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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 a animalelor şi păsărilor ce sunt deţinute sau exploatate de persoane fizice sau juridice. Asigurarea oferă
protecţie financiară a investiţiilor făcute de dumneavoastră în animale şi păsări, investiţii pe care le puteţi pierde ca urmare a decesului
sau sacrificării de necesitate a animalelor sau păsărilor ca urmare a riscurilor asigurate.
Obiectul asigurarii: bovine, bubaline, caprine, ovine, porcine pentru reproducţie si porcine la îngrăşat, scroafe cu purcei până la
înţărcare, tineret porcin, galinacee, pesti.

Ce se asigură?
Riscuri asigurate
Decesul sau sacrificarea de necesitate a animalelor,
produse de următoarele riscuri de bază:
Incendiu; Trăsnet; Explozie; Căderea de corpuri;
Inundaţie; Prăbuşire/alunecare teren; Cutremur.
Suma asigurată se poate stabili:
 global, pe categorie omogenă (o singură categorie,
specie de animale de aceeaşi vârstă, clasă de calitate,
exploatare şi destinaţie), cu sume asigurate egale pe
cap de animal sau
 pe categorii şi specii de animale.
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta
pentru achiziţionarea riscurilor suplimentare de
deces sau sacrificare de necesitate a animalelor,
menţionate mai jos, prin plata unei prime
suplimentare de asigurare:
Fenomene atmosferice, Accidente, Avarierea
accidentală a instalaţiilor care asigură funcţionalitatea
locaţiei unde se găsesc animalele, ca urmare a unor
fenomene electrice (scurt-circuit, supratensiune,
suprasarcină, formarea de arcuri voltaice, inducţie,
variaţii de tensiune); Boli chirurgicale, obstetricale,
interne si boli specifice păsărilor; Furtul prin efracţie sau
prin acte de tâlhărie; Riscuri specifice păsărilor
domestice (influenta temperaturii si boli specifice).

Ce nu se asigură?
Boli excluse:
boli infecţioase;
boli cuprinse în listele Oficiului Internaţional Epizootic.
Pagubele cauzate, produse, favorizate sau agravate, direct sau
indirect de, sau ca o consecinţă a următoarelor:
lipsei vaccinărilor obligatorii şi/sau neefectuării tratamentelor
dispuse de autorităţile sanitar-veterinare în scopul prevenirii sau
combaterii bolilor infecto-contagioase sau parazitare;
decesul cauzat de boli parazitare la care nu s-au efectuat
tratamentele profilactice pentru combaterea parazitozelor, inclusiv
lipsa măsurilor privind instituirea stării de carantină sanitarveterinară;
nerespectării, la locaţia în care se află animalele asigurate a
normelor sanitar-veterinare, ori prin nerespectarea condiţiilor pe
baza cărora au fost acordate acestea;
lipsei de supraveghere tehnologică/sanitar-veterinară, întreţinere /
exploatare/ adăpostire/ hrănire/ furajare ori igienei
necorespunzătoare, expunerea la factori cauzatori/favorizanţi de
îmbolnăvire, lipsei sau deficienţei în alimentarea locaţiei cu energie
electrică/termică şi/sau apă, întreţinerea necorespunzătoare a
instalaţiilor/echipamentelor specifice activităţii, ventilaţie deficitară
sau influenţei temperaturii;
neefectuării tratamentelor dispuse de autorităţile sanitar-veterinare
pentru animalele accidentate sau bolnave.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
pierderi tehnologice;
daune în legătură cu transportul animalelor în incinta fermei sau în afara acesteia;
răspunderea civilă în legătură cu animalele asigurate;
sacrificări din motive economice (lipsa productivităţii), sacrificări intenţionată ale animalelor ca urmare a scăderii capacităţii de
producţie, reproducţie etc.;
eutanasierea în vederea curmării suferinţei animalelor, fără recuperarea carcasei;
animale: din zone teritoriale aflate în carantină pentru boli specifice acestora (cu excepţia animalelor din speciile care sunt imune
la boala pentru care s-a declarat carantina); pe timpul transportului; aflate în transhumanţă; aflate la păşunat în zone montane;
care aparţin producătorilor din Delta Dunării, precum şi nomazilor; cahectice, rahitice, schiloade, oarbe.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate petrecute pe teritoriul României.

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 ne permiteţi să verificam, ori de câte ori considerăm necesar, modul de întreţinere şi îngrijire a animalelor asigurate;
 să respectaţi reglementările legale în vigoare privind creşterea şi întreţinerea animalelor inclusiv cele privind igiena şi biosecuritatea sanitar-veterinară;
 să vă asiguraţi că locaţia (inclusiv clădirile) în care se află animalele asigurate respectă toate avizele şi autorizaţiile legale;
 să participaţi la inspecţiile de risc şi constatările de daună;
 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 înştiinţati în scris despre producerea evenimentului asigurat, în maxim 2 zile lucrătoare de la producerea acestuia, în baza
formularului „Avizare daune animale” (pus la dispoziție de Gothaer);
 să ne puneţi la dispoziţie toate actele şi evidenţele necesare acordării despăgubirilor;
 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). Răspunderea Gothaer începe conform datelor menţionate în poliţa de asigurare.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situații:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a sumei asigurate ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer;
 la data înstrăinării animalelor asigurate către o altă persoană, dacă nu s-a convenit altfel între părţi prin emiterea unui Act adiţional
la contractul de asigurare;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplăţii primei de asigurare), denunţării unilaterale sau a încetării contractului 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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