Asigurarea Navelor fluviale, comerciale, maritime, portuare de pescuit şi alte ambarcaţiuni
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.
Produsul: Polița asigurarea navelor fluviale
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 84.789.230 lei. Autorizată de Autoritatea 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 prin care sunt acoperite pagubele produse navelor fluviale comerciale, a navelor maritime portuare, de pescuit și a altor
ambarcațiuni, instalații și utilaje plutitoare asimilate navelor fluviale, care navighează pe ape interioare navigabile. Asigurarea poate fi
încheiată în una din Condiţiile speciale de asigurare (conform Institute Time Clauses Hulls).

Ce se asigură?
Riscurile asigurate sunt prevăzute în cadrul Condiţiilor speciale de
asigurare (conform Institute Time Clauses Hulls):
Condiţia „A”- Pierdere Totală, Avarii şi 3/4 Răspundere pentru
coliziuni, Condiţia „B”- Pierdere Totală, Avarie Comună şi 3/4
Răspundere pentru coliziuni, Condiţia „C”- Pierdere totală, inclusiv
salvare, cheltuieli de salvare şi judecată, Condiţia „D”- Pierdere
Totală şi Avarii; Condiţia „E”- Pierdere Totală şi Avarie Comună:
pericole ale mărilor, fluviilor, lacurilor sau ale altor căi navigabile;
incendiu, explozie;
furt și distrugerile bunurilor navei comise prin acte de huliganism
(însoțit de violență), comis de persoane din afara navei;
aruncarea (mărfii) peste bord și luarea de valuri;
piraterie; coliziune; cutremur de pământ, erupție vulcanică,
trăsnet;
cheltuielile legale (cheltuieli cu experții, cu avocații, de arbitraj și
alte cheltuieli asemănătoare); contribuția navei la cheltuielile de
salvare și/ sau avarie comună.
Suma asigurată: este cea declarată de Asigurat, cu condiţia ca
aceasta să nu depăşească valoarea reală a navei la data încheierii
contractului de asigurare. Valoarea reală a navei este valoarea de
piaţă la momentul respectiv, avându-se în vedere şi eventualele
îmbunătăţiri aduse navei.
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru
achiziţionarea următoarelor riscurilor suplimentare, prin plata
unei prime suplimentare de asigurare: război şi greve.

Ce nu se asigură?
Nu se acoperă:
dolul sau greşeala intenţionată a membrilor echipajului, managerului,
armatorului, operatorului de navă sau a oricăror altor persoane implicate
în operarea navei;
pagube produse prin forţarea gheţii sau a sloiurilor de gheaţă, cu
excepţia daunelor cauzate de gheaţă la navele având destinaţia de
spărgătoare de gheaţă;
scoaterea sau îndepărtarea epavei;
pierderi de vieţi omeneşti, daune corporale sau îmbolnăviri;
pagube indirecte precum: pierderea venitului, despăgubiri datorate
pentru întârzierea transportului, chiar dacă sunt ca urmare a unui risc
asigurat;
pierderi şi avarii la inventarul mijloacelor fixe şi circulante aflate la bordul
navei, inclusiv buncărul, lubrifianţi şi plase de pescuit, dacă nu s-a
încheiat o asigurare suplimentară în acest sens;
neîncasarea navlului, a contribuţiei la avaria comună şi a altor sume
cheltuite în legătură cu exploatarea navei;
război, invazie, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost sau nu declarat),
război civil, revoltă, greve, rebeliune, revoluţie, insurecţie, dictatură
militară, instaurarea legii marţiale, conspiraţie, răzvrătire militară cu/sau
fără uzurparea puterii, atacuri teroriste, dispoziţii administrative,
distrugere sau afectare a proprietăţii din ordinul unui guvern de drept
sau de fapt sau din partea oricărei autorităţi publice, confiscare,
expropriere, naţionalizare, sechestrare, rechiziţionare sau alte acte
similare; greve, lock-out, tulburari, revolte sau miscari civile;
orice forma de sechestru, cautiune sau alte garantii financiare;
violare a embargoului, contrabandă, comerţ prohibit sau clandestin.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
uzura normală, deteriorarea treptată şi defectele ascunse ale corpului navei, maşinilor sau celorlalte părţi componente ale navei, precum şi defectarea
sau încetarea funcţionării părţilor electrice sau mecanice ale acestora; neglijenţa gravă în serviciu a oricărui membru al echipajului;
cheltuielile efectuate cu curăţarea, aplicarea grundului sau piturarea navei, dacă nu sunt consecinţă unui risc asigurat;
salariile, retribuţiile şi indemnizaţiile comandantului, ofiţerilor şi echipajului, cu excepţia cazurilor de avarie comună;
pagubele produse navelor comerciale care navighează în afara limitei prescrise de Societatea de Clasificare și menționate în mod expres pe polița
de asigurare;
cheltuieli făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea navei în comparaţie cu starea de la momentul începerii răspunderii, cele pentru repararea
unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în asigurare şi nici cele pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite;
amenzi de orice fel, cheltuieli penale, penalităţi;
pierderi şi avarii la încărcătura transportată în baza unui contract sau la bunuri personale, cu excepţia celor de pe altă navă cu care nava asigurată
intră în coliziune.
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Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea acoperă ambarcațiuni de agrement care navighează pe Dunărea navigabilă, în limitele şenalului navigabil al Dunării, pe canalele
navigabile(Canalul Dunăre – Marea Neagră, Canalul Dunăre –Main – Rhin, etc.), acvatoriile porturilor Constanţa Sud, Agigea, Mangalia, Midia, iar pe
celelalte ape interioare navigabile (Delta Dunării, lacuri, râuri, canale) numai cu avizul autorităţilor portuare zonale şi navigaţie maritimă costieră în limitele
prescrise de Societatea de Clasificare.

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 luaţi toate măsurile rezonabile în scopul prevenirii/diminuării apariţiei/producerii riscurilor asigurate şi să respecte reglementările legale cu privire la
desfăşurarea activităţii;
 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță;
 să întreţineţi şi să exploataţi nava şi instalaţiile ei în bune condiţii şi în conformitate cu prevederile legale şi de bună practică marinărească;
 să menţineţi nava în clasă la o Societate de Clasificare recunoscută şi agreată de Gothaer;
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 aveți obligația
să ni le prezentați;
 să comunicaţi de urgenţă Societăţii de Clasificare orice incident, condiţie sau avarie,în legătură cu care aceasta ar putea face recomandări în ceea ce
priveşte reparaţiile sau alte măsuri care să fie luate de către Asigurat, armatori sau administratori (manageri);
 să ne înştiinţaţi, în scris, în maxim 24 de ore dar nu mai târziu de 72 de ore, cu privire la producerea evenimentului asigurat şi să ne puneţi la dispoziţie
toate actele şi evidenţele necesare acordării despăgubirilor;
 să nu faceţi nicio plată, să nu vă asumaţi nicio obligaţie, să nu faceţi nicio cheltuială în legătură cu pretenţiile unor terţe persoane prejudiciate, fără
acordul prealabil scris al Gothaer.

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/rata 1 şi efectuării inspecţiei de risc.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
 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;
 la schimbarea, voluntară sau nu, a proprietarului sau a pavilionului, trecerea navei sub un alt management, la navlosirea în contract bareboat;
 la schimbarea Societăţii de Clasificare a navei, schimbarea, suspendarea, retragerea sau expirarea clasei navei;
 în cazul rechiziţionării cu titlu sau pentru folosinţă (în termen de 15 zile);
 în situaţia în care certificatul ISM (International Safety Management Certificate), obligatoriu pentru anumite tipuri de nave, nu există sau este expirat.
Pentru poliţele încheiate pentru o călătorie determinată, răspunderea Gothaer începe în momentul pornirii (desprinderii) navei de la cheu sau ridicarea
ancorei din locul de ancoraj şi încetează în momentul sosirii navei în portul de destinaţie (ancorării).

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.
065210_PID_NAVE_FLUVIALE_01_17022020

Pag. 2/2

