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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 destinată societăţilor comerciale prin care se oferă acoperire pentru pagubele produse echipamentelor electronice. Această
asigurare este o asigurare de tip “toate riscurile” prin care sunt acoperite toate riscurile mai puţin riscurile excluse menţionate în cadrul condiţiilor de
asigurare.
Obiectul asigurarii: echipamente electronice de procesare a datelor/ echipamente de birou; echipamente de comunicaţii; echipamente medicale;
echipamente pentru grafică şi tipografie, echipamente pentru radiofuziune şi TV; echipamente pentru testare, măsurare şi automatizare; alte
echipamente electronice.

Ce se asigură?
Exemple de riscuri ce se pot asigura:
incendiu, explozie (inclusiv daunele produse ca urmare a operaţiunilor de salvare/de stingere a incendiului), trăsnet;
scurgere accidentală de apă (inundare, refulare, apă pluvială) ori a oricărui lichid, a umezelii şi/sau coroziunii rezultând din acestea;
fenomene naturale (inundaţii, grindină, furtună, vijelie);
neglijenţă, erori de operare, eroare umană;
scurtcircuit, supratensiune, inductie;
furt prin efracţie/acte de tâlhărie
Suma asigurată:
 reprezintă valoarea de inlocuire a echipamentelor electronice asigurate cu unele noi, reprezentand costul de înlocuire cu un bun identic sau
similar din aceeaşi familie ca tip, configuraţie, structură şi calitate, inclusiv cheltuieli normale de transport, taxe vamale/alte taxe, daca este cazul,
cheltuieli de montare/instalare (daca se convine astfel).
 nu se vor lua in considerare rabaturi/alte reduceri.
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru achiziţionarea unor bunuri sau riscuri suplimentare menţionate mai jos, prin
plata unei prime suplimentare de asigurare:
Sectiunea II date şi suporturi externe de date; Sectiunea III cheltuieli suplimentare de operare in caz de daună;
echipamente mobile şi/sau portabile; cutremur, uragan, taifun, tornadă; grevă, revoltă, tulburări civile.

Ce nu se asigură?
faptele săvârşite cu intenţie de către Asigurat/Contractant;
furt simplu, pierderi inexplicabile, lipsuri la inventar, întârzieri în livrarea bunurilor, scăderea preţului;
uzură/depreciere normală, rugină, eroziune, coroziune, igrasie, mucegăire, variaţii de temperatură; infiltraţia, tasarea, subsidenţa, îngheţul,
daune estetice; bunuri aflate în clădiri expertizate şi încadrate în clase de risc seismic/categorii de urgenţă, conform normativelor legale;
război, insurecţie, lovitură de stat, confiscare, expropriere, naţionalizare, terorism;
viruşi informatici, transmisii/transferuri electronice, utilizarea/ neutilizarea internetului, pierderi de date;
poluare şi/sau contaminare de orice fel şi din orice cauză, inclusiv orice daună consecinţă şi costuri de depoluare/ decontaminare etc.; faptelor
săvârşite cu intenţie de către Asigurat/Beneficiar(i) sau prepuşii acestuia/acestora ori de către persoane legal autorizate sa îl/ăi reprezinte;
pagube/prejudicii, cauze/fapte care le-ar putea genera, produse înaintea intrării în vigoare a contractului de asigurare ori cunoscute
Asiguratului/Contractantului ori pe care trebuia să le cunoască (indiferent dacă au fost declarate sau nu către Gothaer în cerereachestionar/alte declaraţii scrise) înainte de data intrării în vigoare a contractului de asigurare.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
echipamente scoase din uz sau cele care nu mai pot fi folosite potrivit destinaţiei lor; cu vechime mai mare de 5 ani;
echipamente a căror stare de întreţinere este necorespunzătoare; bunuri asigurate aflate în clădiri expertizate şi încadrate în clase de risc
seismic/categorii de urgenţă, conform normativelor legale;
echipamente electronice de uz casnic, aparatură/ echipamente pentru discoteci/ concerte/ spectacole/ săli de jocuri, instrumente muzicale,
telefoane mobile, echipament radio amatori, simulatoare cardiace/proteze şi altele asemenea;
materiale auxiliare şi consumabile, scule, piese şi materiale care sunt supuse uzurii intense şi schimbării repetate sau periodice, datorită funcţiei
şi compoziţiei lor specifice;
defecte de material, erori de proiectare, construcţie, execuţie, montaj, vicii ascunse, avarii accidentale;
costuri în legătură cu transformarea/perfecţionarea/ îmbunătăţirea echipamentelor electronice în comparaţie cu starea acestora anterioară
producerii evenimentului asigurat, precum şi costurile aferente reparaţiilor nereuşite.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate produse pe teritoriul României, la locaţia precizată în poliţă (dacă nu s-a convenit altfel de
către părţi).

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă 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 cunoașteţi;
 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 dumneavoastră despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea corectării
acestora;
 să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să permiteţi operarea echipamentelor numai de către persoane autorizate şi instruite conform reglementărilor în vigoare;
 să respectaţi instrucţiunile şi recomandările producătorului referitoare la bunurile asigurate, cu privire la montare, instalare, operare, service-ul
specializat, întreţinere etc; să respectaţi procedurile standard de exploatare impuse, respectiv autorizaţie de funcţionare, autorizaţie de mediu,
norme PSI, în funcţie de specificul bunului asigurat;
 să ne înştiinţaţi, în scris, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile în toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, datele de
identificare se schimbă;
 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 în cazul producerii daunelor să înştiinţaţi imediat autorităţile competente şi să le solicitaţi întocmirea actelor de constatare pe care ulterior aveţi
obligaţia să ni le prezentaţi;
 să ne înştiintaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la producerea acestuia
sau de la luarea la cunoştinţă, furnizând informaţii despre circumstanţele producerii/apariţiei evenimentului şi mărimea probabilă a pagubei;
 să păstraţi starea de fapt a bunurilor asigurate în urma producerii evenimentului asigurat, pentru a permite Asiguratorului/organelor abilitate să
evalueze paguba/investigheze cauzele producerii evenimentului;
 să ne permiteţi să facem investigaţii cu privire la cauza şi mărimea pagubei.

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;
 la data înstrăinării bunurilor asigurate către o altă persoană, dacă nu s-a convenit altfel între părţi prin emiterea unui Act adiţional la contractul
de asigurare.

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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