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Ce este acest tip de asigurare?
Asigurare facultativă „toate riscurile” a instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor de construcţie.

Ce se asigură?
 ACOPERIRE ALL RISKS / TOATE
RISCURILE (evenimente cauzate de
orice risc, cu excepţia celor special
excluse prin condiţiile de asigurare)
Suma asigurată trebuie să fie egală cu
costul de înlocuire a obiectelor asigurate
cu unele noi de acelaşi tip şi capacitate,
incluzând transportul, taxele vamale şi
alte taxe, dacă există, şi costul instalării
şi/sau asamblării acestora.

Ce nu este asigurat?
ASIGURĂTORUL nu acordă despăgubiri pentru:
 franşiză;
 avarii accidentale de natură electrică/mecanică, funcţionare defectuoasă,
dereglare, îngheţarea lichidului de răcire sau a altui lichid, lubrifierea defectuoasă,
lipsa uleiului sau a lichidului de răcire.
 întrebuinţarea şi uzarea pieselor consumabile
 explozia oricărui boiler sau recipient datorate presiunii interne
 pierderea sau avarierea vehiculelor destinate şi autorizate pentru circulaţia pe
drumurile publice cu excepţia situaţiei în care aceste vehicule sunt folosite
exclusiv pe şantierul de construcţie
 pierderea sau avarierea navelor maritime sau oricăror altor ambarcaţiuni
 pierderea sau avarierea datorată fenomenului de maree
 pierderea sau avarierea pe timpul transportului
 uzură, rupere, corodare, ruginire, deteriorare datorată nefolosirii sau condiţiilor
atmosferice normale
 pierderea/avarierea apărută ȋn perioada testărilor de orice fel sau sunt folosite în
alt fel/scop decât cele pentru care au fost proiectate
 pierderea/avarierea echipamentelor şi/sau utilajelor care operează în subteran
(există Clauză de acoperire suplimentară)
 război, invazie, acţiuni ale duşmanilor străini, ostilităţi sau operaţiuni beligerante,
război civil; confiscare/rechiziţionare; rebeliune, mişcări sociale/populare/militare,
insurecţie, rebeliune, revoluţie, putere militară/uzurpată, lege marţială, asediu
 orice act de terorism
 radiaţii ionizante/contaminare din orice combustibil radioactiv sau nuclear, ori din
orice reziduu nuclear, sau din combustia unui combustibil nuclear;
 proprietăţile radioactive, toxice, explozive, periculoase sau de contaminare,
prezentate de orice instalaţie nucleară, reactor sau alt ansamblu/componentă
nucleară cu astfel de proprietăţi;
 orice armament de război care utilizează fisiunea şi/sau fuziunea atomică ori
nucleară, precum şi alte forţe de reacţie ori radioactive sau materiale similare;
 deficienţe sau defecte existente la momentul încheierii Poliţei
 acţiunea voită sau neglijenţa voită a Asiguratului sau a reprezentanţilor săi legali
 pierderea/avarierea pentru care furnizorul/producătorul este responsabil fie prin
lege sau prin contract
 daune de consecinţă sau răspunderi de orice natură
 pierderea sau avarierea descoperită doar la momentul în care se face inventarul
sau cu ocazia inspecţiilor periodice de rutină
Există restricții ale acoperirii?
!

Anumite tipuri de utilaje se pot asigura exclusiv prin Clauze Suplimentare
ataşate poliţei de bază:
- Utilaje şi echipament de foraj la puţurile de petrol, gaz şi/sau
geotermale
- Utilaje şi echipamente de foraj pentru puţuri de apă
- Utilaje şi echipamente subterane

Unde sunt acoperit?
 Asigurarea validează pe teritoriul României, la locaţia sau ȋn aria georgrafică menţionată ȋn Poliţă.

Care îmi sunt obligațiile?
-

Asiguratul va lua pe cheltuiala sa toate măsurile rezonabile şi se va conforma cu toate recomandările rezonabile ale
Asigurătorului pentru a preveni pierderea sau avarierea şi va respecta toate instrucţiunile şi recomandările producătorului
Asiguratul se obligă să furnizeze reprezentanţilor Asigurătorului toate detaliile şi informaţiile necesare pentru evaluarea
riscului
Asiguratul îl va înştiinţa imediat pe Asigurător în scris, despre orice schimbare materială legată de risc şi va lua pe
cheltuiala sa eventualele măsuri de prevenire suplimentare cerute de respectivele circumstanţe
În eventualitatea producerii unui eveniment care ar putea da naştere unei cereri de despăgubire în baza acestei Poliţe,
ASIGURATUL:
o va înştiinţa în termen de maxim 14 zile Asigurătorul în scris, furnizând toate informaţiile necesare pentru stabilirea
naturii şi mărimii pierderii sau avarierii;
o va lua toate măsurile posibile ce-i stau la dispoziţie pentru limitarea pierderii sau avarierii;
o va furniza toate documentele şi informaţiile solicitate de Asigurător pentru stabilirea naturii, mărimii pagubei şi a
cuantumului despăgubirii;
o va informa organele de poliţie competente, în cazul pierderii sau avarierii datorate furtului sau a tentativei de furt;

Când și cum trebuie să plătesc?
Prima de Asigurare: se calculează prin aplicarea cotelor de prime asupra Sumei Asigurate Totale in funcţie de specificul şi
tipul instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor de construcţie
Frecvenţă de plată: anual, semestrial, trimestrial
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncii partenere sau prin virament bancar

Când începe și când se sfârșește acoperirea?
Răspunderea Asigurătorului începe la data ȋnscrisă ȋn Poliţă
Răspunderea GARANTA S.A. încetează la data menţionată în Poliţă.

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?
Denunţarea contractului de asigurare se poate face de către una dintre părţi numai cu respectarea unui termen de preaviz de
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte (art. 2209 Cod Civil).

