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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 prin care se acoperă pierderea profitului rezultând din diminuarea cifrei de afaceri a Asiguratului, pe durata
întreruperii activitatii, ca urmare a producerii unui risc/eveniment acoperit de poliţa de asigurare de bază. Prevederile acestei asigurări se
completează cu prevederile Asigurării societăţilor comerciale şi Asigurării clădirilor şi conţinutului (şi dacă este cazul Asigurării
echipamentelor electronice sau Asigurării maşinilor şi utilajelor pentru avarii accidentale).

Ce se asigură?
Riscul asigurat îl reprezintă pierderea profitului rezultând
din diminuarea cifrei de afaceri pe durata întreruperii
activităţii, ca urmare a producerii unui risc/eveniment
acoperit de poliţa de asigurare de bază.
Sunt despăgubite pierderile menţionate expres, datorate
întreruperii activităţii, în cazul în care Asiguratul este
incapabil, total sau parţial, să-şi desfăşoare activitatea
pentru un timp, ca urmare a pierderii sau distrugerii
mijloacelor fixe sau circulante (clădiri, maşini, utilaje,
instalaţii, echipamente, materii prime etc.) folosite de
Asigurat în activitate. Pagubele la bunurile respective
trebuie să fie produse de un risc asigurat prin poliţa de
bază şi să se fi produs la adresa asigurată.

Ce nu se asigură?
Pe lângă excluderile prevăzute în Asigurarea societăţilor comerciale,
Asigurarea clădirilor şi conţinutului, Asigurarea echipamentelor
electronice, Asigurarea maşinilor şi utilajelor pentru avarii
accidentale, Gothaer nu acordă despăgubiri nici pentru:
întreruperi sau deficienţe în furnizarea apei, gazului, energiei sau
în furnizarea altor bunuri sau servicii de la terţi fără legătură cauzală
cu riscurile asigurate;
fraude, dispariţii inexplicabile de bunuri şi valori, lipsuri la inventar,
distrugeri sau pierderi de informaţii;
pierderea de venit datorate unor cauze cum sunt: suspendarea,
decăderea sau rezilierea unui contract de închiriere, a unei licenţe
sau comenzi etc., care să producă încetarea efectivă a activităţii;
orice răspundere legală în legătură cu evenimentul asigurat.

Suma asigurată
Suma asigurata reprezintă profitul brut precum şi alte costuri
suplimentare declarate la încheierea asigurării cu condiţia să
fie cuprinse în declaraţia profitului brut şi/sau în Nota de
calcul date de Asigurat. Valorile luate în calcul vor fi valori
estimate pentru perioada corespunzătoare perioadei maxime
de indemnizare.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri nici pentru:
pierderea de profit şi/sau majorarea costurilor de exploatare datorită oricărei întârzieri provocate de/sau decurgând din oricare restricţii
impuse de o autoritate publică, indisponibilitatea de fonduri, modificări, extinderi, renovări, corectări ale defectelor sau greşelilor ori
eliminarea oricăror deficienţe sau îmbunătăţiri aduse bunurilor asigurate, efectuate dupa apariţia evenimentului asigurat, pierderea sau
avarierea obiectelor preluate, sau în folosinţa Asiguratului sau pentru care a expirat acoperirea acordată prin poliţa de bază;
penalităţi sau amenzi de orice fel, plăţi către stat (TVA, accize, impozite etc.) datorii ca urmare a întreruperii contractelor de leasing,
service, vânzare-cumpărare, reevaluări şi înregistrări contabile ale bunurilor şi serviciilor (care nu sunt incluse în suma asigurată), orice
deficit de cont curent, întârzieri la plăţile efectuate sau primite, din orice cauză, inclusiv din cauza blocajelor financiare; neîndeplinirea
dispoziţiilor contractuale ori datorate penalizărilor de orice natură;
orice costuri în legătură cu pierderea sau avarierea lucrărilor de construcţii sau alte bunuri de natura prototipului, dacă nu s-a convenit
altfel în mod expres între părţi;
orice costuri referitoare la serviciile efectuate de brigada publică de pompieri, poliţie sau alte servicii de urgenţă sau costuri pentru
dovedirea pierderii.
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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 ne comunicaţi în scris orice modificări intervenite în legătură cu datele furnizate la emiterea specificației, cum ar fi: schimbări
majore în derularea activității, extindere teritorială, intensificarea activităţii, fluctuaţii majore ale cifrei de afaceri, preluarea de către
altă societate, lichidare, insolvenţă, stări de fapt care pot antrena şi/sau agrava riscul de pierderi din întreruperea activităţii;
 să permiteţi accesul reprezentanţilor Gothaer la locurile şi documentele necesare pentru analizarea riscului;
 să vă însuşiţi şi să respectaţi toate recomandările Gothaer cu privire la minimizarea pierderilor;
 să respectaţi legislația în vigoare privind evidenţele/înregistrările contabile, să menţineţi evidenţele contabile clare şi complete.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 să depuneţi tot efortul pentru minimizarea pierderilor şi restabilirea activității;
 să solicitaţi recalcularea sumei asigurate, în cazul în care estimările luate în considerare la încheierea poliţei sau ulterior sunt depăşite
cu mai mult de 5% de cele obţinute în cursul derulării activității;
 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).
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.

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.
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