Asigurarea banilor/valorilor pe timpul depozitării şi/sau transportului
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.
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Șoseaua Pipera, Nr. 42, Etaj 1 (Camera 1) și Etaj 16, Sector 2, Bucureşti, România. J40/12276/2006. CUI 18892336
Capital social subscris și vărsat 32.710.210 lei. Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară RA057/06.12.2006.
Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88. Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98
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 de tip “toate riscurile” prin care se acoperă daunele materiale produse banilor sau valorilor, pe timpul depozitării
(în seifuri, tezaure sau alte containere similare), pe timpul transportului (pe rutele şi cu vehiculele menţionate în poliţă) sau în timpul
operaţiunilor de încărcare/descărcare, transbordări, provenind din riscuri care nu au fost în mod special excluse (riscuri excluse menţionate
în condiţiile de asigurare). Prevederile acestei asigurări se completează cu prevederile Asigurării societăţilor comerciale.

Ce se asigură?
Gothaer acordă despăgubiri pentru orice daune produse
de/provenind din orice riscuri care nu au fost în mod special
excluse conform condiţiilor generale privind Asigurarea
societăţilor comerciale şi conform condiţiilor generale ale
acestei asigurări.
Riscuri asigurate, ca de exemplu:
incendiu, explozie, trăznet, inundare, refulare, apă
pluvială, fenomene naturale/atmosferice (grindină,
furtună, vijelie), cutremur, inundaţie, alunecări de teren,
furt prin efracţie/acte de tâlhărie, vandalism etc.
Suma asigurată
Suma asigurată este Valoarea declarată pe propria
răspundere de către Asigurat/Contractant reprezentând
limita de răspundere a Asigurătorului pentru toate
Evenimentele asigurate produse în Perioada de asigurare.
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru
achiziţionarea următoarelor riscurilor suplimentare, prin plata
unei prime suplimentare de asigurare:
În cazul depozitării:extinderea acoperirii pentru pagube
produse în timpul programului de lucru cu clienţii (numerar la
ghişee); extinderea acoperirii pentru valori expuse în vitrinele
din interiorul locaţiei; cheltuieli de reparare/ recondiţionare/
înlocuire a seifurilor/casetelor de valori ca urmare a
producerii riscului de furt; necinstea angajaţilor; fraudele
produse de angajaţi prin calculatoare si transfer fraudulos de
fonduri.
În cazul transportului: cheltuielile de reparare/ recondiţionare/
înlocuire a cutiilor de siguranţă/ containerelor care conţin
banii/valorile asigurate transportate, ca urmare a producerii
riscului de furt prin efracţie/acte de tâlhărie; asigurarea pe
timpul transportului prin curieri / încasatori / distribuitori.

Ce nu se asigură?
Pe lângă excluderile prevăzute în Asigurarea societăţilor comerciale,
Gothaer nu acordă despăgubiri nici pentru:
erori, omisiuni în legătură cu operaţiunile de numărare, predareprimire sau înregistrări contabile, acceptarea/utilizarea de
bancnote/monede/hârtii de valoare falsificate; daune pentru care
răspunderea
revine
producătorului/furnizorului
în
baza
legii/prevederilor contractuale;
daune produse prin nerespectarea traseului/rutei prestabilit(a) de
efectuare a transportului sau prin abatere de la acesta; orice pierderi
din vehicule nepăzite/nesupravegheate, cu excepţia situaţiei în care
vehiculul se afla într-o încăpere încuiată/securizată;
orice pierdere datorată necinstei sau relei credinţe a oricărui
acţionar/asociat al Asiguratului, fraudei, lipsei de onestitate
(necinstei) sau neglijenţei reprezentanţilor, angajaţilor sau prepuşilor
Asiguratului ori a companiilor angajate responsabile cu paza şi
securitatea banilor/valorilor – indiferent dacă aceştia au acţionat
singuri sau în complicitate cu alte persoane;
lipsuri cauzate de erori/omisiuni, fals, uz de fals sau înşelăciune;
lipsuri inexplicabile, dispariţie misterioasa a banilor/valorilor,
lipsuri/erori la inventar; riscuri cibernetice; boli transmisibile;
daune de orice natură pentru care Asiguratul este răspunzător legal
şi/sau contractual, exceptând daunele pentru pierderile acoperite de
poliţă;
orice alte forme de furt decât cel prin efracţie şi/sau acte de tâlhărie
(exemple de riscuri neacoperite: pierderi inexplicabile, dispariţia
misterioasă, lipsuri la inventar, furt simplu, furt prin înşelătorie;
furtul prin utilizarea cheilor potrivite, chiar dacă au fost obţinute prin
efracţie/acte de tâlhărie; furtul prin utilizarea unor chei false;
furtul produs în cazul în care Asiguratul nu respectă măsurile de
protecţie suplimentară impuse de către Gothaer;
lipsa adresei de livrare, adresa incompletă/greşită a destinatarului,
nerespectarea dispoziţiilor societăţii de transport sau autorităţilor,
după caz.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri nici pentru:
depreciere/uzură normală, degradări/deteriorări graduale, fermentare, oxidare, coroziune, igrasie, mucegăire, alterare, putrezire, variaţii
de temperatură, exces/lipsa de umiditate, expunerea îndelungată la lumină/temperatură intensă/ridicată, ciuperci, insecte, rozătoare,
păsări, molii, viermi, bacterii, alte microorganisme/dăunători; valori expuse în vitrine stradale;
viciul propriu al banilor/valorilor asigurate, lipsa/defecţiunile/inadecvarea ambalajului;
daunele cauzate de nerespectarea reglementărilor legale specifice acestor activităţi - norme legale emise de BNR, norme legale emise
de Ministerul Administraţiei şi Internelor sau alte acte normative emise de alte instituţii abilitate în acest domeniu;
daune survenite în afara programului de lucru sau în orice perioadă în care locaţia asigurată rămâne nesupravegheată, iar banii nu se
aflau în seifuri, tezaure sau alte containere similare;
pierderile indirecte de orice natură datorate evenimentelor asigurate acoperite prin poliţă incluzând - fără limitare strictă la aceasta pierderea de venit sub forma de dobânzi, dividende sau orice altă formă de posibile venituri.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare este valabilă pentru evenimente produse pe teritoriul României.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeţi corect, complet și cu bună credință 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 cunoașteți;
 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 dvs. despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă, iar dacă sunt erori, să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea
corectării acestora;
 să ne returnați documentele de asigurare semnate de către dvs. (polița, condiții de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță;
 să menţineţi pe toată durata de valabilitate a contractului toate măsurile de protecţie aflate sub controlul dvs. (inclusiv în afara orelor de
program) existente şi declarate Gothaer la data intrării în vigoare a contractului;
 să ţineţi o evidenţă riguroasă a banilor/valorilor în registrele dvs., în conformitate cu reglementările proprii şi/sau ale organelor
autorizate/abilitate; să păstraţi valorile asigurate în seifuri sau tezaure, aflate în spaţii închise şi asigurate din punct de vedere al
securităţii; să respectaţi şi să aplicaţi întocmai normele legale în vigoare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor; să deţineţi în acest
sens atestate, autorizaţii, licenţe, avize etc. privind desfăşurarea activităţii specifice;
 să numiţi cel puţin un echipaj de însoţire a transportului pentru paza şi protecţia banilor/valorilor; să efectuaţi transportul cu mijloace de
transport special destinate, însoţite, după caz, de jandarmi, personal propriu sau al unei unităţi specializate de pază şi protecţie, înarmate
cu arme de foc, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 să ne puneţi la dispoziție toate documentele, datele, evidenţele/înregistrările şi orice alte documente necesare pentru întocmirea
dosarului de daună în vederea investigării, verificării şi certificării daunei.

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 pentru fiecare transport asigurat începe în momentul în care bunurile asigurate sunt scoase/ridicate din locul de
depozitare/expediere în scopul efectuării transportului, continuă pe durata şi ruta normală precizată în poliţă.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situații:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 la data scadenţei - în cazul în care sumele datorate cu titlu de primă de asigurare nu s-au plătit la scadenţă şi nici în perioada de graţie
convenită;
 la data rezilierii/denunţării unilaterale/încetării cu acordul părţilor;
 prin consumarea totală a sumei asigurate/limitei de răspundere, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer.
Răspunderea Gothaer pentru fiecare transport asigurat încetează în momentul predării bunurilor asigurate la destinaţia finală.

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.
086410_PID_BANI_VALORI_03_23042021

Pag. 2/2

