ASIGURAREA BUNURILOR APARTINAND PERSOANELOR
JURIDICE
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Compania de Asigurări - Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A.
cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, persoană juridică română,
înregistrată la Oficiul registrului Comerțului București sub nr. J40/3151/2009, CUI: 25252500,
înregistrată in Registrul Asiguratorilor sub nr. Ra-067/09.08.2010, funcționând în baza autorizației
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 650 din 09.08.2010, autorizat
Acest document oferă un rezumat al informațiilor cheie referitoare la contractul de asigurare emis de Compania de Asigurări Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. și trebuie considerat ca fiind o sumarizare a poliței de asigurare, condițiilor de
asigurare, condițiilor speciale de asigurare, poliței de asigurare, cererii chestionar și oricăror documente suplimentare atașate la polița
de asigurare pentru a vă facilita înțelegerea termenilor și condițiilor aplicabile contractului de asigurare ce va fi încheiat.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
ASIGURAREA BUNURILOR APARTINAND PERSOANELOR JURIDICE –este destinată societăţilor comerciale și se acoperă daunele produse
clădirilor și altor construcții destinate desfășurării activităților industriale, comerciale, economice, administrative si social-culturale
precum și bunurile conținute de acestea(mijloace fixe , obiecte de inventar, stocuri).

Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

Clădiri, alte construcții și conținut:

 terenurile aferente clădirilor/construcțiilor asigurate;
 clădiri realizate integral sau mai mult de 75% din lemn,
daca nu s-a convenit altfel intre părți;
 bunurile scoase din uz sau bunurile care nu mai pot fi
folosite potrivit cu destinația lor inițială datorita
uzurii/degradării sau a căror stare de întreținere,
constatată cu ocazia inspecției de risc, este
necorespunzătoare;
 bunuri din categoria „conținut”, care se află în
clădiri/construcții neasigurabile;
 mijloace de transport terestru, feroviar, maritim,
lacustru, fluvial si aerian;
 bani/alte valori asimilate inclusiv hârtii de valoare;
 recolte, plantații, păduri;
 animale, păsări, pești și alte viețuitoare;
 efectele personale ale prepușilor Asiguratului sau ale
persoanelor aflate in tranzit la adresa menționată în
polița de asigurare;
 explozibili de orice natură, chibrituri și mărfuri
periculoase;
 bunurile aflate in magazinele și depozitele de bijuterii;
 alte situații descrise în condițiile generale și speciale;

RISCURI INCLUSE

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de
zbor;
boom sonic, carbonizarea totală sau partială ca
urmare a incendiului;
lovirea de către vehicule, distrugeri produse de
animale sălbatice;
furtună, vijelie, uragan, tornade, grindină- efecte
directe, ploaie torentială, greutatea statului de
zăpadă;
căderea accidentală a unor corpuri;
vandalism, greve/revolte/tulburări civile in limita
sumei de 10.000 Eur;
apa de conductă și/sau inundarea de la vecini
furtul prin efracție și/sau prin acte de tâlhărie;
cutremur de pământ;
inundație/viitură/aluviuni, prăbușiri și/sau alunecări
de teren.

Cheltuieli acoperite in limita a 5% din suma asigurata

totala cladiri si continut
✓ de proiectare;
✓ de curațare a locului;
✓ legate de interventia pompierilor;
✓ de expertiză a daunei.
Clauze suplimentare

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

extindere riscuri specifice pentru vandalism;
riscuri specifice pentru bunuri casabile;
riscuri specifice pentru marfuri refrigerate;
asigurarea bunurilor ce constituie marfa in magazine;
bunuri mobile sau transportabile, pe timpul in care
acestea se afla in miscare;
asigurarea pentru opere de arta;
riscuri specifice pentru masini si instalatii electrice
(fenomene electrice);
extindere riscuri specifice pentru greve, revolte,
tulburari civile.

Există restricții de acoperire?









clădiri încadrate în clasele de risc seismic;
clădiri fără autorizații de construcție și avize;
acte/fapte
comise
cu
intenție
de
către
Asigurat/Contractant/Beneficiar;
război, invazie, acțiuni ale unui dușman extern, ostilități,
război civil, revolta, rebeliune, revoluție, insurecție,
dictatura militara, conspirație, răzvrătire militară sau acte
de rea intenție ale unor persoane care acționează in
numele sau în legătură cu orice organizație politică,
terorism daca nu s-a convenit altfel;
explozie atomică, radiații sau infestări radioactive ca
urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor
fisionabile;
poluare sau contaminare de orice natură și din orice
cauză;

✓

asigurarea centralelor termice



Suma asigurata

Llimita maxima pana la care Asiguratorul isi asuma
raspunderea in cazul producerii/aparitiei unuia sau mai
multor riscuri asigurate in Perioada de asigurare;






uzura, fermentație, distrugeri provocate de ciuperci,
insecte, rozătoare, păsări și alți dăunători, oxidare,
coroziune;
daune produse bunurilor asigurate depozitate într-un loc
deschis (sub cerul liber) contrar normelor si uzanțelor;
trepidații datorate circulației (rutiere sau feroviare)
infiltrația, tasarea terenului ;
daune produse / agravate din neglijenta grava a
Asiguratului;
alte situații descrise în condițiile generale și speciale;

Unde beneficiez de asigurare?
La adresa asigurată de pe teritoriul României și menționată în polița de asigurare.

Ce obligații am?
• declararea corectă, completă și în conformitate cu realitatea a tuturor informațiilor referitoare la risc și la împrejurările

producerii evenimentului asigurat;
• sa respecte prevederile/ normele legale/ generale/ specifice in domeniul în care își desfășoară activitatea
• comunicarea producerii evenimentului asigurat în termen de 48 ore de la data luarii la cunoștință
• comunicarea în termen de 2 zile lucratoare orice modificări apărute/ survenite aduse asigurarii (exemple: modificari aduse

constructiei, extinderi, schimbarea destinatiei, inlaturarea sau reducerea ca numar/capacitate/dimensiune a mijloacelor de
protectie existente la momentul incheierii contractului, efectuarea unor lucrari de constructii intr-o cladire cu pereti comuni,
neocuparea/ocuparea cladirii asigurate etc.), survenite fata de conditiile initiale de evaluare a riscului asigurat
• achitarea primele de asigurare sau ratele de primă în cuantumul și la scadențele stabilite în polița de asigurare;
• conservarea dreptul de regres al Asiguratorului, împotriva celor vinovați de producerea daunelor;
•
alte situații descrise în condițiile generale și speciale;

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește la încheierea contractului de asigurare sau în rate în cazul când există această posibilitate. În caz
plății în rate prima rată se plătește la încheierea contractului de asigurare.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate a asigurării este precizată în polița de asigurare la rubrica ”Perioada asigurării”.

Cum pot să reziliez contractul?
Orice parte poate denunța contractul de asigurare cu condiția unei notificări prealabile, contractul urmând să-și înceteze
efectele în termen de 20 zile de la data comunicării acesteia celeilalte părți.

