ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE
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 echipamentele electronice și optional Date și suporturi de date și Cheltuieli suplimentare
de operare.

Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

Secțiunea I – DAUNE MATERIALE
✓ operare greșită, neglijența, acte intenționate ale
angajaților/terțelor persoane;
✓ incendiu, trăsnet, explozie (inclusiv daunele produse ca
urmare a operațiunilor de salvare/de stingere a
incendiului), implozie;
✓ afumare, pârlire, carbonizare;
✓ efectul/influenta apei (exemple cauze: inundare,
defulare, apa pluviala, abur)/oricărui lichid, umezeala
si/sau coroziune rezultând din acestea;
✓ fenomene/cauze naturale (ex.: inundație, furtună,
grindină, ploaie, avalanșă etc;
✓ erori de proiectare/construcție/fabricație, defecte de
material;
✓ scurtcircuit, supratensiune, inducție;
✓ furt prin efracție/acte de tâlhărie si alte evenimente
produse în conexiune cu acesta.
Secțiunea II - DATE SI SUPORTURI EXTERNE DE DATE
✓ date - informații care pot fi citite de echipamentele
electronice;
✓ suporturi externe de date – suporturi materiale
interschimbabile/medii de stocare a datelor
instalate/stocate la locațiile si/sau centrele de păstrare
a versiunii de rezervă menționate în contractul de
asigurare, inclusiv în tranzit între aceste locații.
Secțiunea III – COSTURI/CHELTUIELI SUPLIMENTARE DE
OPERARE
✓ costurile/cheltuielile suplimentare de operare
efectuate în scopul evitării întreruperii activității
generate de producerea unui eveniment asigurat
(acoperit în baza Secțiunii I, strict în legătura cu
bunurile asigurate expres menționate în contractul de
asigurare pentru această secțiune)
Suma asigurată
✓ Sumele asigurate se stabilesc potrivit declarației
Asiguratului și sunt menționate în polița de asigurare
conform celor prevăzute în condițiile de asigurare.

 daune pentru care răspunderea revine producătorului
in baza legii;
 cheltuieli efectuate în legătura cu întreținerea
bunurilor asigurate;
 daune rezultând din folosirea bunului asigurat după
producerea unui eveniment, dar înainte de terminarea
reparațiilor necesare;
 daune cauzate, direct sau indirect, de întreruperea
alimentării cu utilități ca urmare a neîndeplinirii de
către asigurat a obligațiilor contractuale față de
furnizorii serviciilor;
 daune rezultând din dispariție misterioasa, pierdere
inexplicabila si furt fără efracție;
 orice erori sau defecte existente in momentul intrării in
asigurare indiferent daca acestea erau cunoscute sau
nu asiguratorului;
 orice daune de consecință survenite ca urmare a
producerii evenimentelor asigurate;
 daune cauzate direct de influența operării continue,
deteriorarea
treptata
datorită
condițiilor
atmosferice/lipsei folosinței;
 daune la părți componente ale bunurilor asigurate,
precum: tuburi, suporturi intermediare de imagini;
 daune la materiale consumabile;
 daune la părți componente din sticlă, ceramică,
porțelan, țesătura sau cele înlocuite frecvent;
 deteriorări estetice;
 cheltuieli aferente înlocuirii suporturilor externe de
date, datelor/refacerii acestora, chiar daca au fost
pierdute ca urmare a producerii unui eveniment
asigurat;
 cheltuieli conexe unei daune acoperite, efectuate in
legătura cu lucrul in afara programului, daca nu s-a
convenit altfel între părți;
 cheltuieli
aferente
perfecționării/îmbunătățirii
bunurilor, precum si cele pentru reparații,
recondiționări sau restaurări nereușite.

Există restricții de acoperire?




















daune pentru care răspunderea revine producătorului in baza legii;
cheltuieli efectuate în legătura cu întreținerea bunurilor asigurate;
daune rezultând din folosirea bunului asigurat după producerea unui eveniment, dar înainte de terminarea reparațiilor necesare;
daune cauzate, direct sau indirect, de întreruperea alimentării cu utilități ca urmare a neîndeplinirii de către asigurat a obligațiilor
contractuale față de furnizorii serviciilor;
daune rezultând din dispariție misterioasa, pierdere inexplicabila si furt fără efracție;
orice erori sau defecte existente in momentul intrării in asigurare indiferent daca acestea erau cunoscute sau nu asiguratorului;
orice daune de consecință survenite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;
daune cauzate direct de influența operării continue, deteriorarea treptata datorită condițiilor atmosferice/lipsei folosinței;
daune la părți componente ale bunurilor asigurate, precum: tuburi, suporturi intermediare de imagini;
daune la materiale consumabile;
daune la părți componente din sticlă, ceramică, porțelan, țesătura sau cele înlocuite frecvent;
deteriorări estetice;
cheltuieli aferente înlocuirii suporturilor externe de date, datelor/refacerii acestora, chiar daca au fost pierdute ca urmare a
producerii unui eveniment asigurat;
cheltuieli conexe unei daune acoperite, efectuate in legătura cu lucrul in afara programului, daca nu s-a convenit altfel între părți;
cheltuieli aferente perfecționării/îmbunătățirii bunurilor, precum si cele pentru reparații, recondiționări sau restaurări nereușite.
Suporturilee de date care, prin construcție, nu sunt destinate a fi schimbate de utilizator (ex.: memorii semiconductoare, discuri
fixe/hard-disk-uri – constituie părți integrante ale hardware-ului, fiind asigurabile in baza Secțiunii I) si datele/programele stocate
in memoria internă a unității centrale.;
restricții impuse de autorități publice în ceea ce privește reconstrucția si operarea bunului asigurat;
lipsa de capital/fonduri pentru repararea/înlocuirea/reinstalarea în timp util a bunurilor pierdute/ avariate ca urmare a producerii
evenimentului asigurat.

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.

