Asigurarea bunurilor pentru companii mici şi mijlocii
Document de informare priv ind produsul de asigurare
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003

Produsul: My Company
Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și
condițiile produsului de asigurare ce se regăsesc în Ghidul de Beneficii aferent produsului și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de
Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de v ânzări Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea pentru bunuri dedicată companiilor mici și mijlocii, oferită de Allianz-Ţiriac Asigurări, este un produs complex de asigurare care îți oferă posibilitatea alegerii
unuia dintre cele patru pachete de asigurare (Confort, Plus, Ex tra și Max ), în funcție de nev oile și cerințele companiei tale.
Ce se asigură?
Bunuri asigurate:
✓ Conţinutul – mijloace fixe, mijloace circulante (stocuri) și/sau
clădirea
Produsul este compus din patru pachete de asigurare şi o acoperire opţională,
structurate astfel:
Pachetul Confort:
✓ Incendiu, ex plozie, trăsnet, căderea aparatelor de zbor, undă de şoc
prov ocată de av ioane
✓ Riscuri naturale: furtună, uragan, v ijelie, tornadă, precipitațiile
atmosferice, av alanșă de zăpadă, greutatea zăpezii şi/sau a gheţii,
inundaţii şi aluv iuni, prăbuşirea şi/ sau alunecarea de teren
✓ Pierderi din întreruperea activ ității – acoperă pierderea de profit și
costurile fix e ca urmare a producerii unui risc acoperit în Flex a, Riscuri
Naturale, Cutremur, Vandalism prin efracție și/sau tâlhărie sau Furt prin
efracție și/sau tâlhărie, dacă aceste acoperiri sunt incluse în polița de
asigurare
✓ Răspundere civ ilă legală – acoperire de bază, acoperă prejudiciile
(v ătămari corporale, pagube ale bunurilor) prov ocate (terților, chiriașilor
sau proprietarilor) la adresa asigurată, ca urmare a unei fapte
imprev izibile săv ârşite accidental, din neglijență sau imprudență pentru
care compania ta este răspunzatoare și răspunderea civ ilă legală a
producătorului - pentru anumite domenii de activ itate
✓ Cheltuieli adiţionale efectuate după producerea unui risc asigurat
✓ Asistență – acoperire de bază
- av arii la instalațiile de apă și canalizare, la sistemul de încălzire și de
furnizare a energiei electrice;
- înfundarea toaletelor, a căzilor și a chiuv etelor
- av arii la încuietorile ex terioare, la acoperiș, la ușile și la ferestrele
imobilului asigurat din cauza furtunii, incendiului, fumului, intrării prin
efracție, încercării de intrare prin efracție sau a v andalismului
- blocarea ușii ex terioare
- infestarea cu dăunători în interiorul imobilului asigurat: șobolani,
șoareci, insecte
Pachetul Plus – include pachetul Confort, plus:
✓ Daune prov ocate de apă – pagube produse conținutului (mijloace fix e,
mijloace circulante (stocuri)) și/sau clădirii asigurate prin inundare în
urma: apei scurse din conductele de apă și canalizare și din
echipamentele de încălzire și răcire, înghețului sursei de apă, funcționării
defectuoase a sistemului de sprinklere
✓ Bunuri casabile – spargerea accidentală a bunurilor casabile și altor
materiale similare utilizate în același scop (policarbonat, plex iglas)
Pachetul Extra – include pachetul Plus, plus:
✓ Furt prin efracție și/sau tâlhărie
✓ Vandalism prin efracție și/sau tâlhărie: deteriorarea sau distrugerea
intenționată a bunurilor asigurate, de către terțe persoane necunoscute,
distrugeri prov ocate de animale, grev e, tulburări civ ile
Pachetul Max – include pachetul Ex tra, plus:
✓ Av arii accidentale ale utilajelor si ale echipamentelor electrice: acoperă
av ariile accidentale ale utilajelor si echipamentelor electrice în urma unui
ev eniment brusc și neprev ăzut care necesită reparații sau înlocuire și
care sunt cauzate de un ev eniment asigurat
✓ Răspundere civ ilă ex tinsă – acoperire ex tinsă acoperă v ătămările
corporale și/sau pagube ale bunurilor care rezultă din eliberarea,

Ce nu se asigură?













Clădirile care nu au fost utilizate pentru activ itatea economică pe o
perioadă mai mare de trei luni anterior producerii ev enimentului asigurat
sau care au fost utilizate în alte scopuri decât cele prev ăzute în poliță
Clădirile părăsite, neutilizate pe întreaga perioadă de asigurare, ruinate sau
degradate, fără uşi, ferestre şi sisteme de închidere sau cu încuietori
deteriorate
Clădirile / bunurile aflate în clădiri încadrate în clasa de risc seismic I
Imobilele cu semne de dărâmare și ruină, la care se impun reparații
capitale la elementele de rezistență și la pardoseli, tav ane și acoperiș sau
imobilele pentru care a fost emisă o decizie v alidă de demolare
Docurile și cheiurile
Minele subterane, cav ernele
Echipamentele de distribuire a numerarului, ATM-uri, aparatele de joc și
distribuitoarele automate, inclusiv conținutul acestora
Materialele de construcție, mecanismele și echipamentele destinate
construcției, întreținerii sau reconstrucției bunurilor asigurate, dacă sunt
depozitate sub cerul liber contrar uzanţelor la adresa asigurată și nu sunt
protejate corespunzător
Softw are și bazele de date, arhiv e în format electronic sau fizic
Alte situații descrise în Ghidul de Beneficii
Există restricții de acoperire?

!
!
!
!
!
!
!

Războiul de orice natură rev oluţia, rebeliunea

!

Daunele produse înainte de data de începere a poliței, chiar daca efectele
acestora nu se manifestă/nu dev in ev idente până la data de început a
poliței de asigurare

!

Daunele clădirii sau a structurilor aux iliare cauzate de defecte de ex ecuție,
lucrul în condiții meteorologice neadecv ate sau cele datorate uzurii și
întreținerii necorespunzătoare

!

Defectele pentru care este răspunzător v ânzătorul, producătorul sau alt
partener contractual al companiei tale

!
!
!

Contaminarea sau coroziunea

!

Pandemiile, epidemiile
Sabotajul, încălcarea reglementărilor legale
Interv enția unei autorități oficiale sau de stat
Actele de terorism (politic, social, bio-terorism, ideologic , religios).
Ex plozia atomică, radiaţiile sau infestările radioactiv e.
Pierderile deriv ate din desfășurarea altor activ itățati decât cele descrise în
poliță la rubrica activ ități asigurate

Daunele datorate azbestului
Daunele decurgând din activ ități de demolare, distrugere, construcția,
repararea și întreținerea barajelor; lucrări subacv atice; minerit
Actele intenționate, neglijența sau instigarea din partea ta, a beneficiarului
sau a persoanelor pe care le-ai autorizat
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dev ersarea/ scurgerea sau alte tipuri de emisii de fum, gaze, acid,
deșeuri sau alte substanțe infecțioase, contaminante sau poluante în sol,
apă sau aer
✓ Asistență – acoperire ex tinsă acoperă costurile serv iciilor de recuperare a
datelor

!

Opțional se poate achiziționa pentru oricare dintre pachete:
✓ Cutremur

!
!

!
!

Abaterile săv ârșite cu intenție de persoane care lucrează pentru companie
și care au acces la locația asigurată
Consumul de alcool sau de substanțe narcotice sau psihotrope
Solicitările frauduloase de despăgubiri sau care se bazează pe declarații
false
Toate situațiile care intră sub incidența sancțiunilor internaționale
Alte restricții (ex cluderi) menționate în Ghidul de Beneficii

Unde beneficiez de asigurare?

✓

În România, la adresa asigurată (sediul unde îți desfășori activ itatea), menționată în polița de asigurare sau după cum se menționează în Ghidul de Beneficii.

Ce obligaţii am?
La încheierea și pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare:

−
−
−
−
−

Prezentarea informațiilor corecte și complete necesare pentru analiza nev oilor de asigurare şi a factorilor ce ar putea determina producerea riscurilor acoperite
Plata primei de asigurare la v aloarea şi la termenele prev ăzute în contractul de asigurare
Permiterea efectuării inspecției de risc de către Asigurător, la solicitarea acestuia
Declararea ex istenței altor asigurări pentru aceeaşi formă de asigurare
Notificarea în termen de 30 de zile calendaristice priv ind orice intenţie de modificare (modificări constructiv e, ex tinderi, schimbări in activ itatea economică, cifră
de afaceri, nr. de angajați, etc.), modificare apărută subit sau modificare deja realizată, în raport cu datele luate în considerare la încheierea poliţei sau de
natură să agrav eze riscul

După producerea riscului asigurat:
− Av izarea, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare și 24 de ore în cazul furtului de la momentul în care ai constatat producerea riscului asigurat, conform
condițiilor de asigurare

−
−

Luarea de măsuri de limitare a pagubelor, în cazul producerii riscului asigurat
Înştiinţarea imediată, după ce ai luat la cunoştiinţă, în caz de incendiu, ex plozie sau furt, după caz, a Pompierilor, Poliţiei sau a altor autorităţi publice
competente
Când şi cum plătesc?

−

Prima de asigurare se achită integral sau în rate. Prima integrală sau rata întâi se achită în cel mult două zile lucrătoare de la intrarea în v igoare a poliței, iar
următoarele până la datele scadente menționate în poliță

−

Prima de asigurare se achită în lei la cursul B.N.R. utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de către Allianz -Țiriac (plata online, card bancar, numerar,
debit direct, transfer bancar).

Când începe şi când încetează acoperirea?

−
−
−

Acoperirea poliței începe la data si ora înscrise în poliţa de asigurare, cu condiţia ca prima de asigurare/ rata întâi de plată să fie achitată
Polițele de asigurare se încheie pentru 12 luni

−

În cazul în care prima sau ratele de primă nu se achită în perioada de grație, contractul de asigurare se s uspendă automat pe o perioadă de 25 de zile
calendaristice. Supendarea poate înceta în baza unui supliment de asigurare sau în baza unei solicitări în scris din partea asiguratului, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data scadentă a ratei de primă datorate, prin plata ratei de primă restantă și confirmarea Allianz-Țiriac cu priv ire la repunerea în v igoare,
după ev aluarea riscului de subscriere

−
−

În cazul în care nici după trecerea perioadei de suspendare rata de primă datorată nu este achitată, contractul de asigurare se reziliază automat

Neachitarea ratelor de primă următoare celei dintâi până la ex pirarea perioadei de graţie are drept consecinţă suspendarea automată a contractului de
asigurare (perioada de graţie este de 5 zile calendaristice)

Acoperirea încetează la data şi ora din perioada de v alabilitate înscrisă în poliţa de asigurare

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 preav iz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și
producă efectele.
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