
Ce obliga]ii am?

\n ziua emiterii poli]ei de asigurare (\n cazul primei integrale sau ratei I de prim`);
la datele scadente stabilite \n poli]a de asigurare (pentru ratele de prim` ulterioare ratei I);
\n valuta stabilit` \n poli]` pentru plata primelor de asigurare;
\n conturile stipulate \n poli]a de asigurare.

Când [i cum pl`tesc?

men]inerea bunului asigurat în parametrii normali de funcţionare (siguranţ` în operare); 
respectarea instrucţiunilor [i recomand`rilor fabricantului referitoare la folosirea echipamentului asigurat; 
respectarea normelor de întreţinere, garanţie [i service în conformitate cu reglement`rile fabricantului; 
oferirea unei protecţii adecvate echipamentului în concordanţ` cu mediul de lucru în care este folosit; 
asigurarea c` persoanele care folosesc echipamentele asigurate s` deţin` calificarea necesar` prev`zut` de lege pentru acest gen de operaţiuni 
(numai unde este cazul);
declararea corect`, complet` [i \n conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la \mprejur`rile producerii evenimentului asigurat;
semnarea tuturor documentelor ce stau la baza emiterii ofertei de asigurare [i a poli]ei (chestionar de asigurare, prezentul document, ofert` precum [i 
poli]a de asigurare);
plata la termen [i \n totalitate a ratelor de prim` aferente poli]ei de asigurare;
prevenirea producerii evenimentului asigurat [i luarea tuturor m`surilor pentru limitarea pagubelor la producerea acestuia;
comunicarea producerii evenimentului asigurat \n termen de 3 (trei) zile de la data lu`rii la cuno[tin]` despre acesta;
conservarea dreptului de regres al Asigur`torului [i a st`rii de fapt existente \n momentul daunei;
comunicarea \n scris a oric`ror modific`ri ce pot ap`rea \n leg`tur` cu obiectul asigur`rii \n termen de maxim 10 zile de la data lu`rii la cuno[tin]` 
(schimbarea/\ncetarea activit`]ii desf`[urate la loca]ia asigurat`, schimbarea utiliz`rii/destina]iei bunului asigurat [i/sau a modalit`]ii de utilizare a acestuia)

Unde beneficiez de asigurare?

orice pagub` material` (fizic`) produs` prin avarierea sau distrugerea, 
brusc` [i neprev`zut`, a bunurilor asigurate sau p`rţi ale acestora din 
cauze care nu sunt excluse \n mod explicit;
cu titlu de exemplu, se acord` desp`gubiri pentru daunele cauzate de:
• material [i turnare defectuoase;
• erori de proiectare;
• gre[eli de montare sau instalare;
• execu]ie defectuoas`, nepricepere, neglijen]`;
• insuficien]a apei \n boilere, explozie, dezmembrare datorata for]ei 

centrifuge;
• scurt-circuit
• furtun`;
• alte cauze care nu sunt în mod expres excluse, care fac necesare 

repara]ia sau \nlocuirea bunului respectiv.
Costuri suplimentare [i clauze adi]ionale ce pot fi incluse \n acoperire: 

greve, r`scoale [i tulbur`ri civile; 
cheltuieli suplimentare pentru munca peste program, de noapte, în 
zilele de s`rb`toare, transporturi urgente; 
cheltuieli suplimentare pentru transporturi aeriene;
incendiu intern, explozie chimic` intern` [i fulger direct;
pierderea de profit ca urmare a avarierii accidentale ale ma[inilor.

Suma asigurat` se stabile[te potrivit declara]iei Asiguratului, 
reprezentând valoarea de înlocuire, respectiv de comercializare de nou la 
data încheierii asigur`rii potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de 
preţuri comunicate de produc`tori, (stabilit` la momentul încheierii 
contractului de asigurare, f`r` s` se ţin` seama de eventuale reduceri sau 
preţurile preferenţiale) a bunurilor asigurate cu unele noi, identice sau 
similare (aceea[i parametrii tehnici / constructivi), inclusiv cheltuieli de 
montare, transport, taxe vamale, alte taxe (dac` se convine astfel).

Ce se asigur`?

Asigurarea facultativ` a Ma[inilor, utilajelor [i instala]iilor destinate desf`[ur`rii activit`]ii asigurate (\n principal cele utilizate \n activit`]i 
industriale [i comerciale sau pentru instala]ii aferente cl`dirilor) pentru pagubele produse de avarii accidentale.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Exist` restric]ii de acoperire?

asigura]ii \n insolven]` [i/sau faliment; 
ma[ini, utilaje sau instala]ii care nu au trecut testele de punere \n 
func]iune;
ma[ini, utilaje sau instala]ii utilizate pentru exploatarea sau 
producerea gazului sau petrolului;
piese/elemente care prin natura lor sau a modului de utilizare sunt 
supuse unui grad mare de uzur` sau combustibili de orice fel.

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare de avarii 
accidentale ale ma[inilor [i nu este unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete ale prezentului produs 
de asigurare sunt furnizate \n documenta]ia complet` a Contractului de Asigurare.

Document de informare privind produsul de asigurare (ver. 1 / 01.10.2018)
Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: “Avarii Accidentale ale Ma[inilor” (Mod. MBK-C / Versiunea 02 - 1 Iulie 2015)

Asigurare pentru Avarii Accidentale ale Ma[inilor

daune produse de mi[c`ri telurice de orice intensitate, erupţii 
vulcanice, inundaţii [i aluviuni, trombe de aer, uragane, grindin`, 
gheaţ`, cutremure subacvatice; 
tulbur`ri civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de 
vandalism; intenţie, culpa grav`, viciu ascuns al bunului asigurat;
daune produse de incendiu, fulger direct, explozie chimic`, c`derea 
avioanelor sau a altor aparate aeriene, furt sau tentativ` de furt, 
pr`bu[ire a cl`dirilor, pr`bu[ire / surpare / tasare sau alunecare de 
p`mânt, avalan[`, uragan, ciclon, erupţie vulcanic` sau alte 
catastrofe naturale similare;
daune pentru care, prin lege sau contractual, r`spunde furnizorul 
sau beneficiarul sau unitatea care asigur` întreţinerea;
consecinţa direct` a influenţei continue a funcţion`rii (ex.: uzura, 
g`urire, eroziune, coroziune, ruginire, depunere de piatr` la cazane);
daune produse de erori sau defecte existente la începutul asigur`rii, 
de care Asiguratul sau reprezentanţii s`i au cuno[tinţ`, indiferent 
dac` aceste erori sau defecte erau sau nu cunoscute Societ`ţii.

Cum pot s` reziliez contractul de asigurare?
Prin denun]are unilateral`, trimi]ând o Notificare \n scris la sediul nostru cu cel pu]in 20 de zile \nainte de data de la care dori]i ca poli]a s` nu mai fie valabil`;
Prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de prim` de c`tre Contractant);
Din pricina inexisten]ei obiectului sau riscului asigurat (de ex: \ncetarea sau suspendarea activit`]ii asiguratului).

|ncepe la data fixat` \n poli]`, dar nu \nainte de ora 00.00 a zilei urm`toare \n care s-a \ncasat prima de asigurare/rata I de prim`;
Dac` plata primei/ ratei I nu s-a facut  \nainte de data de \nceput acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei;
Se acord` termen de gra]ie de 15 zile pentru plata ratelor restante;
Nu vor fi acoperite evenimentele (daunele) care au loc \n perioada de suspendare;
|nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

Asigurarea este valabil` pentru daunele produse la adresa/adresele men]ionate \n poli]` dac` nu este men]ionat altfel, situate pe teritoriul Rom<niei.


