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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 de tip “all risk”, dedicată parcurilor fotovoltaice operaţionale, asigurare prin care se acordă despăgubiri pentru 
deteriorările sau distrugerile intervenite în mod accidental şi neprevăzut la bunurile asigurate, daune provenind din orice riscuri care nu au fost 
în mod special excluse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea centralelor fotovoltaice  
Document de informare privind produsul de asigurare 
 
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.                       Produsul: Polița Asigurarea centralelor fotovoltaice şi a pierderilor 
                                   de profit datorare întreruperii funcţionării acestora 
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? 
 

Se acordă despăgubire pentru daunele materiale cauzate de (fără enumerare exhaustivă): 
erori de operare, lipsa de îndemânare în operarea centralei, neglijenţă, acte de sabotaj  sau reaua intenţie a unei tert;  
ca o consecinţă a: lipsei de materiale sau defectelor sau erorilor de execuţie; apei sau umidităţii; scurt-circuit, supratensiune sau suprasarcină;  
furtună, îngheţ; inundaţie; cutremur; incendiu; descărcări electrice, trăznet, explozie; 
căderea accidentală a unor corpuri, a unor părţi ale acestora sau a încărcăturii transportate; furt prin efracţie, furt prin acte de talhărie etc. 

Gothaer acoperă şi costuri/cheltuieli pentru recuperarea datelor, de îndepărtare, de decontaminare şi de eliminare a daunelor, de decontaminare şi de 
îndepărtare a solului, pământului, de deplasare si protecţie, de transport aerian, pentru localizarea evenimentului asigurat, pentru recuperarea bunurilor 
materiale asigurate, pentru stingerea incendiilor, în sublimitele menţionate în poliţă/condiţiile de asigurare. 

 

Suma asigurată o reprezintă valoarea de înlocuire de nou determinată ca valoarea reprezentată de lista de preţuri valabilă a bunurilor materiale 
asigurate ca fiind în stare nouă, la care se adaugă costurile suplimentare. (de exemplu: cheltuieli pentru ambalare, cheltuieli de transport, taxe vamale, 
cheltuieli de montaj). 
 

Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru achiziţionarea riscurilor suplimentare, menţionate în continuare, prin plata unei 
prime suplimentare de asigurare: pierderi de profit datorate întreruperii funcţionării centralelor fotovoltaice ca urmare a producerii unor evenimente 
asigurate. 

 
 

 Ce nu se asigură? 
 

Pagubele cauzate, produse, favorizate sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinţă a următoarelor: 

faptelor savârşite cu intenţie, premeditare de către Asigurat/Beneficiar(i) sau  prepuşii acestuia/acestora ori de către persoane legal autorizate să îl/îi 
reprezinte;  

efectuarea de lucrări/reparaţii/modificări etc. neautorizate de către autorităţile competente, constructor, producător, furnizor, după caz; efectuarea de 
lucrări/reparaţii/modificări etc. de  de către persoane neautorizate; microfisuri ale panourilor fotovoltaice; 

instalaţii improvizate/confecţionate artizanal sau care au fost modificate ori nu sunt omologate; uzura normală sau prematură, coroziune, oxidare etc.; 
prin influenţe inevitabile, cu repetare permanentă, cu acţionare din exterior datorate/provenite din utilizare obişnuită; acţiunea insectelor sau 
rozătoarelor; pe parcursul transporturilor maritime; lipsa soarelui şi consecinţele acestui fapt, inclusiv pierderile de profit datorate acestei situaţii; 

pagube/prejudicii, cauze/fapte care le-ar putea genera, produse înaintea intrării în vigoare a contractului de asigurare ori pe care 
Asiguratul/Contractantul trebuia să le cunoască (indiferent dacă au fost declarate sau nu către Gothaer) înainte de data intrării în vigoare a contractului 
de asigurare; intervenţia unei terţe părţi (producător sau distribuitor) operator de transport, expeditor de mărfuri, întreprinzător contractant, sau ca 
rezultat al unei operaţiuni de reparaţii; 

cheltuielile legate de îmbunătăţirea/transformarea/ sporirea valorii bunurilor asigurate, în comparaţie cu starea acestora dinaintea producerii riscului 
asigurat, precum şi orice cheltuieli efectuate pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite; 

pagubele produse sau agravate (pentru partea din prejudiciu care s-a mărit) ca urmare a faptului că Asiguratul nu a luat măsurile necesare 
prevenirii/diminuării acestora. 

 

 

 

 

Există restricții de acoperire? 
 

 

Asiguratul/Contractantul este obligat sa aibă în vigoare pe întreaga perioadă asigurată un Contract de întreţinere a bunurilor asigurate în conformitate 
cu cerinţele producătorului.  
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:  

daune produse de război, război civil, invazie sau acţiune a unui duşman extern, conflicte armate, insurecţie, revoluţie, rebeliune, răzvrătire/răscoală, 
tulburări civile, lovitură de stat, uzurpare a puterii, conspiraţie, dictatură militară, lege marţială sau stare de asediu sau orice eveniment sau cauză care 
determină proclamarea sau menţinerea legii marţiale sau a stării de asediu, terorism, confiscare, naţionalizare etc.; 

daune produse bunurilor asigurate în situaţia în care se constată că nu există autorizaţiile legale de construcţie şi funcţionare emise de organele în 
drept sau daune produse/agravate (pentru partea din daună care s-a mărit) prin nerespectarea de către Asigurat a condiţiilor pe baza cărora au fost 
acordate acestea (de ex. normativele în vigoare privind siguranta în construcţii), inclusiv a normelor P.S.I. şi I.S.C.I.R. 
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Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Această asigurare acoperă evenimentele asigurate petrecute pe teritoriul României. Gothaer acordă despăgubiri inclusiv pentru pagubele materiale 
produse bunurilor asigurate pe timpul transportului, de la locaţia de exploatare/funcţionare catre unitatea reparatoare, oriunde pe teritoriul Uniunii 

Europene, inclusiv pe perioada în care bunurile se găsesc în incinta unităţii reparatoare. 

 

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 luaţi toate măsurile rezonabile în scopul prevenirii/diminuării prejudiciilor şi să respectaţi reglementările legale cu privire la desfăşurarea activitătii; 
să respectaţi toate obligaţiile stipulate în contract privind funcţionarea centralei fotovoltaice pe baza prevederilor tehnice, legale şi de reglementare. În 
special, trebuie să respectaţi cerinţele autorităţii oficiale de acreditare precum şi normele şi reglementările europene sau specifice statului respectiv; 

 să ne notificaţi în scris cu privire la orice intenţie de modificare constructivă sau extindere a bunurilor asigurate; să ne înştiinţaţi, în scris, cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de 1 zi în toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, datele de identificare, se schimbă; 

 modulele fotovoltaice utilizate trebuie să fie certificate conform normelor standardizate şi să fie corespunzătoare din punct de vedere al solicitărilor 
mecanice in conformitate cu certificările constructive; 

 să luaţi toate măsurile de protecţie specifice Bunurilor asigurate şi toate sistemele de protecţie existente la data  încheierii poliţei să fie bine întreţinute 
şi menţinute în stare de funcţionare; 

 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă. 

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 aveţi obligaţia 
să ni le prezentaţi; 

 să ne înştiintaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea acestuia 
sau de la luarea la cunoştinţă, furnizând informaţii despre circumstanţele producerii/apariţiei evenimentului şi mărimea probabilă a pagubei;  

 să păstraţi starea de fapt a bunurilor asigurate în urma producerii evenimentului asigurat, pentru a permite Gothaer/organelor abilitate să evalueze 
paguba/investigheze cauzele producerii evenimentului; 

 să ne înştiinţaţi, în scris, în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă, despre orice pretenţie de despăgubire (inclusiv cele formulate de terţii 
păgubiţi) în legătură cu producerea unui eveniment asigurat. 

 

 

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/ratei 1, efectuării inspecţiei de risc iar centrala fotovoltaică este gata de 
exploatare, funcţională şi operaţională. 
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situații: 

 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 despăgubire, 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 supliment 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. 
 


