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[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente]

Ce este acest tip de asigurare?
Asigurare facultativă a autovehiculelor supuse ȋnmatriculării ȋn România, inclusiv remorcile şi semiremorcile trase de acestea,
pentru pagube produse precum şi pentru riscul de furt al acestora, dacă asiguratul a optat şi pentru acesta.
Ce se asigură?
Riscuri de bază:
 AVARII (ciocniri, loviri sau izbiri cu alte
vehicule sau cu orice corpuri
mobile/imobile,
zgârieri,
căderi,
derapări, răsturnări, etc; include
daunele provocate prin vandalism)
 INCENDII
 CALAMITĂŢI NATURALE (grindină,
inudnaţie, furtună, uragan, cutremur de
pământ, prăbuşire sau alunecare d
eteren, greutatea stratului de zăpadă
sau de gheaţă, avalanşe de zăpadă)
 ACCIDENTE PERSOANE (invaliditate
permanentă, deces, indenizaţie zilnică
de spitalizare – pentru persoanele
aflate in autovehiculul asigurat la
momentul producerii accidentului)
Riscuri opţionale:
o FURT(furtul autovehiculuilui sau al unor
părţi componente ori piese ale
acestuia, inclusiv ale cheilor de
contact/card acces – pornire şi
pagubele de orice fel produse
autovehiculului ca urmare a furtului sau
tentativei de furt)
o ASISTENŢĂ TEHNICĂ RUTIERĂ
(atelier
mobil,
tractare
la
service/domiciliu, costuri transport
pentru conducătorul auto)
Autovehiculele se asigură la sumele declarate
de Asigurat, sume care nu trebuie să
depaşească valoarea reală a acestora, la data
încheierii asigurării. Prin valoarea reală se
înţelege valoarea de nou a autovehiculului, mai
puţin uzura în raport cu vechimea şi starea de
întreţinere a acestuia.
Valoarea de nou a autovehiculelor la data
asigurării reprezintă: valoarea de nou de
factură, preţul de comercializare practicat de
producătorul/dealerii mărcii respective sau
valoarea de catalog, inclusiv TVA . Preţurile
practicate de producători/dealeri sunt cele de
listă (fără reduceri, promoţii, etc).

Ce nu este asigurat?
Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru pagube produse de:
 război, invazie, acţiunile unui duşman extern, ostilităţi, război civil, revoltă,
revoluţie, insurecţie, rebeliune
 greve patronale, tulburări civile, terorism, sabotaj, dictatură militară,
uzurpăre de putere, acţiuni ale unor grupuri de persoane răuvoitoare,
care acţionează în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică
 confiscare, expropriere, rechiziţionare, distrugere sau avariere din ordinul
oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice
 influenţe directe/indirecte ale exploziei atomice, radiaţiilor sau infestării
radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice/materialelor fisionabile
 reducerea valorii autovehiculului după reparaţie, intreruperea folosirii
autovehiculului, cheltuieli ocazionate de deplasarea la locul
evenimentului asigurat, costul ingrijirilor medicale de care beneficiază
conducatorii auto accidentaţi în evenimente asigurate
 pagubele produse părţilor componente de rezervă, pieselor de rezervă,
huselor, prelatelor, combustibililor, echipamentului suplimentar de
rezervă nemontat pe autovehicul sau oricaror altor bunuri existente în
autovehicul. Prin echipament suplimentar se înţeleg obiectele cu care
autovehiculul de marca şi tipul respectiv nu este dotat în cazul producţiei
de serie.
 cheltuielile pentru transformarea sau îmbunătăţirea autovehiculului în
comparaţie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat,
înlocuirea pieselor avariate sau pierdute cu altele de calitate sau valoare
superioară, adăugarea de accesorii suplimentare - oglinzi, portbagaj
exterior, etc
 cheltuielile efectuate pentru repararea unor avarii sau distrugeri care au
fost produse de cauze necuprinse în asigurare (de exemplu: ploi
continue, îngheţ, patarea, corodarea, ruginirea, oxidarea sau acţiunea
substanţelor chimice, afumarea ca urmare a unei surse normale de
căldură etc.) şi nici cele pentru reparaţiile nereuşite
 pagubele produse în legătură cu utilizarea autovehiculelor la concursuri,
întreceri sau la antrenamentele acestora
 franşiza prevazută în contract, care va fi suportată de către Asigurat
 pagubele produse cu intentie de catre asigurat sau prepusii acestuia
 cazurile in care Asiguratul sau persoanele cuprinse in asigurare au dat
declaratii neconforme cu realitatea la incheierea asigurarii sau ulterior, ori
acestea sunt contradictorii sau in contradictie cu starea de fapt, sau au
incercat sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri
necuvenite
 excluderi specifice clauzelor suplimentare
Există restricții ale acoperirii?
Nu se pot asigura:
!
Autovehicule cu o vechime mai mare de 10 ani.

Unde sunt acoperit?


Asigurarea produce efecte dacă evenimentul asigurat a avut loc pe teritoriul României sau într-un stat membru al
Sistemului Carte Verde.

Care îmi sunt obligațiile?
-

-

Plata primei de asigurare, în cuantumul şi la termenele prevăzute în poliţa de asigurare;
Asiguratul este obligat să întreţină autovehiculele asigurate în bune condiţii, efectuând Inspecţia Tehnică Periodică în
conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate.
În cazurile în care, la încheierea asigurării, autovehiculele sunt înmatriculate cu număr provizoriu, Asiguratul este obligat
să comunice GARANTA, în termen de maxim 15 zile de la înmatriculare, numărul definitiv, în vederea înscrierii acestuia în
poliţă
În caz de producere a evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
o să înştiinţeze şi să solicite întocmirea de documente cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului
asigurat de la:
 organele de poliţie, în cazurile prevăzute de lege;
 după caz, unităţile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii
evenimentului asigurat;
o să completeze un formular de Constat Amiabil, în cazurile prevazute de lege;
o sa ia pe seama GARANTA şi în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor;
o să ia măsurile potrivite pentru salvarea, păstrarea şi paza autovehiculului şi a părţilor componente rămase ca
urmare a evenimentului asigurat, precum şi pentru prevenirea degradărilor ulterioare ale acestora, cunoscând
faptul că, în caz contrar, GARANTA poate refuza includerea în calculul despăgubirii a pieselor care lipsesc sau a
avariilor produse din alte cauze;
o să înştiinţeze în scris GARANTA despre producerea evenimentului asigurat, în termen de 48 ore de la producerea
sau de la luarea la cunoştinţă despre producerea acestuia, dând informaţii asupra naturii şi mărimii pagubei
o să pună la dispoziţia GARANTA toate documentele şi evidenţele necesare pentru verificarea valorii autovehiculului
asigurat, precum şi pentru constatarea, evaluarea pagubelor în vederea stabilirii drepturilor la despăgubiri
Când și cum trebuie să plătesc?

Prima de Asigurare: se calculează potrivit tarifului de prime GARANTA.
Frecvenţă de plată: se achită anticipat şi integral sau, cu acordul părţilor, şi în rate (2, 3, 4, 6, 10 sau 12). Pentru ratele
următoare primei rate, GARANTA acordă pentru plată un termen de păsuire de 15 de zile calendaristice de la scadenţă.
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, prin virament bancar.

Când începe și când se sfârșește acoperirea?
Răspunderea Asigurătorului începe după 24 de ore de la expirarea zilei în care s-a încheiat contractul de asigurare, cu
condiţia plăţii primelor de asigurare în termenul prevăzut în contract. La asigurările care se încheie concomitent cu livrarea
autoturismelor noi, răspunderea GARANTA poate începe din momentul emiterii contractului de asigurare.
Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea şi s-au plătit
primele de asigurare.

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?
Părţile pot denunţa contractul, pentru cauze neimputabile celeilalte părţi, oricând pe parcursul valabilităţii acestuia, prin
notificare scrisă transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliul/sediul cunoscut al părţii
notificate, cu cel puţin 20 de zile înainte de denunţare.

