ASIGURARE PENTRU AVARII ACCIDENTALE
Document de informare privind produsul de asigurare

Societatea: Colonnade Insurance SA Luxembourg –
Sucursala Bucuresti

Produs: Asigurare pentru avarii accidentale ale
utilajelor masinilor si instalatiilor „Toate
Riscurile”

Acest document va ofera o prezentare generala a acoperirilor si excluderilor specifice acestei asigurari. Acest document nu este nici personalizat,
nici bazat pe nevoile dvs. specifice, iar informatiile furnizate nu sunt exhaustive. Veti gasi toate informatiile detaliate aplicabile acestei asigurari
in termenii si conditiile generale specifice ale politei de asigurare pentru avarii accidentale ale utilajelor, masinilor si instalatiilor „Toate Riscurile”.
Rezultatul negocierilor si conditiile precontractuale complete agreate de parti pot fi gasite in oferta sau alte documente care confirma incheierea
contractului de asigurare, inclusiv dar fara a se limita la chestionar/cererea de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea facultativa de tip toate riscurile « All Risks » a utilajelor, masinilor si instalatiilor aflate in proprietatea sau folosinta persoanelor
juridice.

Ce nu se asigura?

Ce se asigura?

 riscuri nucleare
 riscurile de razboi, terorism, confiscare, rechizitionare, distrugere
sau deteriorare din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau al
unei autoritati publice
 greva, revolta, tulburari civile
 poluare sau contaminare
 incendiu, traznet, explozie chimica, furt prin efractie, prabusirea
Daune materiale (acoperire de baza)
aeronavelor
✓ Daune materiale directe, neasteptate si neprevazute, produse in
 riscuri naturale (cutremur, inundatie, tasare, alunecare teren)
perioada de asigurare, la adresa asigurata, din orice cauza care nu
este exclusa in mod explicit in conditiilor de asigurare, dar in special  acte intentionate sau neglijenta asiguratului
daune cauzate de:
 avarii care constituie o consecinta directa a exploatarii (uzura,
- defectiuni, scurt-circuite sau deranjamente electrice ori
coroziunea, oxidarea
mecanice
 daunele cauzate de deficiente sau defecte de care asiguratul sau
- defecte de material si de turnare, erori de proiectare
reprezentantii sai aveau cunostiinta inainte de incheierea asigurarii
- defecte de montare sau instalare, executie defectuoasa
si nu au fost aduse la cunostiinta asiguratorului.
- insuficienta apei in boilere, explozie, dezmembrare cauzata de
 pierderi indirecte de orice fel
forta centrifuga.
- eroare umana (nepricepere sau neglijenta in utilizare
Bunuri asigurate : utilaje, masini de tipul masinilor-unelte, instalatiilor,
liniilor automate sau semiautomate de fabricatie, alternatoarelor sau
generatoarelor, centralelor termice (boilere), compresoarelor,
motoarelor (electrice, cu abur, diesel, hidraulice), ventilatoarelor,
pompelor, intrerupatoarelor, transformatoarelor, turbinelor (cu apa,
abur sau gaz) si altor echipamente de acest fel, care sunt utilizate in
special in mediul industrial, dar si in cel commercial.

✓ Suma asigurata declarata de asigurat reprezinta valoarea de
inlocuire de nou a utilajului avariat cu unul de acelasi tip si cu aceiasi
capacitate, , parametrii constructivi si functionali, la care se include
valoarea cheltuielilor si taxelor legate de achizitionare, transport,
instalare, montaj si punerea in functiune.
✓ Acoperire suplimentara, optionala
-

-

cheltuieli suplimentare pentru munca peste program sau in
timpul sarbatorilor legale, cheltuieli pentru transport de
urgenta ;
pierderea de profit brut datorata miscsorarii cifrei de afaceri si
cresterii cheltuielilor de exploatare ca urmare a avarierii
accidentale ale utilajelor si masinilor

Exista restrictii de acoperire?









Nu se pot asigura :
Piese consumabile (stante, matriţe, cuţite, piese abrazive, burghie,
pânze de fierăstrău, filtre, cilindrii gravati, lanţuri, cabluri,
anvelope)
Medii de functionare (lubrifianţi, combustibili, lichid antigel,
catalizatori)
Utilaje, echipamente, instalaţii care nu au trecut testele
functionale
avarii pentru care producătorul, furnizorul sau transportatorul
sunt răspunzători.
raspunderea asiguratorului in perioada de asigurare nu va depasi
in nici un caz suma asigurata
fransiza deductibila prevazuta in polita de asigurare este
suportata de asigurat
daca, la producerea unei pagube, se constata ca suma asigurata
este mai mica decat valoarea ce trebuia asigurata, atunci suma ce
va fi recuperata de catre asigurat va fi redusa proportional cu

raportul dintre suma asigurata si respectiva valoare ce trebuia
asigurata.
 cand exista mai multe asigurari incheiate pentru acelasi bun,
raspunderea asiguratorului este proportionala cu suma asigurata
si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa
o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta
directa a riscului.
 in cazul in care asiguratul nu isi indeplineste obligatiile
contractuale, asiguratorul poate refuza sa plateasca despagubiri
 niciun beneficiu si nicio plata nu va fi facut in favoarea unor
beneficiari care sunt considerati incompatibili de a primi beneficii
economice conform legii aplicabile contractului de asigurare.

Unde beneficiez de asigurare ?
✓

Acoperirea asigurarii este valabila pentru daune produse la adresa asigurata pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul tarilor
membre ale Uniunii Europene.

Ce obligatii am?
• prezentarea detaliata, corecta si in conformitate cu realitatea a tuturor informatiilor referitoare la nunurile asigurate in baza
carora se incheie contractul de asigurare;
• notificarea in scris a asiguratorului cu privire la orice modificare ce poate aparea in legatura cu utilajul asigurat, cu schimbarea
destinatiei sau incetarea activitatii la locatia asigurata
• respectarea instrucţiunilor si recomandarilor fabricantului referitoare la normele de intretinere, garantie si service, ;
• mentinerea echipamentului asigurat în parametrii normali de funcţionare pentru a asigura conditiile de siguranta in operare,
inclusiv prin folosirea personalului calificat;
• permiterea asiguratorului sa inspecteze locatia asigurata si sa examineze utilajul asigurat
• protejarea dreptului de subrogare al asiguratorului;
• notificarea asiguratorului in cel mult 14 zile de la data producerii unui eveniment asigurat si luarea tuturor masurile de reducere
a daunei si pastrare a utilajului sau a componentelor avariate;
• plata la termen a primei de asigurare sau a ratelor de prima stabilite.
• semnarea chestionarului si a contractului de asigurare, precum si a oricarui act aditional emis ulterior, pentru modificarea de
comun acord a conditiilor initiale ale politei.

Cand si cum platesc?
• Prima se plateste pentru intreaga perioada de asigurare in avans sau in rate, la datele scadente stabilite in factura atasata la
contractul de asigurare

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea?
• Acoperirea incepe la ora 00:00 a zilei mentionate in programul general/actul aditional ca fiind data intrarii in vigoare si inceteaza
la ora 24:00 a zilei de expirare mentionata in programul general/actul aditional.

Cum pot sa reziliez contractul?
• Contractul de asigurare se rezilieaza cu notificare prealabila de 20 de zile prin scrisoare recomandata expediata asiguratorului.

