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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 utilajelor
înmatriculabile/neînmatriculabile, autopropulsate şi/sau nepropulsate, precum şi echipamentele suplimentare de lucru ale acestora,
destinate activităţilor economice, în timpul lucrului (în camp, pe şantiere etc) sau pe timpul staţionării/garării.
Obiectul asigurarii: Utilaje ca de exemplu: utilaje agricole (tractoare, combine, semanatori, stropitoare, pluguri), utilaje folosite in
constructii (excavatoare, buldozere, compactoare, gredere), utilaje pentru ridicat si stivuit marfa (motostivuitoare, transpaleti,
electrostivuitoare), utilaje pentru destinaţii speciale.

Ce se asigură?
Riscuri asigurate:
incendiu, trăsnet (urmat sau nu de incendiu), explozie, căderi de corpuri;
cutremur, inundaţii şi aluviuni, alunecări şi/sau prăbuşiri de teren (din cauze naturale);
furtună, vijelie, uragan, tornadă, grindină, ploaie torenţială, greutatea startului de zăpadă, avalanşă de zăpadă;
Cheltuieli asigurate:
pentru transport utilaj de la locul producerii evenimentului asigurat la cel mai apropiat atelier de reparaţii care poate efectua
reparaţia sau la locul cel mai apropiat de adăpostire a acestuia (dacă bunul nu poate fi deplasat prin forţa proprie), în sublimita a
10% din suma asigurată a utilajului;
pentru măsuri de salvare luate în timpul producerii evenimentului asigurat pentru limitarea daunei, în sublimita a 10% din Suma
asigurată aferentă Utilajului asigurat.
Suma asigurată:
 pentru utilajele noi, neridicate de la dealer, valoarea de nou astfel: utilajele ce au fost achiziţionate de noi cu maxim 12 luni
înainte de data cuprinderii în asigurare (valoarea de nou se va considera valoarea prevăzută în factura de achiziţie, sau factura
proformă de leasing, după caz).
 în cazul utilajelor cu vechime mai mare de 12 luni: valoarea reală sau valoarea de comercializare
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru achiziţionarea următoarelor riscuri suplimentare, prin plata unei
prime suplimentare de asigurare: coliziuni, căderi, răsturnări, prăbuşiri ale podurilor/tunelurilor, vandalism, furt.

Ce nu se asigură?
nerespectarea instrucţiunilor/specificaţiilor (privind utilizarea, exploatarea, reviziile tehnice periodice) indicate de
producător/furnizor în manualele tehnice de utilizare sau service;
uzura/deprecierea normală, rugina, eroziune, coroziune, igrasie, mucegăire, variaţii de temperatură; proasta întreţinere,
distrugerea, avarierea, afumarea, pătarea, pârlirea sau arderea produsă de o sursă normală de căldură; boli transmisibile;
furt simplu, pierderi inexplicabile, lipsuri la inventar, întârzieri în livrarea bunurilor, scăderea preţului;
daune produse de introducerea eronată/greşită ori ştergerea/anularea datelor şi/sau pierderea suportului de date, daune estetice;
atacuri informatice, viruşi informatici, încălcări ale securităţii datelor etc.; faptele săvârşite cu intenţie de dvs./contractant.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
nerespectarea, la locaţia în care se află depozitate/garate/staţionate utilajele asigurate, precum şi la locurile/punctele de lucru unde
sunt utilizate acestea, a normativelor legale în vigoare privind existenţa autorizaţiilor legale privind siguranţa în construcţii,
securitatea la incendiu sau funcţionare, ori prin nerespectarea condiţiilor pe baza cărora au fost acordate acestea;
pagube decurgând din/cauzate de/în legătură cu lucrări/ reparaţii/modificări efectuate de către persoane neautorizate, ori instalaţii
improvizate/confecţionate artizanal sau care au fost modificate ori nu sunt omologate;
prejudicii produse sau agravate (pentru partea din prejudiciu care s-a mărit) ca urmare a faptului că nu aţi luat măsurile necesare
prevenirii/diminuării prejudiciilor (de exemplu: nerespectarea normativelor care reglementează activitatea dvs.);
folosirea de către dvs./Contractant sau prepuşii acestora a focului deschis sau fumatul, folosirea de instalaţii improvizate de
iluminare, încălzire, ventiliare etc. în spaţiile de adăpostire/staţionare/garare a utilajelor;
orice daune produse pe timpul deplasării pe drumurile publice, dinspre/către şantierele/punctele de lucru, dacă părţile nu au
convenit altfel cu precizarea expresă în poliţă.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate produse pe teritoriul României.

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 utilizaţi în activitatea desfăşurată utilaje omologate care se încadrează în normele legale privind siguranţa şi securitatea în timpul
lucrului;
 să întreţineţi utilajele în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale, să nu suprasolicitaţi capacitatea de funcţionare a
acestora, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate;
 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 lucrătoare 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 Gothaer/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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