Asigurarea Nautic AS
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP
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Înregistrare: 336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nr. Înmatriculare în
Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003
Produsul: Asigurarea facultativă a facultativa a ambarcatiunilor de agrement – Nautic AS
Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu raspunde la
nevoile si cerintele dumneavoastra specifice, ce urmeaza sa fie evaluate. Informatii complete despre acest produs gasiti in
documentatia precontractuala si contractuala.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acest produs de asigurare facultativa a ambarcatiunilor de agrement – Nautic As este destinat a proteja Asiguratul – persoana
fizica sau persoana juridica ce are un interes cu privire la ambarcatiunea de agrement asigurata, impotriva daunelor produse
acestei ambarcatiuni pe timpul navigaţiei (pe o perioada de timp sau pentru o calatorie), numai dacă Asiguratul sau
împuterniciţii acestuia menţionaţi în contractul de asigurare, controlează ambarcaţiunea şi se află la bordul acesteia.

Ce se asigură?













Ce nu se asigură?

Daunele materiale produse ambarcatiunii
asigurate, urmare a producerii urmatoarelor
riscuri:




Barci pneumatice;

pericole ale marii, fluviilor, lacurilor sau altor cai
navigabile, incendiu, aruncare peste bord,
piraterie, cutremur de pământ, erupţie
vulcanică, trasnet, coliziunea cu alte nave sau
obiecte care cad accidental pe ambarcatiune,
coliziunea cu alte mijloace de transport terestru
sau cu aeronave,
accidente produse la încărcarea, descărcarea
încărcăturii, echipamentelor, maşinilor sau
combustibilului, explozie, acte comise cu rea
intenţie de către persoane, din afara navei,
furtul întregii ambarcatiuni sau a bărcilor sale
sau a motorului exterior (cu conditia ca acestea
sa fie prinse pe nava si sa existe sistem antifurt
suplimentar)
defecte latente ale corpului ambarcatiunii şi a
maşinilor, fisurarea arborilor sau explozia
cazanelor sau a instalaţiilor, neglijenta de orice
fel a oricarei persoane, cheltuielile de inspectie
a carenei ambarcatiunii ca urmare a unui
eveniment de navigatie.




Reparaţiile la corpul ambarcatiunii;



Motorul şi instalaţiile conexe, echipamentele electrice,
bateriile şi racordurile acestora;



Cheltuieli cauzate de lipsa de folosire a ambarcatiunii;
cheltuieli pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări
nereuşite;



Uzura normală, deteriorarea treptată şi defectele
ascunse ale corpului ambarcatiunii, motoarelor sau
celorlalte părţi componente ale acesteia,



Ruginirea, oxidarea, coroziunea, zgârierea corpului
ambarcatiunii;



Daune produse prin forţarea gheţii.

Acoperiri suplimentare:
Raspunderea fata de terti
Ambarcatiuni de viteza
Avarii la motoare
Tranzitarea pe rute terestre si aeriene
Ambarcatiunii folosite pentru locuit sau pentru
competitie.

Remedierea unor erori de proiectare sau construcţie
sau orice cheltuială în legătură cu lucrări de
îmbunătăţire sau modificare a proiectului sau
construcţiei;

Există restricții de acoperire?
Principalele excluderi:

!

!
!
!
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Defectarea sau căderea peste bord a motoarelor
exterioare, suspendate (out board);

Război (indiferent dacă războiul este declarat sau nu),
invazie, ocupaţie militară, război civil, insurecţie,
rebeliune, revoluţie, dictatură militară sau uzurpare de
putere;
Tulburări civile, revolte, greve, acte de vandalism,
terorism sau sabotaj;
Efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale
radiaţiilor sau infestării radioactive ca urmare a
folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
Violarea embargoului, contrabandă, comerţ prohibit
sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau
rechiziţionare.

Unde beneficiez de asigurare?


-

-

Asigurarea validează pentru daunele produse în zona de navigaţie/ zona terestră, declarată de Asigurat şi
menţionată în Contractul de Asigurare.
Pentru Raspundere civila fata de terti, daca se asigura, in functie de zona de navigatie declarata de Asigurat.

Ce obligații am?
La emiterea Contractului de Asigurare:
Trebuie sa răspundeti în scris la toate întrebările formulate de Asigurător, precum şi sa declarati, la data încheierii
Contractului de Asigurare, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşteti şi care, de asemenea, sunt
esenţiale pentru evaluarea riscului.
In cursul derularii Contractului de Asigurare:
Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, imediat ce ati luat cunostinta despre orice
modificare a imprejurărilor esentiale privind riscul survenită pe perioada executarii Contractului de Asigurare,
Trebuie sa achitati primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în Contractul de Asigurare.
In caz de dauna:
Trebuie sa faceti dovada că dauna pentru care solicită despăgubire, este cauzată de producerea unui risc
asigurat si sa luati, măsuri, potrivit cu împrejurările, pentru limitarea şi micşorarea pagubelor produse ca urmare
a unui eveniment asigurat.
Trebuie sa înştiinţati imediat, autoritatea portuară pe raza căreia s-a produs evenimentul sau dacă este cazul,
poliţia, unităţile de pompieri sau alte autorităţi, solicitând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările
producerii evenimentului şi cu privire la daunele produse.

Când și cum plătesc?
Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată.
La solicitarea Asiguratului / Contractantului, Asigurătorul poate accepta plata primei de asigurare în rate. Numărul,
cuantumul, moneda şi datele de scadenţă a ratelor de primă sunt cele înscrise în Poliţa de Asigurare (de regula
scadentele sunt trimestriale, semestriale sau lunare).
Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile ASIROM sau
imputernicitilor ASIROM.
Primele de asigurare pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM, sau prin ordin de plata in
conturile ASIROM indicate. Si dupa caz prin direct debit.

Când începe și când încetează acoperirea?
Asigurarea se încheie pentru perioada menţionată în Contractul de Asigurare, de regulă, de 12 luni, sau pe
durata unei calatorii (pe o perioada de maximum 30 zile). Părţile pot stabili de comun acord perioade de asigurare
diferite de cea standard ( 12 luni).
Răspunderea Asigurătorului începe la data menţionată în polita de asigurare, dar nu mai devreme de data emiterii
acesteia şi a încasării primei de asigurare (sau a primei rate de primă de asigurare) şi încetează în ultima zi din
perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.
În cazul asigurărilor încheiate pentru o călătorie cu durata determinată, răspunderea Asigurătorului începe în
momentul desprinderii navei de la cheu sau ridicarea ancorei de la locul de ancorare, dar nu mai devreme de
data menţionată în poliţă pentru începerea călătoriei/ asigurării şi încetează în momentul sosirii (ancorării) navei
în portul/ locul de destinaţie.

Cum pot să incetez contractul?
Modul obişnuit de încetare a Contractului de Asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la termen,
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat.
Conform prevederilor Codului Civil Contractul de asigurare poate fi denunţat unilateral de către Asigurat, printr-o
notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării
de către Asigurător.
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