Asigurarea bunurilor achiziționate în leasing
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 LEASING PLUS
Documentul are rol de informare a clienților și prezintă sumarul celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și
condițiile produsului de asigurare și documentația precontractuală pusă la dispoziție 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 complex, cu mai multe forme de asigurare, pentru bunuri achiziționate în leasing.
Ce se asigură?
Obiectul asigurării - Secțiunea bunuri fixe și mobile:
 Clădiri și echipamente ale clădirilor
 Mijloace fixe, instalații, echipamente
 Mijloace circulante
 Utilaje și echipamente de construcții, de asfalt, agricole sau cu destinații
speciale
Riscuri asigurate:
 Incendiu, explozie, trăsnet
 Căderea aparatelor de zbor (aeronave şi vehicule spaţiale)
 Furtună, uragan, vijelie, tornadă
 Ploaie torenţială - efecte directe
 Grindină
 Furtul prin efracţie, acte de tâlhărie
 Vandalism săvârşit prin efracţie
 Greutatea zăpezii şi/sau a gheţii
 Izbirea de autovehicule, care nu aparţin Asiguratului
 Undă de şoc provocată de avioane
 Avalanşă de zăpadă
 Cădere accidentală de corpuri pe bunurile asigurate
 Greve, tulburări civile şi acţiuni ale unor grupuri răuvoitoare
 Cutremur de pământ
 Inundaţii şi aluviuni
 Prăbuşire si alunecare de teren.
Suplimentar pentru Bunuri mobile sunt acoperite:
 Izbiri, ciocniri, rasturnări pe şosea, câmp agricol
 Neglijență, erori de conducere, încarcare, descărcare, izbire, cocnire,
răsturnare, taifun, îngheț, tsunami, pe șantier.
Obiectul asigurării - Secțiunea echipamente electronice:
 Echipamente electonice în funcțiune
 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:












Bunuri spaţiale, sateliţi, nave spaţiale
Instalaţii de foraj și accesorii
Centrale nucleare, arme nucleare
Obiecte și hârtii de valoare, bani, aur, argint, pietre prețioase, tablouri, colecții
Teren, apă, mine subterane
Echipamente care lucrează în subteran
Ambarcațiuni de orice fel
Bunurile personale ale angajaților
Echipamente nefuncționale (stocuri) sau echipamente aflate în teste, probe
Materiale auxiliare, consumabile, siguranțe, baterii, filtre, aparatură
electrocasnică.

Riscuri excluse:











Război, război civil, revoluţie, rebeliune, acțiunimilitare, dictatură militară



Evenimente pentru care o terţă parte producător, furnizor, transportator este
răspunzătoare



Confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare
Explozie atomică, radiaţii,contaminare radioactivă, reactoare nuclear
Terorism, date în format electronic
Poluare și contaminare
Activitati ilegale: falsificare, acte penale
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)

Uzură, abraziune, îmbătrânire.
Există restricţii de acoperire?

!

Orice tip de daune graduale: uzură, eroziune, coroziune, daune de
consecinţă, daune non materiale (pierderi financiare)

!

Acţiunea normală a curentului electric, supratensiune, scurt circuit, erori de
construcție, proiectare, defecte de material

!
!
!

Furtsimplu, furt prin înşelătorie
Acoperirea în afara adresei asigurate
Tuburile cu raze X și tuburile laser.

Clauze speciale:
 Echipament electronic portabil pentru pierdere prin furt și/ sau pagubă
prin cădere, scăpare
 Extinderea acoperirii in afara României
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Ce se asigură?
Obiectul asigurării – secțiunea avarii accidentale:
 Maşini, utilaje, echipamente, instalaţii sau linii tehnologice puse în
funcțiune
 Cheltuieli transport, taxe vamale, accize
 Cheltuieli de proiectare, curățare.
Riscuri asigurate:
 Accidente de muncă neprevăzute;
 Aruncarea unor părţi componente, defecţiuni sau erori ale dispozitivelor
de protecţie, pătrunderea accidentală de obiecte străine în corpul maşinii
 Dezmembrare datorată forţei centrifuge
 Lipsa accidentală a apei în boilere sau în recipienţii sub presiune
 Suprapresiune, scurtcircuit, supratensiune, suprasarcină, formarea de
arcuri voltaice, inducţie
 Defecte sau greşeli de proiectare ori de fabricaţie, defecte ale
materialului şi erori de montare sau instalare
 Operarea greşită a maşinilor, lipsa de îndemânare în operarea maşinilor,
neglijenţă sau rea voinţă a angajaţilor Asiguratului
 Furtună, îngheţ, greutatea stratului de zăpadă şi/sau a gheţii.
Suma asigurată:
 Sumele asigurate sunt cele prevazute în polița de asigurare, declarate de
Asigurat și acceptate de Asigurător

Ce nu se asigură?
Bunuri excluse





Piese consumabile (matriţe, modele, cuţite, piese abrazive, burghie, pânze de
fierăstrău, ace, filtre, site, lanţuri, cabluri, anvelope)
Lubrifianţi, combustibili, lichid antigel
Utilaje, echipamente, instalaţii care nu au trecut testele.

Unde beneficiez de asigurare?




În România
În Uniunea Europeană, numai pentru companii înregistrate în România.
Ce obligaţii am?

−
−
−
−
−
−
−

Transmiterea, în scris, de răspunsuri la întrebările formulate de reprezentantul Allianz-Țiriac la încheierea poliței
Declararea, la încheierea contractului, a informaţiilor esenţiale pentru evaluarea riscului
Plata primelor de asigurare la termenele prevăzute în contract
Întreţinerea bunurilor asigurate în condiţii corespunzătoare, în scopul prevenirii producerii riscului asigurat
Permiterea verificării de către reprezentanții Allianz-Țiriac a modului în care sunt întreţinute bunurile asigurate
Avizarea reprezentanților Allianz-Țiriac, în scris, în cel mai scurt timp de la momentul când ai luat cunoştinţă, despre producerea riscului asigurat
Comunicarea către Asigurător a oricărei modificări a informaţiilor furnizate la încheierea contractului de asigurare.
Când şi cum plătesc?

Primele de asigurare se pot achita integral sau în rate, în RON, EUR sau USD. Numărul şi cuantumul ratelorsunt cele menționate în poliţa de asigurare. Allianz-Țiriac
acordă o perioadă de grație pentru plata ratelor, astfel:
− pentru plata integrală/prima rată - 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a poliţei
− pentru ratele următoare - 5 zile calendaristice de la data la care trebuia platită rata.
Când începe şi când încetează acoperirea?

−
−
−
−

Răspunderea Allianz-Țiriac începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliţei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a
încheiat asigurarea
Pentru suplimente de asigurare emise şi anexate poliţei, răspunderea Allianz-Țiriac începe în ziua următoare datei emiterii suplimentului şi încetează odată cu
poliţa sau în ultima zi de valabilitate a suplimentului dacă prin aceasta s-a extins valabilitatea poliţei emise iniţial
În cazul în care nu achitați rata în termenul scadent, începând cu ziua imediat următoare acestei date contractul de asigurare se suspendă automat pe o
perioadă de 30 zile calendaristice
După trecerea perioadei de suspendare fără plata ratei scadente de primă şi emiterea unui supliment de asigurare, contractul se reziliază de drept.
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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