Asigurare Caminul Meu
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA,
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de Înregistrare:
336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nr.
Înmatriculare în Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003
Produsul: asigurarea facultativă complexa a locuinței Căminul Meu
Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu raspunde la
nevoile si cerintele dvs. specifice, ce urmeaza a fi evaluate. Informatii complete despre acest produs gasiti in documentatia
precontractuala si contractuala.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acest produs de asigurare facultativa complexa a locuintelor – Caminul Meu, este destinat a proteja imobilele cu destinatia de
locuinta (casa, vila, apartament, etc.), anexele, bunurile din locuinta precum si raspunderea civila fata de terti.

Ce se asigură?
Avarierea sau distrugerea bunurilor asigurate (cladiri,
anexe, bunuri din locuinte), urmare a producerii
urmatorelor riscuri:
 AS - Acoperire STANDARD : incendiu, trasnet,
explozie si caderi de avioane,
 AC - Acoperire Catastrofica : include riscurile
din AS – Acoperire Standard la care se adauga
cutremurul
de
pamant,
inundatia
si
alunecarea/prabusirea de teren,
 AT – Acoperire Totala : include riscurile din AC –
Acoperire Catastrofica la care se adauga furtuna,
uragan, tornada, vijelie, grindina, ploaie torentiala,
căderea accidentală de corpuri, coliziunea (în
exterior) cu un vehicul, daune provocate de animale,
greutatea stratului de zăpadă şi/sau a gheţii,
avalanse de zapada, boom sonic, greve revolte,
tulburări civile si vandalism.
Riscuri Suplimentare :
 Răspunderea civilă legală faţă de terţi cu
extindere in Romania,
 Furt prin efracţie şi acte de tâlhărie conţinut sau
elemente de constructie,
 Răspunderea chiriaşului faţă de proprietar /
proprietar fata de chirias,
 Inundaţie provocată de apa de conductă,
 Bunuri aflate asupra asiguratului, oriunde în afara
perimetrului asigurat,
 Clădiri în timpul construcţiei / clădiri la care se
execută lucrări de extindere,
 Aparate electrice, electronice şi electrocasnice
pentru riscuri specifice (fenomene electrice),
 Bunuri de valoare, Gradina (amenajarile cu rol
decorativ, estetic si de agrement), Pierdere chirii,
 Avarii accidentale la instalaţiile interioare,
 Asigurarea pentru asistenţă la locaţia asigurată
(interventii de urgenta pentru repararea/inlocuirea
tevilor sparte, reparatii urgente la acoperis urmare a
fenomenelor meteo, reparatii de urgenta la
incuietori/lacate urmare a tentativei de furt prin
efractie sau prin acte de talharie, etc.).
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Ce nu se asigură?

 Clădirile şi alte construcţii degradate sau ruinate care
nu pot servi pentru locuit; bunurile din locuinta care, la
momentul producerii riscului asigurat, nu mai puteau fi
folosite potrivit cu destinaţia lor din cauza uzurii sau
deteriorării/degradării,

 Construcţiile uşoare, aflate în afara localitatilor (sat,
comuna, oraş, municipiu) şi folosite temporar, cum sunt:
barăcile, colibele, saivanele şi alte construcţii
asemănătoare,
 Clădiri a căror stare generală de întreţinere este
necorespunzătoare,
 Construcţii care au mai puţin de trei pereţi şi care nu
fac corp comun cu alte clădiri sau construcţii,



Terenul (inclusiv solul),

Clădirile folosite în scop productiv, industrial,
comercial sau profesional, altele decât cele necesare
locuirii / gospodăriei.

Există restricții de acoperire?
Principalele excluderi:

!
!
!
!
!
!

război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui
duşman extern, război civil, revoluţie, dictatura
militara;
confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare,
sechestrare;
explozie atomica, radiaţiilsau infestări radioactive;
poluare sau contaminare din orice cauza ;
riscuri asigurate produse cu intenţie;
culpa grava, întreruperea folosirii bunurilor.

Unde beneficiez de asigurare?



-

-

-

-

La locatia/adresa mentionata in Contractul de asigurare unde se afla cladirea cu destinatia de locuinta, anexele si
bunurile din locuinta, pe teritoriul Romaniei.
Pe teritoriul Romaniei, pentru Raspundere civila fata de terti, daca se asigura.

Ce obligații am?
La emiterea Contractului de Asigurare:
Trebuie sa răspundeti în scris la toate întrebările formulate de Asigurător, precum şi sa declarati, la data încheierii
Contractului de Asigurare, orice informaţii sau împrejurări pe care le detineti/cunoaşteti privind imobilele/bunurile, etc.,
pe care intentionati sa le asigurati şi care sunt esenţiale pentru evaluarea riscului de catre Asigurator.
In cursul derularii Contractului de Asigurare:
Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, în termen de 5 zile calendaristice de la
producere, orice modificare a imprejurărilor esentiale privind riscul/riscurile asigurate, survenită pe perioada executarii
Contractului de Asigurare.
Trebuie sa achitati primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în Contractul de Asigurare.
In caz de dauna:
Trebuie sa luati, în limita sumelor mentionate in contractul de asigurare şi potrivit cu împrejurările, măsuri pentru
limitarea pagubelor, pentru salvarea bunurilor asigurate, păstrarea şi paza bunurilor rămase şi pentru prevenirea
degradărilor ulterioare.
Trebuie sa înştiinţati imediat, în caz de incendiu, explozie, după caz, poliţia, pompierii sau alte organe de cercetare
abilitate.
Trebuie sa avizati Asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat si despre împrejurările în care s-a produs
acesta, în maximum 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat, sau, dupa caz, de la luarea la cunostinta
despre producerea acestuia, , cu estimarea pagubelor produse şi natura lor.

Când și cum plătesc?
Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată.
La solicitarea Asiguratului / Contractantului, Asigurătorul poate accepta plata primei de asigurare în rate. Numărul,
cuantumul şi datele de scadenţă (plata) a ratelor de primă sunt cele înscrise în Poliţa de Asigurare (de regula
scadentele sunt trimestriale, semestriale sau lunare).
Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile ASIROM sau
imputernicitilor ASIROM.
Primele de asigurare pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM, prin ordin de plata in conturile
ASIROM indicate sau prin direct debit.

Când începe și când încetează acoperirea?
Asigurarea se încheie pentru o perioadă determinata, menţionată în Contractul de Asigurare, de regulă, de 12 luni.
Părţile pot stabili de comun acord perioade de asigurare diferite de cea standard ( de 12 luni).
Răspunderea Asigurătorului începe la ora 00:00 a zilei de început a perioadei de asigurare dar nu mai devreme de 24
de ore de la expirarea zilei în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: s-a plătit Asigurătorului integral
prima de asigurare (sau prima rată a acesteia), s-a efectuat inspecţia de risc si s-a emis contractul de asigurare.
Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea şi sa plătit prima de asigurare.

Cum pot să incetez contractul?
Modul obişnuit de încetare a Contractului de Asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la termen,
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat.
Conform prevederilor Codului Civil Contractul de Asigurare poate fi denunţat unilateral de către Asigurat, printr-o
notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de
către Asigurător.
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