Asigurare pentru Echipamente [i Aparatur` Electronic`
Document de informare privind produsul de asigurare (ver. 1 / 01.10.2018)
Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: „Echipamente [i Aparatur` Electronic`” / Mod. EEI-C / Versiunea 02 - 1 Iulie 2015
Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare de
echipamente [i aparatur` electronic` [i nu este unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete ale
prezentului produs de asigurare sunt furnizate \n documenta]ia complet` a Contractului de Asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Asigurarea facultativ` a echipamentelor [i aparaturii electronice (sta]ionare [i portabile), inclusiv a sistemului de operare software cu
condi]ia s` fie gata de func]ionare [i s` fie utilizate într-un domeniu economico-social (uz comercial, industrial, cercetare-dezvoltare sau
educa]ional) apar]in<nd persoanelor juridice.

Ce se asigur`?
orice pagub` material` (fizic`) produs` în urma unui eveniment brusc [i
neprev`zut provenit dintr-o surs`/cauz` extern`, cu excep]ia celor
excluse în mod explicit;
cu titlu de exemplu, se acord` desp`gubiri pentru daunele cauzate de:
• incendiu (cu [i f`r` flac`r`), toate tipurile de explozii, implozii;
• pr`bu[irea unui obiect zbur`tor cu pilot uman sau f`r`;
• m`surile de stingere, demolare ori cur`]are sau orice daun` produs`
în timpul acestor evenimente;
• furt prin efrac]ie, tâlh`rie sau tâlh`rie calificat`;
• ap` provenit` din conducte sau canalizare, rev`rsare de ape,
inunda]ie, infiltra]ii, ap` din pânza freatic`, ap` din precipita]ii, abur,
înghe], umezeal`, coroziune, alte tipuri de lichide;
• fenomene naturale: furtun`, vânt, grindin`;
• supratensiuni, induc]ie, efectul direct sau indirect al tr`snetului;
• neglijen]`, manevrare improprie sau f`r` preg`tirea necesar`;
• erori opera]ionale, daune cauzate cu sau f`r` rea inten]ie de ter]e
persoane;
• alte cauze care nu sunt în mod expres excluse, care fac necesar`
repara]ia sau \nlocuirea bunului respectiv.
Costuri suplimentare [i clauze adi]ionale ce pot fi incluse \n acoperire:
cutremur;
greve, rascoale [i tulbur`ri civile;
extindere teritorial` pentru echipamente portabile;
transporturi urgente;
data [i suporturi de date;
costuri majorate de lucru;
Suma asigurat` se stabile[te potrivit declara]iei Asiguratului, reprezentând
valoarea de nou actualizat` din ultimele liste / cataloage disponibile, la
care se adaug` cheltuieli de transport, instalare, punere în func]iune, taxe
vamale, TVA.

Ce nu se asigur`?
daune produse de mi[c`ri telurice de orice intensitate, erup]ii
vulcanice, cutremure subacvatice, tulbur`ri civile, revolte, greve, acte
de terorism sau sabotaj;
daune de natur` estetic` care nu \mpiedic` buna func]ionare a
bunului (ex.: zgârieturi, decolor`ri etc.);
avarii interne la orice componente electronice [i/sau module;
furtul comis f`r` efrac]ie sau tâlh`rie sau înlesnit prin dol sau culp`
grav` de c`tre angaja]ii Asiguratului/Utilizatorului sau de persoanele
îns`rcinate cu supravegherea / paza echipamentelor;
evenimente pentru care o ter]` parte, ca furnizorul (produc`torul sau
vânz`torul), transportatorul, expeditorul sau constructorul este
r`spunz`tor prin lege sau datorit` obliga]iilor contractuale;
uzura, abraziunea [i îmb`trânirea oric`rei p`r]i a echipamentului
asigurat;
inten]ie, culp` grav`, viciu ascuns al bunului asigurat;
cutremur, erup]ie vulcanic`, cutremur marin (tsunami), precum [i
urm`rile acestora: inunda]ii, uragane, taifune, cicloane, tornade;
tulbur`ri civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de
vandalism;
costuri de \ntre]inere, costuri de \mbun`t`]ire;
pierderi de consecin]` de orice fel sau tip, cum ar fi pierderea de
venit/profit, pierderea dreptului de folosin]`;
ac]iunea deliberat` a Asiguratului / Utilizatorului sau a unui
reprezentant legal al acestuia;

Exist` restric]ii de acoperire?
asigura]ii \n insolven]` [i/sau faliment;
p`r]ile [i materialele care sunt supuse unei uzuri pronun]ate [i înlocuirii
repetate sau periodice, datorit` func]ionalit`]ii specifice [i a compozi]iei lor;
piesele, componentele sau subansamblele ce nu fac parte dintr-un
sistem func]ional, stocuri de ehipamente, echipamente scoase din uz.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabil` pentru daunele produse la adresa/adresele men]ionate \n poli]` dac` nu este men]ionat altfel, situate pe teritoriul Rom<niei.

Ce obliga]ii am?
respectarea intruc]iunilor [i recomand`rilor fabricantului referitoare la montarea, instalarea [i folosirea echipamentului asigurat, precum [i a
normelor de între]inere, garan]ie [i service în conformitate cu reglement`rile fabricantului;
oferirea unei protec]ii adecvate în concordan]` cu mediul de lucru în care este folosit;
asigurarea c` persoanele care folosesc echipamentele asigurate de]in calificarea necesar` prev`zut` de lege (numai unde este cazul);
declararea corect`, complet` [i \n conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la \mprejur`rile producerii evenimentului asigurat;
semnarea Chestionarului, Poli]ei [i Condi]iilor de asigurare, a oric`rui Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
plata la termen [i \n totalitate a ratelor de prim` aferente poli]ei de asigurare;
prevenirea producerii evenimentului asigurat [i luarea tuturor m`surilor pentru limitarea pagubelor la producerea acestuia;
comunicarea producerii evenimentului asigurat \n termen de 3 (trei) zile de la data lu`rii la cuno[tin]` despre acesta;
conservarea dreptului de regres al Asigur`torului [i a st`rii de fapt existente \n momentul daunei;
comunicarea \n scris a oric`ror modific`ri ce pot ap`rea \n leg`tur` cu obiectul asigur`rii \n termen de maxim 10 zile de la data lu`rii la cuno[tin]`
(schimbarea/ \ncetarea activit`]ii desf`[urate la loca]ia asigurat`, schimbarea utiliz`rii/destina]iei bunului asigurat [i/sau a modalit`]ii de utilizare a acestuia).

Când [i cum pl`tesc?
\n ziua emiterii poli]ei de asigurare (\n cazul primei integrale sau ratei I de prim`);
la datele scadente stabilite \n poli]a de asigurare (pentru ratele de prim` ulterioare ratei I);
\n valuta stabilit` \n poli]` pentru plata primelor de asigurare;
\n conturile stipulate \n poli]a de asigurare.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?
Acoperirea \ncepe la data fixat` \n poli]`, dac` prima de asigurare sau Rata I a fost pl`tit` \nainte de aceasta dat`. Dac` plata nu s-a facut \nainte de
data de \nceput a asigur`rii, chiar dac` poli]a va fi valabil`, acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei datorate.
V` acord`m o perioad` de p`suire de 30 de zile s` achita]i prima rat`, perioada \n care poli]a este suspendat`, iar dac` dup` acest` perioad` nu
achita]i prima, poli]a se va anula.
Celelalte rate de prim` se vor achita la termenele prev`zute \n poli]`. Pentru celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea \nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare men]ionate \n poli]`.

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
prin denun]are unilateral`, cu notificarea prealabil`, înaintat` cu minim 20 de zile înainte de denun]are;
prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex.: neplata primei/ratelor de prim` de c`tre Contractant sau
schimbarea esen]ial` a împrejurărilor referitoare la risc);
prin înstr`inarea obiectului asigurat;
inexisten]a riscului [i/sau obiectului asigurat.

