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Produsul: Asigurarea echipamentelor şi utilajelor
din agricultură (UT)

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?
Sunt asigurați deţinătorii de utilaje și echipamente folosite în agricultură neînmatriculate sau înregistrate, pentru prejudiciile materiale suferite de acestea
în urma producerii unor evenimente asigurate

Ce se asigură?
Riscuri asigurate

Vă despăgubim pentru daunele materiale directe cauzate
echipamentului/utilajului descris în polița de asigurare atât în staţionare,
în lucru, cât şi în circulație, ca urmare a producerii următoarelor riscuri:
 incendiu, trăsnet, explozie, ploaie torenţială, grindină, inundaţie din
cauze naturale, furtună, cutremur de pământ, prăbuşire sau
alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă,
avalanşe de zăpadă, căderi pe utilaj/echipament a unor corpuri ca
de exemplu: pietre, copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă etc
 ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri
mobile sau imobile aflate în afara echipamentului/utilajului asigurat,
derapări, zgârieri, căderi şi răsturnări
 furt şi avarii produse ca urmare a furtului sau a tentativei de furt.
 răspunderea civilă pentru pagube produse prin accidente de utilaje
folosite în agricultură
Acordăm despăgubiri, în limita a 5 % din daună dar nu mai mult de 1%
din suma asigurată pe echipament/utilaj, şi pentru:
 cheltuielile făcute în vederea limitării daunelor
 cheltuielile de transport ale utilajului/ echipamentului la atelierul de
reparaţii cel mai apropiat sau la locul de adăpostire cel mai apropiat
sau cheltuielile cu deplasarea/cazarea echipei service-ului care va
face reparația la locația unde se află echipamentul/utilajul
Suma asigurată Suma maximă în limita căreia Groupama plăteşte
indemnizaţia/despăgubirea în conformitate cu condiţiile de asigurare, în
cazul producerii evenimentului asigurat.
Echipamentele şi utilajele se asigură la valoarea reală a acestora la data
încheierii asigurării. Prin valoarea reală la data încheierii asigurării se
înţelege valoarea de nou a echipamentului/utilajului, mai puţin uzura în
raport cu vechimea, conform scalei de uzură a Asigurătorului.

Ce nu se asigură?
 Nu pot fi asigurate și nu fac obiectul acestui tip de asigurare
instalaţiile de irigat

Există restricții de acoperire?
Nu oferim acoperire pentru:
Daune cauzate de poluarea mediului
Pierderea, distrugerea sau deteriorarea care rezultă din orice tip de
daune indirecte sau de consecinţă, chiar ca urmare a producerii unor
riscuri acoperite prin poliţă
Orice daună, distrugere, deteriorare sau răspundere legală provocată
sau care rezultă direct sau indirect din arme, muniţii, explozibili
Daunele
indirecte
produse
prin
întreruperea
folosirii
echipamentului/utilajului, chiar ca urmare a unei cauze cuprinse în
asigurare
Părțile componente ale echipamentului/utilajului, accesoriile, piesele de
schimb care sunt ţinute separat de acesta (în garaj, atelier, casă etc.)
Dacă echipamentul/utilajul era condus sau acţionat în momentul
accidentului, de Asigurat sau de o alta persoană, cu consimţământul
Asiguratului, fără ca aceasta să posede permis de conducere
valabil/autorizaţie pentru categoria respectivă de echipament/utilaj sau
daca se află, Asiguratul sau persoana respectivă, sub influenţa băuturilor
alcoolice ori sub influenţa unor substanţe/produse stupefiante sau
medicamente cu efecte similare acestora
Dacă daunele au fost produse în exclusivitate elementelor vitrate ale
echipamentului/utilajului ori a anvelopelor, camerelor, jantelor, capacelor
de roţi, fără a provoca avarii corpului utilajului/echipamentului
În cazul răspunderii civile, nu oferim acoperire:
Dacă accidentul a fost produs dintr-un caz de forţă majoră, din culpa
exclusivă a persoanei păgubite sau din culpa exclusivă a unei terţe
persoane
Pentru prejudiciile suferite de conducătorul utilajului răspunzător de
producerea accidentului
Pentru amenzile de orice fel şi cheltuielile penale, la care ar fi obligat
Asiguratul, utilizatorul sau conducătorul utilajului, răspunzători de
producerea pagubei, precum şi cheltuielile de executare a hotărârilor
penale sau civile privind plata despăgubirilor

Unde beneficiez de acoperire?
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Ce obligații am?
-

-

La încheierea asigurării:
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 asigurarii se modifică în cursul valabilităţii contractului, trebuie
să comunicați în scris schimbarea în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă
Trebuie să întreţineți utilajul/echipamentul asigurat în bune condiţii, având revizia tehnică periodică obligatorie la zi, să acţionați în funcţie de
împrejurări, în scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate
Trebuie să ne comunicați, în scris, modificarea domiciliului sau proprietarului utilajului/echipamentului, în termen de 5 zile calendaristice de la
data modificării domiciliului, respectiv de la data înstrăinării utilajului/echipamentului către o altă persoană
Trebuie să ne comunicați, în scris, retragerea definitivă a utilajului/echipamentului din folosinţă sau înlocuirea utilajului/echipamentului nou în
perioada de garanţie
În caz de daună:
Să luați măsuri pentru limitarea daunelor
Să înştiinţați, în termen de 24 de ore organele de poliţie, după caz Asigurătorul RCA al terţului vinovat de producerea daunei, unităţile de
pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii riscului asigurat, solicitând întocmirea documentelor de constatare
cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului, incendiului, exploziei etc. şi la daunele provocate.
Să nu faceți nicio reparaţie înainte de efectuarea constatării de către noi
Dacă s-a facut constatare amiabilă de accident, sau este vorba despre un accident de circulaţie în urma căruia se produce numai avarierea
propriului utilaj/echipament, sau vă avariați utilajul/echipamentul în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie, trebuie să ne avizați în
termen de 2 zile lucrătoare de la producerea riscului asigurat sau de la luarea la cunoştinţă despre producerea acestuia
În cazul furtului, trebuie să reclamați evenimentul în scris, în maximum 24 ore de la luarea la cunoştinţă a evenimentului, poliţiei sau altor organe
de cercetare în raza cărora s-a produs riscul asigurat și să ne avizați în maxim 1 zi lucrătoare de la observarea dispariţiei utilajului/echipamentului
Când și cum plătesc?
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 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:
- la data producerii unei daune totale;
- în cazul în care suma asigurată ajunge la 0, prin plata de daune succesive;
- la data înstrăinării proprietăţii echipamentului/utilajului către o altă persoană (constatată şi prin înscris sub semnătură privată). Vor face excepţie
transferurile de proprietate de la societatea de leasing către Utilizatorul menţionat în faţa de poliţă, caz în care contractul de asigurare va înceta la
sfârşitul anului de asigurare, cu condiţia acceptării de către Asigurător. Asiguratul care nu comunică Asigurătorului înstrăinarea survenită şi
dobânditorului existenţa contractului de asigurare, rămâne obligat să plătească primele care devin scadente ulterior datei înstrăinării;
- prin reziliere
- prin denunţare
- alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare
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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