Asigurarea GoCASCO
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.
Produsul: Polița asigurarea facultativa a autovehiculelor GoCASCO
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?

Această asigurare oferă acoperire pentru pagubele materiale produse autoturismelor cu o vechime cuprinsă între 11 ani si 15 ani,
autoturisme ce sunt deţinute sau exploatate de către persoane fizice.
Obiectul asigurarii: autoturisme înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv echipamentele suplimentare şi/sau modificările
constructive permanente ale autoturismului.

Ce se asigură?
Riscuri asigurate
AVARII (accidente rutiere, derapări, răsturnări,
căderea de corpuri, incendiu, trăsnet, explozie,
ploaie torenţială, grindina, furtuna, uragan, avalanşe
de zăpadă, greutatea stratului de zăpadă/gheaţă,
cutremur de pământ, inundaţie, prăbuşire/alunecare
de teren, spargerea accidentală a unei conducte în
clădirea în care se află autoturismul asigurat, refulare
şi alte cauze similare);
FURTUL autoturismului sau al unor părţi
componente sau piese.
VANDALISM (autori necunoscuţi în timp ce
autoturismul era parcat/garat/staţionat, animale
sălbatice).
Ajutor rutier de urgență, Depozitarea Autovehiculului
într-o parcare securizată, Asistență pasageri
Conducerea autoturismului de către alte persoane cu
consimţământul dumneavoastră.
Cheltuieli asigurate: costurile/cheltuielile pentru
limitarea pagubelor și/sau pentru recuperarea
(repunerea pe carosabil) autovehiculului asigurat, în
limita a 1.500 Eur; pierderea sau furtul cheilor.
Suma asigurată a autoturismului la data încheierii
asigurării se stabilește
pe baza sistemelor de
specialitate pentru evaluarea vehiculelor înmatriculate
permanent în România avându-se în vedere numărul de
kilometri citiți de pe bordul și/sau din calculatoarele
vehiculului, caracteristicile tehnice (motor, cutie viteze,
caroserie), varianta de echipare, precum și dotările
suplimentare.

Ce nu se asigură?
Daunele produse sau agravate direct sau indirect de, sau ca o consecință a:
defecțiune tehnică, viciu de fabricație de care dvs. sau reprezentanții dvs.
aveați cunoștință și nu le-ați comunicat;
fapte cu consecințe grave și deosebit de grave potrivit legislației penale în
vigoare sau produse cu intenție de dvs., alte persoane alese sau numite în
conformitate cu prevederile legale și autorizate să vă reprezinte;
reparațiilor necorespunzătoare ori datorate reparațiilor sau intervențiilor
executate de persoane neautorizate;
defectării, deteriorării sau funcționării anormale a unor piese montate la
autovehicul, neomologate de autoritțăile competente pentru tipul respectiv
de autovehicul;
utilizării autovehiculului ca dispozitiv/instalație de lucru (de exemplu
utilizarea utilajelor de construcții pe șantier);
acțiunii acizilor, oricăror substanțe chimice sau ca urmare a
poluării/contaminării de orice natură și din orice cauză;
pătrunderii voluntare a autovehiculului în locuri acoperite de apă (ape
curgătoare/stătătoare, zone inundate temporar din cauza acumularii unor
cantități mari de ap);
utilizării autovehiculului în afara drumurilor publice, respectiv pe
drumuri/sectoare de drum interzise circulației autovehiculelor;
utilizării autovehiculului în situații neconforme cu specificațiile
constructorului referitoare la capacitatea maximă de încărcare, remorcare,
precum și la capacitatea de trecere;
pagube produse în timpul sau ca urmare a participarii autovehiculului la
concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea;
conducătorul autovehiculului asigurat se afla sub influența băuturilor
alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori medicamentelor cu
efecte similare, ori s-a sustras de la recoltarea probelor biologice sau
toxicologice sau a părăsit locul accidentului, în situațiile în care acest fapt
nu este permis prin dispoziții legale.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri nici pentru:
Vehicule de tip autoturisme avand masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mult de 9 locuri;motocicluri, ATV-uri şi alte
asemenea; autovehicule care au înscrisă în actele de înmatriculare menţiunea „Autovehicul declarat furat …”.
Furtul autoturismului dacă nu se înregistrează o reclamație la organele de Politie în legătură cu furtul sau tentativa de furt sau dacă
acestea nu confirma furtul sau tentativa de furt a autovehiculului asigurat; dacă dvs., cu consimțământul dvs., ați încredințat autovehiculul
asigurat unei terțe persoane care refuză să îl restituie;
pagube produse terților (răspundere civilă).
Dacă la momentul producerii evenimentului asigurat, în timpul utilizării autovehiculului pe un drum acoperit cu zăpadă/gheață/polei, acesta
nu era echipat conform prevederilor legale cu anvelope de iarnă și/sau lanțuri antiderapante ori alte echipamente antiderapante omologate,
se va aplica o franșiză deductibilă obligatorie de 25% din valoarea daunei, dar nu mai puțin de nivelul franșizei prevăzut în contractul de
asigurare.
Pentru Albania, Belarus, Kosovo, Republica Moldova, Rusia şi Ucraina, poliţa de asigurare este valabilă cu condiţia aplicării unei franşize
deductibile obligatorii de 20% în cazul producerii unei daune totale ca urmare a furtului.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate produse pe teritoriul României şi pe teritoriul Europei geografice (inclusiv Rusia)
şi pe teritoriul Turciei (atât partea europeană cât şi partea asiatică).
.

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);
 să vă prezentaţi cu autoturismul în vederea efectuării inspecţiei de risc.
Obligaţii pe durata contractului:
 să ne înştiinţaţi, în scris, în maximum 2 zile lucrătoare în toate cazurile în care datele de identificare se schimbă, aţi vândut autoturismul
sau aţi modificat destinaţia iniţială a utilizării autoturismului;
 să ne comunicaţi, atât la momentul încheierii poliţei, cât şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intervenirea situaţiei, detalii
cu privire la existenţa sau încheierea unui contract de comodat sau contract de închiriere ce are ca obiect autoturismul asigurat, şi să
oferiţi toate informaţiile pe care le cunoaşteţi despre terţa persoană;
 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;
 să ne înştiinţaţi, în scris, cu privire la producerea evenimentului asigurat şi să ne puneţi la dispoziţie toate actele şi evidenţele necesare
acordării despăgubirilor;
 să vă prezentaţi la Gothaer în termen de 30 zile de la data avizării evenimentului asigurat în vederea constatării daunelor.

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 din următoarele situaţii:
 la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a sumei asigurate înscrisă în poliţă, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer;
 la data scadenţei ratei de primă dacă nu s-a achitat rata la termen şi nici în perioada de graţie;
 la data înstrăinării autoturismului asigurat către o altă persoană;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplăţii primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.

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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