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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 pagubele produse instalaţiilor, echipamentelor, maşinilor şi utilajelor de şantier sau altor bunuri
asimilabile acestora, precum şi baracamentelor sau altor construcţii temporare folosite la locaţia asigurată, menţionate în poliţă şi/sau în anexa la poliţa
de asigurare în mod detaliat.

Ce se asigură?
Pagubele produse în mod accidental, brusc şi neprevăzut la
bunurile asigurate precizate în poliţă, aflate la locaţia asigurată
sau în zona geografică menţionată în poliţă, pe toată durata
contractului de asigurare, de riscuri/cauze care nu au fost
excluse în mod expres din asigurare, conform precizărilor
prezentelor condiţii de asigurare,
Costurile/cheltuielile în sublimita a maxim 50% din valoarea
daunei, dar nu mai mult de 3.000 Euro, ca urmare a unui risc
asigurate, pentru: limitării sau diminuării daunei şi/sau pentru
recuperarea (repunerea pe propriile roţi) a utilajului asigurat;
transportul utilajelor avariate către/de la unitatea reparatoare;
expertizarea daunei, efectuate de terţi, în măsura în care aceste
cheltuieli sunt justificate de situaţie.
Suma asigurată
Bunurile se asigură la valoarea de înlocuire de nou (stabilită la
momentul încheierii poliţei, fără să se ţină seama de eventuale
reduceri sau preţuri preferenţiale) a bunurilor asigurate cu unele
noi, identice sau similare (aceiaşi parametrii tehnici constructivi),
inclusiv cheltuieli de montare, transport, taxe vamale, alte taxe
(dacă se convine astfel între părţi). Pentru baracamente sau alte
construcţii temporare folosite pe şantier suma asigurată este
valoarea reală a acestora la momentul încheierii poliţei.
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru
achiziţionarea unor riscuri suplimentare, prin plata unei prime
suplimentare de asigurare, ca de exemplu: greve, revolte şi
tulburări civile, pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare privind
lucrul în afara programului, pe timp de noapte, în timpul sărbătorilor
legale, transportul rapid (extindere pentru transport aerian),
asigurare pe durata tranzitului de tip CASCO sau CARGO,
acoperirea instalaţiilor care lucrează în subteran etc.

Ce nu se asigură?
orice daune pentru care, potrivit legii sau prin contract, trebuie să
răspundă producătorul/ furnizorul sau unitatea care asigură întreţinerea;
daunele constând în defectarea/nefuncţionarea părţilor electrice/
mecanice, îngheţarea lichidului de răcire sau a altui fluid de lucru, ungere
/lubrifiere insuficientă, lipsa lichidului de ungere / răcire. Dacă totuşi, în
urma unor astfel de defecţiuni sau deranjamente, au loc evenimente care
produc daune materiale externe (accidente/coliziuni) bunurilor asigurate,
astfel de daune vor fi despăgubite;
daunele derivate din operaţiile de încărcare/descărcare, transport şi/sau
transfer (deplasare) a bunului pe platformă, în afara celor survenite cu
ocazia deplasărilor în incinta locaţiilor/ şantierelor asigurate, indicate în
poliţă;
pierderea sau avarierea pieselor/subansamblelor de schimb înlocuibile
(interschimbabile) sau a anexelor; daune la maşini şi echipamente de
şantier aflate pe ambarcaţiuni navale, consecinţă a scufundării sau
imersiunii acestora; daune produse prin imersiune totala sau parţială
datorată fenomenului de maree;
daunele ca o consecinţă directă a exploatării continue (de ex. uzura,
coroziune, oxidare, rugina, deteriorare treptată ca urmare a lipsei utilizării
sau expunerii continue la condiţiile normale atmosferice);
daunele care apar în timp ce bunurile asigurate sunt supuse testelor de
încercare, punere în funcţiune sau verificărilor de orice fel;
daunele care apar ca urmare a folosirii bunurilor asigurate
necorespunzător destinaţiei acestora, în orice fel sau în orice alt scop
decât cel pentru care au fost proiectate;
pierderea inexplicabilă, dispariţia misterioasă, lipsuri care au fost
descoperite numai cu ocazia efectuării inventarului sau întreţinerii
curente; orice tip de răspundere în legătură cu bunurile asigurate;
pierderea sau avarierea cauzată de orice defecte sau vicii existente la
data intrării în vigoare cunoscute Asiguratului sau reprezentanţilor săi,
indiferent dacă aceste defecte sau vicii sunt cunoscute de către
Asigurător sau nu; încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi/sau
recomandărilor producătorului privitoare la starea tehnică a bunurilor
asigurate.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
vehiculele şi/sau autovehiculele destinate şi autorizate să circule preponderent pe drumurile publice, dacă nu sunt utilizate exclusiv în cadrul
şantierului de construcţii; autovehicule proiectate şi autorizate să transporte persoane sau mixte (transport persoane şi mărfuri); navele maritime sau
orice alte ambarcaţiuni; instalaţiile, echipamentele, maşinile şi utilajele aflate în garanţie, pentru riscuri de care este răspunzător producătorul/unitatea
de reparaţii în perioada de garanţie oferită de acesta; instalaţii şi/sau utilaje care funcţionează în subteran; instalaţii/sisteme de foraj (pentru gaze,
petrol, puţuri de apă şi/sau sonde geotermice);
remedierea avariilor existente la data încheierii poliţei;
cheltuielile efectuate pentru transformarea/perfecţionarea bunurilor în comparaţie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat,
precum şi cele pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite sau revizii generale;
daune de consecinţă de orice natură (de exemplu: pierderi indirecte, pierderi de valoare, pierderea folosinţei bunurilor, pierderi de profit, pierderea
clientelei etc.); daune directe/indirecte produse, favorizate ori agravate (pentru partea care s-a mărit) din neglijenţa gravă a Asiguratului / membrii
conducerii acestuia/prepuşilor acestuia; război, greve, terorism etc.
098210_PID_CPM_01_17022020

Pag. 1/2

Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare este valabilă pentru evenimente produse pe teritoriul României sau în afara teritoriului României, dacă există interes
asigurabil românesc.

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 menţineţi bunurile asigurate în bune condiţii, conform legii, în scopul prevenirii apariţiei / producerii evenimentelor asigurate şi să nu
suprasolicitaţi capacitatea de funcţionare a acestora, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate;
 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță;
 să ne comunicaţi în scris orice modificări ale împrejurărilor referitoare la risc, în maximum 48 de ore de când a luat cunoştinţă despre acestea;
 să menţineţi pe toată durata de valabilitate a contractului toate măsurile de protecţie aflate sub controlul dvs. şi să respectaţi reglementările legale
în vigoare privind activitatea desfăşurată;
 să respectaţi normele de întreţinere, garanţie şi service în conformitate cu reglementările fabricantului/producătorului.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 să înştiinţați imediat, potrivit evenimentului asigurat, unităţile de pompieri, poliţia sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul
producerii evenimentului asigurat şi să solicitați acestora întocmirea actelor cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului,
întinderea pagubei, eventualii vinovati;
 să ne înştiinţaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, în maxim 2 zile (48 ore) de la data producerii acestuia;
 să păstraţi starea de fapt a bunurilor asigurate avariate la dispoziţia Gothaer (în anumite condiţii), să nu efectuaţi nicio reparaţie înainte de
efectuarea Raportului de constatare de către reprezentanţii Gothaer, şi să ne furnizaţi toate informaţiile şi probele solicitate, permiţându-ne să
facem investigaţii referitoare la cauza producerii evenimentului şi mărimea pagubei;
 să conservaţi dreptul de regres al Gothaer împotriva celor vinovaţi (alţii decât Asiguratul) de producerea prejudiciilor şi să îndepliniţi toate
procedurile/formalităţile necesare exercitării acestui drept;
 să nu faceţi nicio plată, să nu vă asumaţi nicio obligaţie şi să nu faceţi nicio altă cheltuială în legătură cu daunele survenite, 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/ ratei 1 şi efectuării onspecţiilor de risc.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a sumei asigurate/limitei de despăgubire, ca urmare a efectuării plăţii indemnizaţiilor de despăgubire de către Gothaer;
 la data scadenţei ratei de primă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor;
 la data înstrăinarii (transferului dreptului de proprietate) bunului asigurat către o altă persoană; în cazul transferului dreptului de proprietate către
Utilizatorul menţionat în poliţa de asigurare, asigurarea îşi va continua valabilitatea până la sfârşitul anului de asigurare în curs pentru aceasta,
numai cu acordul Gothaer şi 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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