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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale și 
contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.  

 

Despre ce tip de asigurare este vorba?  
Aceasta este o asigurare prin care sunt acoperite pagubele produse ambarcațiunilor de agrement care navighează pe Dunăre, ape interioare navigabile, 
precum şi pe mare, cu respectarea limitei prescrise de Societatea de Clasificare. Se pot cuprinde în asigurare: yahturi, veliere, şalupe cu motor, precum 
şi bărci cu motor, construite şi echipate pentru călătorii de lungă durată, precum şi cele destinate activităţilor sportive şi de agrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea Navelor de agrement 
Document de informare privind produsul de asigurare 
 
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări  S.A.   Produsul: Polița asigurarea navelor de agrement 
Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucureşti, România. J40/12276/2006. CUI 18892336  
Capital social subscris și vărsat 66.595.480 lei. Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară RA057/06.12.2006. 
Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88. Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98 

 

 

Ce se asigură? 
 

 

Pierderea sau avaria ambarcațiunilor pentru care dvs. 
aveți un interes, folosite în scop personal recreativ sau 
pentru închiriere sau navlosire, atât în exploatare, cât și 
dezarmate ca urmare a:  

riscurilor mării, râurilor, lacurilor sau ale altor ape 
navigabile interioare;  

incendiu; aruncare peste bord (jettison); 

piraterie; cutremur; trăznet; explozie;  

contactului/coliziunii cu aeronave sau obiecte 
similare şi obiecte care cad accidental din ele, 
mijloace de transport terestre, instalaţii şi/sau alte 
echipamente portuare sau docuri, sau orice alt 
obiect fix sau plutitor de orice fel. 
 

Suma asigurată  
Suma asigurată este cea declarată de către 
Asigurat/Contractant fiind menţionată expres în poliţa de 
asigurare. 

 

Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru 
achiziţionarea următoarelor riscurilor suplimentare, prin 
plata unei prime suplimentare de asigurare: 
răspunderea pentru coliziuni, ambarcaţiuni de viteză, 
avarii accidentale produse la motor, asigurarea navelor 
pe timpul transportului, mutarea epavei, nave închiriate 
sau navlosite, echipamente/instalaţii suplimentare, 
accidente persoane. 
 

Asigurarea se poate încheia în una din cele 2 condiţii 
specifice de asigurare: 
Condiţia A: Pierdere totală, avarie particulară şi salvare; 

Condiţia B: Pierdere totală a navei 

 

Ce nu se asigură? 
 

Nu se acoperă: 
daune/pierderi ca urmare a căderii peste bord a motoarelor 
exterioare suspendate (outboard); 

pânzele, catargele, scondrurile sau paramele, cablurile, lanţurile, 
etc., distruse/ avariate în timpul manevrelor de agrement, în timp ce 
nava se afla în regată, dacă dauna nu este cauzată ca urmare a 
eşuării, scufundării, incendierii navei, coliziunii sau contactului cu 
orice obiecte plutitoare (gheaţa exclusă), sau orice altceva în afară 
de apă; 

efectele personale ale echipajului;  

proviziile şi materialele consumabile; 

accesoriile de pescuit sau ambosare (legături de ancorare sau legare 
la mal);  

motor şi cuplaje (dar nu tripod, arbore sau elice); 

echipamentele electrice; bateriile şi racordurile, dacă dauna a fost 
cauzată de vreme rea, cu excepţia daunelor provocate de 
scufundarea, naufragiul navei sau de intrarea acesteia în coliziune 
cu o alta navă sau echipamente, instalaţii de doc sau portuare;  

uzura normală, deteriorarea treptată şi defectele ascunse ale 
corpului navei;  

daune produse de forţarea gheţii;  

pierderi de vieţi omeneşti, răniri sau îmbolnăviri;  

defecte latente la maşini sau la corpul navei (de proiectare, 
execuţie/construcţie sau de material);  

ruginirea, oxidarea, coroziunea, zgârierea, ciobirea corpului navei 
asigurate (produse în mod uzual), dacă nu sunt consecinţa producerii 
unui risc asigurat; 

răspunderea pentru coliziuni; 

daunele-consecinţă a producerii riscurilor asigurate: reducerea 
valorii navei după efectuarea reparaţiilor, scăderea preţului, lipsa 
folosinţei navei. 

 

 

 

Există restricții de acoperire? 
 

Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:  
navele de agrement care navighează în afara limitei prescrise de Societatea de Clasificare și menționate în mod expres în polița 
de asigurare; 

manevrarea/conducerea navei de către persoane (chiar cu acordul dvs.) care nu deţin brevet/certificat  valabil pentru tipul de navă 
în conformitate cu prevederile legale; manevrarea/conducerea navei de către dvs., membrii familiei/conducerii asiguratului aflaţi 
sub influenţa alcoolului, a substanţelor stupefiante, narcoticelor, a medicaţiei cu efect similar;  

participarea la curse, competiţii, întreceri, teste de viteză sau probe în legătură cu acestea dacă nu s-a convenit altfel  între părţi; 

capturare, sechestrare, arestare, reţinere (cu excepţia pirateriei), baraterie şi consecinţele lor sau încercări de acest fel. 

Gothaer nu acordă despăgubiri dacă se constată și se dovedește reaua credință a dvs. în legătură cu producerea oricărui eveniment 
asigurat sau declarații legate de evenimentul asigurat; în declarațiile dvs. sau ale reprezentanților dvs. se constată neadevăruri, falsuri, 
aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea Gothaer în eroare. 
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Unde beneficiez de asigurare? 
 

Asigurarea acoperă ambarcațiuni de agrement care navighează pe Dunăre, ape interioare navigabile, precum şi pe mare. 

 

Ce obligaţii am? 
 

Obligaţii la începutul contractului: 

 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate 
informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi; 

 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de 
asigurare nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră 
despre acest lucru; 

 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea 
corectării acestora; 

 să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente). 

Obligaţii pe durata contractului: 

 să luați toate măsurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii/apariției unor daune;  

 să participați la inspecțiile de risc și constatările de daună; 

 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță; 

 să întreţineţi şi să exploataţi nava şi instalaţiile ei în bune condiţii şi în conformitate cu prevederile legale şi de bună practică 
marinărească; 

 să luaţi toate măsurile necesare pentru a asigura legarea la mal, ancorarea corespunzătoare, respectiv supravegherea navei pe 
perioada cât aceasta nu este în exploatare; 

 să ne înştiinţaţi, în scris, despre producerea evenimentului asigurat, în maximum 24 de ore, dar nu mai târziu de 72 de ore de la 
data producerii acestuia. 

Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri: 

 în cazul producerii daunelor să înştiinţaţi imediat autorităţile competente şi să le solicitaţi întocmirea actelor de constatare pe care 
ulterior aveți obligația să ni le prezentați;  

 să ne înştiinţaţi, în scris, cu privire la producerea evenimentului asigurat şi să ne puneţi la dispoziţie toate actele şi evidenţele 
necesare acordării despăgubirilor; 

 să ne permiteți să facem investigații cu privire la cauza și mărimea pagubei.  

 

Când şi cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate. 
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru 
www.gothaer.ro (plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de 
asigurare să fie făcută în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării 
primelor de asigurare. 
 

 

Când începe şi când încetează acoperirea? 
 

Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/rata 1 şi efectuării inspecţiei de risc. 
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:  

 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;  

 la data scadenţei - în cazul în care sumele datorate cu titlu de primă de asigurare nu s-au plătit la scadenţă şi nici în perioada de 
graţie convenită; 

 la data rezilierii/denunţării unilaterale/încetării cu acordul părţilor; 

 prin consumarea totală a sumei asigurate/limitei de răspundere, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer; 

 la data înstrăinării bunurilor asigurate către o altă persoană, dacă nu s-a convenit altfel între părţi prin emiterea unui Act adiţional 
la contractul de asigurare. 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
 

Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul de 
asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs., vă vom 
restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale. Alte informaţii 
despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale. 


