Asigurarea echipamentelor electronice
Document de informare privind produsul de asigurare
Societate: Allianz-Țiriac Asigurări S.A. înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003

Produs: Asigurarea echipamentelor electronice
Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte care țin de produsul de asigurare. Te rugăm să citești integral
termenii și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală oferită de Allianz-Țiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări
Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Allianz-Ţiriac Asigurări îți pune la dispoziţie un produs de asigurare a echipamentelor electronice.
Ce se asigură?
Obiectul asigurării:
 Echipamente electronice
 Date și suporturi de date, licențe
 Cheltuieli suplimentare de operare.
Riscuri asigurate:
 Incendiu, explozie, implozie, trăsnet, prăbuşirea obiectelor/aparatelor de
zbor
 Pagube apărute ca urmare a operaţiilor de stingere a incendiilor
(demolare, curăţare)
 Apă provenind din conducte sau canalizare, revărsare de ape, inundaţie,
maree, infiltraţii, apă din pânza freatică, apă din precipitaţii, abur, îngheţ,
umezeală
 Cutremur de pământ, furtună, vijelie, grindină, avalanşă, cădere de pietre
 Furt prin efracţie sau acte de tâlhărie
 Erori de construcţie, defecte de material, defecte de fabricaţie,
supratensiuni, inducţie, pagube prin efectul indirect al trăsnetului
 Neglijenţă, neinstruire sau manipulare necorespunzătoare, erori în
operare
 Daune produse intenţionat sau cu rea voinţă de către terţi.

Ce nu se asigură?
Bunuri excluse:
 Echipamente nefuncționale (stocuri) sau echipamente aflate în teste, probe
 Materiale auxiliare, consumabile, siguranțe, baterii, filtre, aparatură
electrocasnică.
Riscuri excluse:
 Război (declarat sau nu), invazie, acţiunea unui duşman extern, război civil,
revoluţie, rebeliune, răzvrătire militară, confiscare, expropiere, naţionalizare,
rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern
sau autorităţi publice
 Reacţie nucleară, radiaţie nucleară sau contaminare radioactivă
 Greve, revolte, tulburări civile, atacuri teroriste, concedieri în masă
 Erupţie vulcanică, cutremur pe mare, uragan, taifun, tornadă
 Acte intenţionate din partea Asiguratului
 Daune de consecinţă de orice fel, pierderi din întreruperea activităţii (pierdere
de profit)
 Evenimente pentru care o terţă parte producător, furnizor, transportator este
răspunzătoare
 Uzură, abraziune, îmbătrânire
 Defect intern al componentelor electronice.

Sumele asigurate reprezintă:
I. Valorile echipamentelor electronice asigurate
II. Costurile de refacere a datelor, programelor şi suporturilor de date
III. Cheltuielile suplimentare de menținere a activității.

Există restricţii de acoperire?

!
!

Acoperirea în afara adresei asigurate
Tuburile cu raze X şi tuburile laser.

Unde beneficiez de asigurare?




Teritoriul României, numai în interiorul locației asigurate, menționată în poliță
În baza unei extinderi speciale, asigurarea se poate extinde în Uniunea Europeana și pe tot globul numai pentru companii înmatriculate în România.
Ce obligaţii am?

−
−
−
−
−

Transmiterea de informaţii detaliate şi complete în legătură cu toţi factorii ce ar putea influenţa producerea unui risc acoperit, la încheierea poliței
Informarea, în scris, a reprezentanților Allianz-Țiriac, cu privire la orice modificare a obiectelor asigurate (utilizare, caracteristici, amplasare etc.) sau la
agravarea riscului, chiar dacă această modificare are loc împotriva voinţei tale
Permiterea, în orice moment, a accesului Allianz-Țiriac la obiectele asigurate
Declararea existenței altor asigurări pentru acelaşi obiect la asigurători diferiţi, atât la încheierea poliţei, cât şi pe durata de valabilitate a acesteia
Plata primelor de asigurare la termenele prevăzute în contract.

În cazul producerii evenimentului asigurat:
− Anunțarea reprezentanților Allianz-Țiriac sau a celui mai apropiat reprezentant al acestuia, în termen de 24 ore după ce ai luat cunoştinţă despre producerea
evenimentului asigurat.
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Când şi cum plătesc?

−
−

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioadă menţionată în poliţă, sau în rate, din care prima rată se plăteşte înainte de intrarea
în vigoare a poliţei, iar următoarele anterior datelor scadente menţionate în poliță.
Primele de asigurare se plătesc în Lei pentru sume asigurate stabilite în Lei, iar pentru sumele asigurate stabilite în altă valută, primele se pot achita fie în valuta
poliței, fie în Lei la cursul B.N.R. de la data plăţii.
Când începe şi când încetează acoperirea?

−

Asigurarea începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliţei şi încasării primei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a
încheiat asigurarea.
Cum pot să încetez / reziliez contractul?

−
−

Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac
Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro.

Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și
producă efectele.
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