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Ce este acest tip de asigurare?
Asigurare de răspundere civilă a Asiguratului ȋn legătură cu răspunderea sa civilă legală şi/sau contractuală faţă de terţe persoane
pe care Asiguratul ar putea să o aibă ca urmare a activităţii sale de Operator Portuar
Ce se asigură?
Se acoperă Răspunderea Asiguratului în limitele
răspunderilor specificate în poliţa de asigurare,
pentru:
 pierderea sau dauna materială asupra
proprietăţii oricărei terţe persoane, rezultată
direct dintr-o activitate desfaşurată ȋn limitele
Portului şi/sau Terminalului şi/sau la Locaţia
Asigurată
 vătămarea corporală a oricărei terţe persoane,
rezultată direct dintr-o activitate desfaşurată ȋn
limitele Portului şi/sau Terminalului şi/sau la
Locaţia Asigurată
 Costurile şi cheltuielile făcute pentru apărarea ȋn
legătură cu orice pretenţie de despăgubire
rezultată dintr-un Accident acoperit prin
asigurare, precum şi costurile şi cheltuielile de
judecată acordate oricărui reclamant ȋmpotriva
Asiguratului
 Costurile şi cheltuielile suportate de Asigurat cu
scopul de a ȋndepărta mărfurile şi/sau bunurile
avariate aparţinând unui client al Asiguratului,
inclusiv indepărtarea oricăror resturi rezultate ca
urmare a producerii unui eveniment/accident
care afectează mărfurile şi/sau bunurile şi
pentru care Asiguratul este răspunzător din
punct de vedere legal
Limitele de răspundere se stabilesc de comun acord
cu Asiguratul.
Limita Agregată - limita maximă ce poate fi plătită
de către Asigurator în baza Poliţei pentru toate
cererile de despăgubire pe întreaga Perioadă
Asigurată, inclusiv toate costurile și cheltuielile de
apărare.
Limita / Eveniment - limita maximă ce poate fi
plătită de către Asigurător, pentru orice cerere de
despagubire decurgând din orice eveniment /
accident sau serie de evenimente / accidente
rezultate dintr-un eveniment. O asemenea limită
include toate costurile și cheltuielile de apărare
Sub-limitele de răspundere – în Specificaţia Poliţei
de asigurare sunt stabilite Sub-limite de Răspundere
per Operaţiuni (până la Limita/eveniment); de
asemenea, în cazul extinderilor sau clauzelor
suplimentare se vor stabili Sub-limite de răspundere.

Ce nu este asigurat?
 Contaminare radioactivă, chimică, biologică, bio chimică, arme
electromagnetice şi atacuri cibernetice
 Război, greve, terorism
 orice defect în funcționarea Echipamentelor Informatice, operarea sau
transmiterea, primirea, prelucrarea sau manipularea datelor (inclusiv email-uri și date accesibile prin internet)
 răspunderi faţă de angajaţii Asiguratului
 expuneri continue, intermitente sau repetate la următoarele substanţe
şi/sau condiţii, indiferent de formă sau ingerare, inhalare sau absorbţie:
azbest, tutun, praf de carbune, bifenili policlorurati, siliciu, benzen,
plumb, talc, dioxină, produse farmaceutice şi medicamente de orice tip,
pesticide sau ierbicide, viruşi umani de imunitate ori dobândirea
sindromului de deficienţă a imunităţii şi / sau acţiuni ale câmpurilor
electromagnetice
 răspunderea rezultată din proiectarea necorespunzătoare a bunurilor,
echipamentelor sau maşinilor ori a operaţiunilor; lipsa atenţionării sau a
instrucţiunilor necesare cu privire la utilizarea bunurilor, echipamentelor
sau maşinilor ori la conducerea operaţiunilor; supravegherea
necorespunzătoare a utilizării bunurilor, echipamentului, maşinilor
 sindromul tunelului carpian rezultat din utilizarea tastaturilor şi/sau padurilor
 pierderea, dauna şi / sau cheltuiala oricărei proprietăţi sau oricărui
echipament deţinut, ȋnchiriat, ocupat de către Asigurat
 uzura şi / sau deteriorare graduală
 deţinerii, operării şi/sau utilizării oricărui vehicul şi/sau mijloc de
transport de orice fel, care necesită să fie ȋnmatriculat ȋn conformitate
cu reglementările ȋn vigoare şi/sau ca urmare a oricărui
Eveniment/Accident ȋn care este implicat un vehicul, echipament de
rulare, remorca, mijloc de transport şi/sau altele asemenea pe drumurile
publice si/sau in afara limitei Portului si/sau Terminalului
 orice interes pe care Asiguratul l-ar avea in privinţa vreunei nave
maritime, avion şi/sau elicopter, (proprietate, ȋnchiriere, operare),
inclusiv managementul şi/sau operarea oricărui aeroport, oricărei zone
sau clădiri pe care avionul şi/sau elicopterul aterizează sau face
manevre sau ȋn care acestea sunt găzduite, ȋntreţinute sau reparate
 operaţiunilor de dragare
 neȋndeplinirii şi/sau a ȋndeplinirii cu ȋntârziere a oricăror obligaţii sau
garanţii contractuale, inclusiv datorită imposibilitatii de aprovizionare
sau datorita fluctuatiilor in aprovizionare cu materiale, produse sau
servicii
 Forţă majoră
Există restricții ale acoperirii?
! pierderea, dauna şi/sau cheltuiala pentru valoare adăugată şi/sau
transporturi de valori (lingouri de aur şi argint, metale şi/sau obiecte
preţioase, bijuterii, bani, hârtii de valoare, opere de arta, cai de rasă)
! manipularea mărfurilor periculoase

Unde sunt acoperit?


Asigurarea acoperă activitatea Asiguratului desfăşurată numai pe teritoriul României la locaţia menţionată ȋn poliţă.

Care îmi sunt obligațiile?
-

-

Este o condiție a acestei Poliţe ca Asiguratul să acționeze ca și cum ar fi neasigurat, acţionând cu prudență în orice moment
și va lua pe propria sa cheltuială măsurile rezonabile ce se impun, în scopul de a evita sau de a minimiza o pierdere.
Asiguratul nu va recunoaşte şi nu își va asuma nici o răspundere fără acordul prealabil al Asigurătorului;
Asiguratul trebuie să mențină toate măsurile de prevenție menţionate ca informații furmizate Asigurătorului, cu privire la
prevenirea daunelor și gestionarea riscurilor
Asiguratul trebuie să respecte Codul de Securitate Internațional pentru Nave și Facilități Portuare (ISPS)

Când și cum trebuie să plătesc?
Prima de Asigurare: Primele de asigurare se calculează în funcţie de Limitele de răspundere şi de categoria în care se
încadrează Asiguratul.
Frecvenţă de plată: integral sau ȋn rate
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, sau prin virament bancar.

Când începe și când se sfârșește acoperirea?
Răspunderea GARANTA începe la data precizată în contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a
plătit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia.
Răspunderea GARANTA încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei de asigurare, sau la rezilierea contractului de asigurare,
sau la data epuizarii limitei de raspundere.

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?
Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral asigurarea, cu un preaviz de 30 de zile.

