurătorului pentru a preveni pierderi sau pagube şi va respecta normele statutare şi recomandările fabricanţilor
Asiguratul va informa imediat Asigurătorul, în scris, despre orice modificare a riscului şi va lua pe cheltuiala sa
eventualele măsuri suplimentare de prevenire pentru a asigura operarea în siguranţă a obiectelor asigurate.
În eventualitatea întâmplării unui eveniment care ar putea da naştere unei cereri de despăgubire Asiguratul va:
a) informa imediat Asigurătorul prin telefon precum şi în scris, indicând natura şi mărimea pierderii sau avariei;
b) lua toate măsurile rezonabile ce-i stau în putere pentru a minimiza pierderea şi a limita întinderea pagubei;
c) păstra/conserva părţile afectate şi le va pune la dispoziţia reprezentantului sau inspectorului de daune ale
Asigurătorului, pentru inspecţie;
d) furniza toate informaţiile şi dovezile scrise pe care le va solicita Asigurătorul

Când și cum trebuie să plătesc?
Prima de Asigurare: se calculează prin aplicarea cotelor de prime asupra Sumei Asigurate Totale in funcţie de specificul şi
tipul instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor
Frecvenţă de plată: anual, semestrial, trimestrial
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncii partenere sau prin virament bancar.

Când începe și când se sfârșește acoperirea?
Răspunderea Asigurătorului începe la data ȋnscrisă ȋn Poliţă
Răspunderea GARANTA S.A. încetează a data menţionată în Poliţă.

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?
Această poliţă poate fi anulată la cererea Asiguratului în orice moment, caz în care Asigurătorul va reţine tariful corespunzător
perioadei pentru care Poliţa a fost în vigoare.

