Asigurarea de avarii accidentale
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 de avarii accidentale a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
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 pentru asigurarea de avarii accidentale a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor aparţinând persoanelor juridice.
Ce se asigură?
Obiectul asigurării:
 Maşini, utilaje, echipamente, instalaţii sau linii tehnologice puse în
funcțiune
 Cheltuieli transport, taxe vamale, accize și alte cheltuieli legate de
importul unui bun sau al unor părți ale acestuia
 Cheltuieli de proiectare, de curățare a locului, ca urmare a producerii
riscurilor asigurate.
Riscuri asigurate:
 Accidente de muncă neprevăzute, cum ar fi reglarea defectuoasă a
mașinilor, aruncarea în timpul funcționării a 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, 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 prevăzute în polița de asigurare.

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.

Riscuri excluse:














Război (declarat sau nu), invazie, război civil, revoluţie, rebeliune, greve,
insurecţie, dictatură militară, conspiraţie; confiscare, expropriere,
naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere din ordinul guvernului
Explozie atomică, radiaţii, infestări radioactive poluare sau contaminare din
orice cauză
Poluare sau contaminare din orice cauză
Orice tip de daune graduale: uzură, fermentaţie, oxidare, coroziune, acţiunea
normală a curentului electric
Explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive
Daune consecinţă, pierderi financiare
Daune provocate bunurilor individuale aparţinând personalului angajat al
Asiguratului
Daune produse bunurilor mobile aflate, contrar normelor sau uzanţelor, sub
cerul liber
Trepidaţii datorate circulației, căderi de corpuri, inclusiv aeronave
Tasare (lăsare) a terenului de fundaţie
Furt, tâlhărie explozie, trăsnet, incendiu, cutremur de pământ, prăbuşire sau
alunecare de teren, avalanșă, viitură, inundaţie, uragan
Evenimente pentru care producătorul, furnizorul sau transportatorul sunt
răspunzători.
Există restricţii de acoperire?

!

Scurtcircuit, supratensiune, suprasarcină, formarea de arcuri voltaice, inducţie
cauzate de explozie, trăsnet, incendiu

!

Alte restricții (excluderi) menționate în condițiile speciale de asigurare.

Unde beneficiez de asigurare?



Beneficiezi de acoperire pe teritoriul României.
Ce obligaţii am?

−
−
−

Transmiterea de informaţii detaliate despre obiectul asigurat, la încheierea poliţei de asigurare
Întreținerea obiectului asigurat în bune condiţii, în conformitate cu dispoziţiile legale şi recomandările producătorului
Permiterea verificării, de către reprezentanții Allianz-Țiriac, a modului în care este întreţinut bunul asigurat
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−
−
−
−

Notificarea, în scris, a reprezentanților Allianz-Țiriac cu privire la orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliţei
Menținerea stării de funcţionare a mijloacelor tehnice pentru înlăturarea sau diminuarea riscurilor
Declararea existenţei altor asigurări pentru acelaşi bun la asigurători diferiţi atât la încheierea contractului de asigurare, cât şi pe parcursul derularii acestuia
În cazul în care la încheierea asigurării, Allianz-Țiriac stabileşte măsuri obligatorii cu termen de realizarea a acestora, este necesară realizarea acestora.

În cazul producerii evenimentului asigurat:
− Avizarea, în scris, a reprezentanților Allianz-Țiriac, în termen de 3 zile, cu privire la producerea riscului asigurat
− Furnizarea tuturor informaţiilor şi probelor documentare solicitate de Allianz-Țiriac şi permiterea reprezentanților Allianz-Țiriac să facă investigaţii referitoare la
cauza şi mărimea pagubei.
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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