
Unde beneficiez de asigurare?

Nu se acord` desp`gubiri pentru daunele cauzate de:  Se asigur` (auto)vehiculele înmatriculate, înregistrate sau nesupuse 
 înmatricul`rii sau înregistr`rii, destinate transportului materialelor, 
 lucr`rilor agricole sau utilitar, inclusiv accesoriile montate fix pe 
 acestea.

Riscuri asigurate
 Incendiu, respectiv daunele materiale [i directe produse 
 (auto)vehiculului asigurat, atât în sta]ionare, cât [i în mi[care de riscul 
 de incendiu, oricare ar fi cauza acestuia.
 Furt, respectiv pierderea total` sau daunele materiale [i directe 
 produse (auto)vehiculului, atât în sta]ionare, cât [i aflat în mi[care 
 produse prin Furt (total, par]ial sau tentativ` de furt) [i/ sau Tâlh`rie
 Avarii accidentale, respectiv daunele materiale [i directe produse 
 (auto)vehiculului asigurat ca urmare a ciocnirii, tampon`rii, coliziunii, 
 r`sturn`rii, lovirii [i c`derii (auto)vehiculului.  
 Evenimente naturale respectiv daunele materiale [i directe produse 
 (auto)vehiculului atât în sta]ionare, cât [i aflat în mi[care de riscurile 
 de furtun`, uragan, trombe de aer, aluviuni, inunda]ii, grindin`, 
 alunec`ri sau surp`ri de teren [i cutremur, oricare ar fi cauza 
 acestora.
 Evenimente socio-politice, respectiv daunele materiale [i directe 
 produse (auto)vehiculului asigurat ca urmare a tulbur`rilor civile, 
 revoltelor, grevelor [i a actelor de vandalism.

Variante de asigurare, stabilite conform op]iunii Asiguratului.
 Varianta I Incendiu;
 Varianta II Incendiu, furt;
 Varianta III Incendiu, furt, avarii accidentale;
 Varianta IV Incendiu, furt, avarii accidentale, evenimente naturale 
   [i evenimente socio-politice.

Clauze adi]ionale ce pot fi incluse \n acoperire: 
 Extinderea teritorial`, respectiv extinderea ariei teritoriale pentru care 
 este valabil` asigurarea; 
 Greve, R`scoale sau Tulbur`ri civile, respectiv acoperirea pierderilor 
 sau daunelor provocate de greve, rascoale [i tulburari civile; 
 Transport intern (CARGO), respectiv daunele produse (auto)vehiculelor 
 pe timpul transportului rutier (transport pe platform`), precum [i în 
 timpul opera]iunilor de înc`rcare [i desc`rcare pe/de pe mijlocul de 
 transport.

Suma asigurat` se stabile[te potrivit declara]iei Asiguratului. 
La stabilirea acesteia:
 pentru (auto)vehiculele noi trebuie luate în considerare factura de 
 achizi]ie, listele de pre]uri ale reprezentan]elor sau cataloagele de 
 specialitate;
 pentru (auto)vehiculele vechi se va considera valoarea ob]inut` din 
 valoarea de nou calculat` conform punctului de mai sus din care se 
 scade procentul de uzur` corespunz`tor vechimii [i gradului de 
 între]inere.
 Valorile ob]inute trebuie s` includ` taxe vamale, TVA, accize etc, 
 dup` caz.

Ce se asigur`?

Asigurarea pentru Utilaje specializate.
Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Exist` restric]ii de acoperire?

Asigura]ii \n Insolven]` [i/sau Faliment; 
Asigurarea acoper` numai evenimentele declarate [i constatate de 
Poli]ie sau, în cazurile în care legea permite, doar de c`tre Asigur`tor.
Avariile accidentale nu sunt acoperite, când (auto)vehiculul asigurat nu 
avea certificat, num`r sau autoriza]ie de circula]ie valabile de[i conform 
legii [i normelor în vigoare este supus înmatricul`rii sau înregistr`rii.

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare de utilaje 
specializate [i nu este unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete ale prezentului produs de asigurare 
sunt furnizate \n documenta]ia complet` a Contractului de Asigurare.

reaua inten]ie sau culpa grav` prin care se poate în]elege folosirea 
fl`c`rii neprotejate sau a focului deschis în spa]iul în care se afl` 
(auto)vehiculul sau în interiorul acestuia ori lipsa neobi[nuit` de grij` 
sau aten]ie, precum [i indiferen]a fa]` de ceea ce ar trebui, în 
principiu, s` fie clar pentru oricine într-o anumit` situa]ie (exemplu: 
continuarea rul`rii (auto)vehiculului dup` spargerea b`ii de ulei, 
avarierea cutiei de viteze, explozia cauciucului etc. ori intrarea cu 
(auto)vehiculul în zone inundate, accidentate, respectiv utilizarea 
acestuia contrar indica]iilor produc`torului referitoare la regimul 
normal de func]ionare etc.); 
ardere simpl` care nu este urmata de incendiu; 
furtul pieselor [i/sau p`r]ilor componente de rezerv`, echipamentului 
suplimentar cu care (auto)vehiculul nu este dotat din fabrica]ie, 
precum [i a combustibililor, lubrifian]ilor, curelelor de distribu]ie, 
funiilor, cablurilor, huselor sau prelatelor [i a oric`ror bunuri aflate în 
(auto)vehicul; 
conducerea, operarea sau ac]ionarea, în momentul producerii 
avariei accidentale, de o persoan` care nu posed` atestat sau 
permis de conducere valabil pentru categoria respectiva; 
conducerea (auto)vehicululului sub influen]a substan]elor 
halucinogene, alcoolului sau în stare de ebrietate; 
daunele cauzate motorului sau altor p`r]i componente ale 
(auto)vehiculului ca urmare a contactului acestora cu apa în absen]a 
producerii unei avarii accidentale sau a unor evenimente naturale; 
daunele produse cauciucurilor, jen]ilor, amortizoarelor sau altor p`r]i 
inferioare ale (auto)vehiculului în absen]a producerii unei avarii 
accidentale sau a unor evenimente naturale,  din care s` rezulte 
avarierea [i a altor p`r]i componente ale acestuia; 
uzura pieselor, coroziune, umezeal`, înghe], schimb`ri de temperatur`; 
avarii mecanice sau electrice, trepida]ii, ac]iunea curentului electric 
ori a substan]elor chimice; efectuarea unor improviza]ii de natur` 
tehnic`; 
înc`rcarea sau desc`rcarea în / din (auto)vehicul.

Nu se pot prelua \n asigurare: 

Asigurarea este valabil` pe teritoriul României.
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declararea corect`, complet` si \n conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la \mprejur`rile producerii evenimentului asigurat;
semnarea tuturor documentelor ce stau la baza emiterii ofertei de asigurare [i a poli]ei (chestionar de asigurare, prezentul document, oferta precum [i 
poli]a de asigurare);
plata la termen [i \n totalitate a ratelor de prim` aferente poli]ei de asigurare;
prevenirea producerii evenimentului asigurat [i luarea tuturor m`surilor pentru limitarea pagubelor la producerea acestuia;
comunicarea producerii evenimentului asigurat \n termen de 3 (trei) zile de la data lu`rii la cuno[tin]` despre acesta;
conservarea dreptului de regres al Asigur`torului [i a st`rii de fapt existente \n momentul daunei;
comunicarea \n scris a oric`ror modific`ri ce pot ap`rea \n leg`tur` cu obiectul asigur`rii \n termen de maxim 10 zile de la data lu`rii la cuno[tin]` 
(schimbarea/\ncetarea activit`]ii desf`[urate la loca]ia asigurat`, schimbarea utiliz`rii/destina]iei bunului asigurat [i/sau a modalit`]ii de utilizare a 
acestuia).

Ce obliga]ii am?

\n ziua emiterii poli]ei de asigurare (\n cazul primei integrale sau ratei I de prim`);
la datele scadente stabilite \n poli]a de asigurare (pentru ratele de prim` ulterioare ratei I);
\n valuta stabilit` \n poli]a pentru plata primelor de asigurare;
\n conturile stipulate \n poli]a de asigurare.

Când [i cum pl`tesc?

Cum pot s` reziliez contractul de asigurare?
Prin denun]are unilateral`, trimi]ând o Notificare \n scris la sediul nostru cu cel pu]in 20 de zile \nainte de data de la care dori]i ca poli]a s` nu mai fie valabil`;
Prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de prim` de c`tre Contractant);
Din pricina inexisten]ei obiectului sau riscului asigurat (de ex: \ncetarea sau suspendarea activit`]ii asiguratului).

|ncepe la data fixat` \n poli]`, dar nu \nainte de ora 00.00 a zilei urm`toare \n care s-a \ncasat prima de asigurare/rata I de prim`;
Dac` plata primei/ ratei I nu s-a facut  \nainte de data de \nceput acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei;
Se acord` termen de gra]ie de 15 zile pentru plata ratelor restante;
Nu vor fi acoperite evenimentele (daunele) care au loc \n perioada de suspendare;
|nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?
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