Asigurare Facultativ` pentru Daune Materiale la Bunuri produse prin
Acte de Terorism [i |ntreruperea Activit`]ii
Document de informare privind produsul de asigurare (ver. 1 / 01.10.2018)
Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: Acte de Terorism - Mod. CPT T3 -C/ Versiunea 3 - 1 Iulie 2015
Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare de Daune
Materiale la bunuri provocate prin Acte de Terorism [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 bunurilor patrimoniale pentru acte de terorism sau sabotaj [i de \ntreruperea activit`]ii.

Ce se asigur`?
Sec]iunea I - Pagube Materiale la Bunuri:
Pagubele materiale la bunuri produse ca urmare a unui Act de
Terorism ori Sabotaj;
Categoriile de bunuri asigurate:
(a) Cl`diri,
(b) Utilaje, Echipamente, Mobilier (mijloace fixe [i obiecte de inventar)
(c) Socuri de marf`;
|n limitele stabililite \n poli]` sunt cuprinse [i:
(1) Cheltuielile cu \ndep`rtarea molozului
(2) Onorarii pentru experti (arhitec]i, ingineri consultan]i [i al]i exper]i
profesioni[ti) suportate pentru restaurarea sau repararea bunurilor
asigurate.

Sec]iunea II - |ntreruperea Activit`]ii, acoperire op]ional` ce se
acord` doar \n completarea Sec]iunii I

Se asigur` pierderea de Profit brut dac` \n cursul perioadei de
asigurare bunurile asigurate cuprinse la Sec]iunea I, sufer` o pierdere
sau deteriorare ca urmare a unui act de terorism sau sabotaj cauzând
în felul acesta o întrerupere sau o perturbare a activita]ii asigurate.
Suma asigurat` se determin` \n baza complet`rii Notei de Calcul
specifice acestei sec]iuni [i care este pus la dispozi]ie de Asigur`tor.
Perioda maxim` de timp de indemnizare standard este de p<n` la 18
luni.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabil` pentru daunele produse la adresa/ adresele
men]ionate \n poli]`.

Ce nu se asigur`?
Sec]iunea I – Pagube Materiale la Bunuri
Nu se acord` desp`gubiri pentru daunele cauzate de:
razboi, reac]ii nucleare;
azbest, substan]e chimice sau biologice, sau din expunerea chimic`
sau biologic` de orice fel;
acte inten]ionate ale Asiguratului ori Contractantului, confiscare,
na]ionalizare, rechizi]ie;
acte de vandalism, revolte sau tulbur`ri civile;
dispari]ie misterioas` sau pierdere inexplicabil`.
Sec]iunea II - |ntreruperea Activit`]ii

Sunt excluse din acoperire pierderile determinate de:
ac]iunile ale grevi[tilor sau altor persoane, care împiedic`
reconstruc]ia, repara]ia sau înlocuirea bunurilor ori restabilirea sau
continuarea activit`]ii.

Exist` restric]ii de acoperire?
Poli]a de Terorism se acord` numai \mpreun` cu o asigurare de
Daune Materiale.
Nu se pot prelua \n asigurare:
teren;
st<lpi, cabluri electrice sau conducte de transport energie aflate
în afara incintei asigurate;
avioane sau orice alt dispozitiv aerian ori nave maritime, mijloace
de transport terestre, inclusiv vehicule, locomotive sau material
rulant;
animale, plante [i vie]uitoare de orice fel;
bunuri în tranzit, aflate în afara incintei asigurate;
obiecte de art`, antichit`]i.

Ce obliga]ii am?
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;
comunicarea producerii evenimentului asigurat \n termen de 7 ([apte) 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?
|ncepe la data fixat` \n poli]`, dar nu \nainte de ora 00.00 a zilei urm`toare \n care s-a \ncasat prima de asigurare/rata I de prim`;
|nceteaz`, \n mod uzual, dup` 12 luni de la prima zi de valabilitate, la ora 24.00 a ultimei zile 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.

