Asigurarea maşinilor pentru riscuri accidentale (MBK)
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.
Produsul: Polița Asigurare maşini pentru riscuri accidentale
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
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 destinată societăţilor comerciale prin care se oferă acoperire pentru pagubele produse maşinilor-unelte, utilajelor,
echipamentelor, agregatelor, liniilor tehnologice şi altor astfel de bunuri denumite generic maşini. Această asigurare este o asigurare de tip “toate
riscurile” prin care sunt acoperite toate riscurile mai puţin riscurile excluse menţionate în cadrul condiţiilor de asigurare.
Obiectul asigurării: echipamente ca de exemplu: echipamente din industria agricolă şi zootehnică, din industria alimentară, din industria
constructoare de maşini, de tip generatoare, transformatoare, compresoare, prese mecanice si hidraulice, de ridicare/transport: macarale fixe de
interior/exterior, lifturi pentru marfă, transportoare, din service-uri auto, spalatorii profesionale etc.

Ce se asigură?
Exemple de riscuri ce se pot asigura:
accidente fortuite: deformări, ruperi, dezmembrări cauzate de forţa centrifugă, descentrări, aruncarea în timpul funcţionarii a unor părţi
componente;
scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice;
explozia fizică–ruperea/distrugerea pereţilor vaselor aflate sub presiune prin exercitarea forţei/presiunii aburilor, vaporilor;
operarea greşită a maşinilor, lipsa de îndemânare în operare, neglijenţa angajaţilor;
erori de proiectare, construcţie, fabricaţie;
defecte de material, defecte sau erori de proiectare/fabricaţie/execuţie;
lipsa accidentală a apei în boilere sau în recipientele aflate sub presiune.
Suma asigurată:
 valoarea declarată pe propria răspundere de către dvs./Contractant, aceasta trebuind să reprezinte valoarea de înlocuire a maşinilor asigurate
cu unele noi de acelaşi fel şi capacitate (aceeaşi parametri tehnici/constructivi), inclusiv cheltuielile de montare/instalare, transport, taxe vamale/alte
taxe, după caz.
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru achiziţionarea unor riscuri suplimentare menţionate mai jos, prin plata unei
prime suplimentare de asigurare:
asigurarea masinilor pentru riscuri speciale, pentru riscul de explozie chimica şi/sau incendiu intern, riscul de inundare, cheltuielilor suplimentare,
asigurarea maşinilor pentru riscuri specifice.
;
Ce nu se asigură?
echipamente mobile şi/sau portabile; cutremur, uragan, taifun, tornadă; grevă, revoltă, tulburări civile.
uzură, rugină, eroziune, coroziune, proasta izolaţie, proasta întreţinere etc;
nerespectarea instrucţiunilor producătorului/furnizorului privind utilizarea/exploatarea ale maşinilor;
furt de orice tip, tâlharie, precum şi tentative ale acestora, dispariţie misterioasă, pierderi inexplicabile, lipsuri la inventar;
utilizarea/exploatarea maşinilor de către persoane neautorizate sau care nu au calificarea necesară, sau de persoane aflate sub influenţa
alcoolului/drogurilor/ substanţelor cu efect similar;
supraîncarcare sau suprasolicitare, impunerea unor condiţii excepţionale de exploatare prin testări, experimente etc.;
orice erori/defecte existente la momentul încheierii contractului de asigurare, cunoscute sau nu Asiguratului sau reprezentanţilor/prepuşilor
acestuia, indiferent dacă au fost cunoscute Gotaher sau nu;
pagube/prejudicii, cauze/fapte care le-ar putea genera, produse înaintea intrării în vigoare a contractului de asigurare ori cunoscute
Asiguratului/Contractantului ori pe care trebuia să le cunoască (indiferent dacă au fost declarate sau nu către Gothaer în cererea-chestionar/alte
declaraţii scrise) înainte de data intrării în vigoare a contractului de asigurare.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
fundaţii, zidării, căptuşeala din cărămidă a furnalelor, cuptoare şi furnale de orice fel, coşuri de fum; piese si materiale sunt supuse uzurii intense
şi schimbării repetate sau periodice, materiale auxiliare şi consumabile; bunuri aflate în clădiri expertizate şi încadrate în clase de risc
seismic/categorii de urgenţă, conform normativelor legale;
maşini experimentale/prototipuri, maşini aflate în conservare, maşini portabile, maşini utilizate in sectorul casnic/gospodăresc;
maşini utilizate în construcţii (ex.: macarale, tractoare, vagonete, autobasculante, buldozere, excavatoare etc.); mai puţin maşinile de tipul
macaralelor şi podurilor rulante care nu sunt utilizate în construcţii;
maşini folosite/instalate în/pe aparate de zbor, vase/ambarcaţiuni, maşini/vehicule de tracţiune/transport/ specializate pentru intervenţii,
maşini/vehicule utilizate pe căi rutiere/cale ferată, (auto)vehicule de orice fel, linii de transmisie/distribuţie, maşini ce funcţionează în subteran.
086410_PID_MBK_00_01102018

Pag. 1/2

Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate produse pe teritoriul României, la locaţia precizată în poliţă.

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 permiteţi operarea maşinilor numai de către persoane autorizate şi instruite conform reglementărilor în vigoare;
 să respectaţi instrucţiunile şi recomandările producătorului referitoare la bunurile asigurate, cu privire la montare, instalare, operare, service-ul
specializat, întreţinere etc; să respectaţi procedurile standard de exploatare impuse, respectiv autorizaţie de funcţionare, autorizaţie de mediu,
norme PSI, în funcţie de specificul bunului asigurat;
 să ne înştiinţaţi, în scris, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile în toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, datele de
identificare se schimbă;
 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 2 zile 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 Asiguratorului/organelor abilitate să
evalueze paguba/investigheze cauzele producerii evenimentului;
 să ne permiteţi să facem investigaţii cu privire la cauza şi 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/ratei 1 şi efectuării inspecţiei de risc (dacă este cazul).
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 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.
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