Asigurarea bunurilor mobile
Document de informare privind produsul de asigurare
Societate: Allianz-Țiriac Asigurări S.A. înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003

Produs: Asigurarea MOBILE PLUS
Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar ce conține cele mai importante aspecte ce țin de produsul de asigurare. Te rugăm să citești
integral termenii și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau prin intermediul
reprezentantului de vânzări Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Allianz-Ţiriac Asigurări îți pune la dispoziţie un produs pentru asigurarea pentru bunuri și echipamente mobile.
Ce se asigură?
Bunuri asigurate:
 Utilaje și echipamente de construcții și de asfaltat
 Utilaje și echipamente agricole
 Utilaje și echipamente cu destinații speciale.
Riscuri asigurate – secţiunea Bunuri:
 Incendiu, explozie, trăsnet, căderea aparatelor de zbor (aeronave, nave)
 Furtună, uragan, vijelie, tornadă, ploaie torenţială - efecte directe,
grindină
 Furtul prin efracţie, acte de tâlhărie
 Vandalism
 Greutatea zăpezii şi/sau a gheţii
 Izbirea de autovehicule care nu aparţin Asiguratului
 Undă de şoc provocată de avioane
 Avalanşă de zăpadă
 Cădere accidentală pe bunurile asigurate
 Greve, tulburări civile şi acţiuni ale unor grupuri răuvoitoare
 Cutremur de pământ, inundaţii şi aluviuni, prăbuşire si alunecare de
teren.
Riscuri asigurate – Echipamente mobile pe șosele:
Sunt acoperite riscurile de la secțiunea Bunuri, precum și:
 Izbiri, ciocniri, răsturnări.
Riscuri asigurate – Utilaje pe șantier:
Sunt acoperite riscurile de la secțiunea Bunuri, precum și:
 neglijență, erori de conducere, încarcare, descărcare, izbire, cocnire,
răsturnare, taifun, îngheț, tsunami.
Riscuri asigurate – Avarii accidentale:
 Accidente de muncă neprevăzute
 Pătrundere accidentală a obiectelor străine în corpul maşinii
 Dezmembrare datorată forţei centrifuge
 Lipsă accidentală a apei în boilere sau în recipienţii sub presiune
 Suprapresiune, scurtcircuit, supratensiune, suprasarcină, formarea de
arcuri voltaice, inducţie
 Defecte sau greşeli de proiectare ori de fabricaţie, defecte ale
materialului şi erori de montare sau instalare.
Suma asigurată
Sumele asigurate sunt cele prevăzute în polița de asigurare, declarate de
Asigurat și acceptate de Asigurător.

Ce nu se asigură?
Bunuri excluse:









Echipamente care lucrează în subteran




Lubrifianţi, combustibili, lichid antigel

Ambarcațiuni de orice tip
Bunuri spaţiale, sateliţi, nave spaţiale
Instalaţii de foraj și accesorii
Centrale nucleare, arme nucleare
Teren, apă, mine subterane
Piese consumabile (matriţe, modele, cuţite, piese abrazive, burghie, pânze de
fierăstrău, ace, filtre, site, lanţuri, cabluri, anvelope)

Utilaje, echipamente, instalaţii care nu au trecut testele și probele de
funcționare.
Riscuri excluse:













Război, război civil, revoluţie, rebeliune actiuni militare



Evenimente pentru care producătorul, furnizorul sau transportatorul e
răspunzător.

Confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare
Explozie atomică, radiaţii, contaminare radioactive, reactoare nucleare
Terorism, date în format electronic
Poluare și contaminare
Acţiune intenţionată, culpa gravă a Asiguratului
Activități ilegale: falsificare, acte penale
Daune consecinţă, pierderi financiare
Trepidaţii, căderi de corpuri inclusiv aeronave
Tasare (lăsare) a terenului de fundaţie
Furt, tâlhărie explozie, trăsnet, incendiu, cutremur de pământ, prăbuşire sau
alunecare de teren, avalansa, viitură, inundaţie, uragan

Există restricţii de acoperire?

!

Orice tip de daune graduale: uzură, eroziune, coroziune , daune de
consecinţă, daune non-materiale (pierderi financiare)

!

Acţiune normală a curentului electric, supratensiune, scurt circuit, erori de
construcție, proiectare, defecte de material

!
!

Furt simplu, furt prin înşelătorie
Alte restricții (excluderi) menționate în condițiile speciale de asigurare.

Unde beneficiez de asigurare?
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Ce obligaţii am?

−
−
−
−
−
−
−

Transmiterea răspunsurilor, în scris, la întrebările formulate de Allianz- Țiriac la încheierea contractului
Funizarea informaţiilor esenţiale pentru evaluarea riscului, la încheierea contractului
Plata primelor de asigurare la termenele prevăzute în contract
Întreținerea bunurilor asigurate în condiţii corespunzătoare, în scopul prevenirii producerii riscului asigurat
Permiterea verificării de către reprezentanții Allianz-Țiriac a modului în care bunurile asigurate sunt întreţinute
Asiguratul este obligat să respecte normele referitoare la manevrarea sau conducerea utilajelor/echipamentelor/vehiculelor numai de către personal autorizat
Montarea/fixarea, în mod corespounzător, a echipamentelor transportate pe platformă.

Încazul producerii evenimentului asigurat:
− Avizarea reprezentanților Allianz-Țiriac, în scris, în cel mai scurt timp de la momentul când ai luat cunoştinţă, despre producerea riscului asigurat
− Transmiterea către Allianz-Țiriac, a copiei poliței RCA emisă pentru autovehiculul vinovat, în cazul unui accident pe drumurile publice.
Când şi cum plătesc?

−
−

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioada menţionată în poliţă, sau în rate, la datele scadente menționate în poliţă
Primele de asigurare se plătesc în lei pentru sume asigurate stabilite în Lei, iar pentru sumele asigurate stabilite în altă valută, primele se pot achita fie în valuta
poliței, fie în lei la cursul B.N.R. de la data plăţii.
Când începe şi când încetează acoperirea?

−
−

Asigurarea începe la ora 00:00 a datei de începere a valabilității poliţei și de după plata primei
Asigurarea încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată în poliţă.
Cum pot să încetez / reziliez contractul?

−
−

Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac
Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro.

Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și
producă efectele.
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