ASIGURAREA UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII – MONTAJ
ȘI A ALTOR UTILAJE ȘI INSTALAȚII SPECIALE
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?

Sunt acoperite daunele produse mașinilor, utilajelor și instalațiilor care au fost acceptate în urma testelor de funcționare,
în timpul lucrului sau în pauză, ori demontate în scopul curățării sau reparării, ori aflate în cursul efectuării acestor
operațiuni, ori în cursul mutării în alt loc la aceeași localizare, ori în cursul remontării ulterioare.

Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

✓

 franșiza prevăzută în contractul de asigurare;
 daune datorate unor avarii accidentale, pene sau
defecțiuni de natura mecanica sau electrica, înghețării
fluidului de răcire sau a altor fluide, ungerii defectuoase,
lipsei uleiului sau a agentului de răcire;
 avarii datorate exploziei unui motor cu combustie
interna, a unui rezervor sau vas de presiune având drept
cauze presiunea fluidului intern sau a aburilor;
 daune produse in timpul transportului sau deplasării
prin forță proprie intre doua locații;
 daune care sunt consecință directa a exploatării normale
a bunurilor asigurate;
 daune produse în timp ce bunul asigurat este supus unei
testări sau verificări de orice natura sau este folosit în
alte moduri decât destinația sa normală;
 război, invazie, acțiune a unui dușman extern, ostilități,
război civil, revolta, revoluție, insurecție, grevă, tulburări
civile și alte asemenea.
 consecință, directa sau indirecta, a reacțiilor , radiațiilor
nucleare sau contaminării radioactive;
 daune datorate defectelor sau erorilor sau deficientelor
existente la momentul încheierii asigurării;
 acțiunea intenționată sau omisiunea sau neglijenta
grava a Asiguratului sau a reprezentanților săi;
 daune de care producătorul sau furnizorul sunt
răspunzători in baza legii sau printr-un contract;
 pierderea sau dauna ce rezultă din utilizarea bunului
asigurat după producerea unei daune dar înainte ca să
fie făcută repararea;
 daune de consecință de orice natură;
 daune descoperite in timpul efectuării unui inventar sau
in timpul unor operațiuni normale de service;
 daune provocate de către persoane aflate sub influența
băuturilor alcoolice sau care nu sunt calificate in
conducerea sau manipularea bunurilor;
 furtul simplu, dispariția inexplicabilă, lipsuri constatate
cu ocazia inventarierii.

Asiguratorul acordă despăgubiri pagubele produse
de evenimente bruște și neprevăzute utilajelor de
construcții/altor utilaje/instalații speciale sau părți
ale acestora, la locația sau în zona geografică
menționate în poliță.
In special se acordă despăgubiri pentru daune la bunuri
cauzate de:
✓ neglijență, manipulare incorectă, erori de operare
ale angajaților;
✓ fenomene naturale/alte calamități cum ar fi:
furtuna, grindina, inundații, alunecările de teren,
cutremurul de pământ, erupțiile vulcanice;
✓ incendiu, trăsnet si explozii;
✓ coliziuni, răsturnări, deraieri;
✓ orice alt accident care nu este exclus în mod expres
prin condițiile de asigurare
Suma asigurată
✓ Sumele asigurate se stabilesc potrivit declarației
Asiguratului și sunt menționate în polița de asigurare
conform celor prevăzute în condițiile de asigurare.

Există restricții de acoperire?
Bunuri care nu se pot asigura:
 autovehicule / vehicule înmatriculate, cu excepția cazului in care acestea acționează doar la locațiile asigurate, in afara
drumurilor publice;
 ambarcațiuni, nave, sau aeronave
Nu sunt acoperite prin asigurare:
 piesele/subansamblele care se înlocuiesc cum ar fi sfredele, burghie, cuțite, lame de fierăstrău;
 piese sau subansable care prin folosire sau natura lor suferă un grad ridicat de uzură precum: benzi transportoare sau
lifturi, frânghii, baterii, pneuri, curele, obiecte din sticlă, matrițe, șabloane, filtre, site, cabluri de conectare, conducte
flexibile, lanțuri, conectori, materiale de împachetare si ambalare;
 uleiuri, agenți de răcire, combustibili, lubrifianți, etc.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă în:
✓

România

La cerere, Asiguratorul poate extinde valabilitatea asigurării și pentru alte zone geografice specificând aceste zone în polița de
asigurare.

Ce obligații am?
• Să completeze corect toate rubricile din cererea-chestionar.
• Să comunice în termen de 48 de ore către CARE-ROMANIA orice modificări survenite față de condițiile inițiale de evaluare

a riscului asigurat.
• Să anunțe CARE-ROMANIA de producerea riscului asigurat (telefonic și în scris), în maxim 48 ore de la producerea sau de la

luarea la cunoștință de producerea riscului asigurat.
• Să furnizeze orice alte documente solicitate de CARE-ROMANIA, care pot fi relevante pentru determinarea cauzelor și

împrejurărilor producerii evenimentului asigurat.
• Să asigure accesul reprezentanților CARE-ROMANIA la adresa în care se află bunul asigurat pentru evaluarea pagubelor

produse bunului asigurat.

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.

