Asigurarea de bunuri

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 08.01.03.F.005.0.A)
Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

Produsul companiei: Asigurarea autovehiculelor /
vehiculelor, autospecialelor și utilajelor de
construcții, agricole sau altor utilaje speciale

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință
de cauză.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare facultativă de bunuri, specifică activităților de prestări servicii efectuate de persoane juridice în
domeniul construcțiilor, agriculturii, depozite de mărfuri etc.

Ce se asigură?
Se asigură:








Utilaje
de
construcții,
de
exemplu:
automacarale,
autobetoniere,
buldozere,
excavatoare, încărcătoare frontale etc;
Utilaje agricole, de exemplu: tractoare și
combine agricole, semănători, prese de balotat
etc.;
Utilaje speciale, de exemplu: motostivuitoare,
electrocare, autostropitoare etc.
Accesoriile utilajelor, de exemplu pentru:
- utilaje agricole: heder combină, plug, grapă
- utilaje construcții: ciocan, foarfecă, cupă, lamă
etc.
Echipamentele suplimentare ale utilajelor:
aparatură audio-video, sistem de alarmă,
echipamente de iluminare și semnalizare care nu
figurează în dotarea de serie sau opțională
prevazută de producătorul mărcii respective.

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau
pierderea bunurilor asigurate din multe riscuri, dintre
care amintim:
Coliziuni (ciocniri, loviri sau izbiri) cu alte corpuri

mobile sau imobile, inclusiv coliziunea bunului
asigurat cu bunurile manipulate de acesta;
Căderi (cădere în prăpastie, cădere cauzată de

ruperea podului) sau răsturnări;
Incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri;

Dezastre naturale (cutremur, inundații, alunecare

/ prăbușire de teren);
Fenomene
atmosferice
(furtună,
ploaie

torențială, grindină);
Greve, revolte, tulburări civile;

Vandalism;

Furt (total sau parțial) sau tentativă de furt,

inclusiv prin acte de tâlhărie;
Furtul parțial din interiorul bunului asigurat este

acoperit numai dacă s-a produs prin efracție.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă
valoarea pentru care se încheie asigurarea și este
maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance
Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai
multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigură?
Nu se asigură:

x Bunurile care sunt folosite în activități de
x

x
x
x
x

agrement (ATV-uri, scutere, snowmobile, segway
etc);
Bunuri care sunt amplasate pe platforme
plutitoare sau pe ambarcațiuni, pe apă, sau care
au părți componente care lucrează scufundate
sau care plutesc pe apă, în subteran, precum și
ambarcațiuni care pot îndeplini funcțiile unui utilaj
prin atașarea de dispozitive sau accesorii;
Bunuri înmatriculate / înregistrate în străinătate;
Bunuri care nu sunt montate fix la autovehicul
(ex. dispozitive GPS, stații emisie și/sau
recepție, telefoane etc.);
Piesele de rezervă, combustibili, lubrifianți, huse
interioare și exterioare, prelate;
Dispozitivele (chei, cartele, telecomenzi etc.) de
pornire sau închidere a autovehiculului;

Există restricții de acoperire?
Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

!
!
!

!
!

!

Război, terorism, reacții nucleare;
Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă
de către Asigurat (de ex. improvizații);
Defecțiunile tehnice ale părților componente –
defecțiuni mecanice, electrice sau electronice
ale pieselor, subansamblelor, aparaturii,
instalațiilor sau echipamentelor;
Aspirarea apei în motor;
Operațiunile de încărcare / descărcare, urcare
sau coborâre de pe platformă a bunului asigurat
sau alte mijloace de transport a acestuia sau a
operațiunilor de mutare a bunului asigurat cu o
instalație de ridicat (ex: macara);
Operațiunile de testare, punere în funcțiune sau
ca urmare a utilizării bunului asigurat în alte
scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României, la locația menționată în Poliță și după caz, la adresele punctelor de
lucru, șantierelor destinate activității specifice, locurilor de depozitare/garare, precum și în unitățile destinate efectuării
reviziilor, reparațiilor sau operațiunilor de întreținere.

Ce obligații am?
La începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale
împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea
daunelor.

Când și cum plătesc?
Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță;
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?
La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

