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Ce este acest tip de asigurare?
Se asigură deținătorii de utilaje pentru pagube produse acestora în urma unor evenimente asigurate. Sunt asigurabile utilajele
neînmatriculabile autopropulsate, precum și utilajele/echipamentele suplimentare atașate sau trase de acestea, pentru pagube
produse acestora atunci când acestea se află în staționare/parcare (în spații special amenajate, deschise sau închise), în
deplasare către punctele de lucru (inclusiv pe drumurile publice) și în lucru.
Ce se asigură?
Riscuri de bază:
 Incendiu și calamități naturale: incendiu, trăsnet,
explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant
sau a rezervorului de aer comprimat) chiar dacă
trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu,
căderea aparatelor de zbor sau a unor componente ale
acestora, ploaie torențială, grindină, inundație, furtună,
uragan, cutremur de pamânt, prăbușire sau alunecare
de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheață,
avalanșe de zăpadă, căderea unor corpuri pe
construcția în care se află utilajul, căderi pe utilaj a unor
corpuri ca de exemplu: pietre, copaci, blocuri de gheață
sau de zăpadă
 Accidente: ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau
cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afara
ori în interiorul utilajului neînmatriculabil asigurat,
derapări, căderi (cădere în prăpastie, cădere în apă din
cauza ruperii podului etc.) și răsturnări; nu se consideră
ciocniri, loviri, izbiri sau altele asemenea contactul
violent al acesoriului sau echipamentului suplimentar al
utilajului neînmatriculabil cu mediul de lucru (cum ar fi
in cazul utilajelor agricole ruperea discurilor/plugurilor în
desfășurarea lucrărilor agricole)
 cheltuielile de transport a utilajului la atelierul de
reparații cel mai apropiat sau la locul de
adăpostire/garare cel mai apropiat, dar nu mai departe
de domiciliu sau sediu legal;
 pagubele produse utilajului asigurat de avarii sau
distrugeri prilejuite de măsurile luate în timpul producerii
evenimentului asigurat, pentru salvarea utilajului
 cheltuielile făcute în vederea limitării pagubelor, dacă
acestea sunt necesare în urma unor daune produse de
riscuri cuprinse în asigurare
Acoperire opțională:
o Furt total sau parțial: însușirea arbitrară a utilajului
neînmatriculabil de către terțe persoane, furtul utilajului
sau al unor părți componente și accesorii din dotarea
acestuia, precum și pagubele produse utilajului ca
urmare a furtului sau tentativei de furt; fac excepție
cazurile de excludere prevăzute în continuare
Utilajele se asigură la valoarea reală a acestora la data
ȋncheierii asigurării. Suma asigurată se declară de
Asigurat.

Ce nu este asigurat?
Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru:
 daunele utilajului asigurat, ale parților și accesoriilor sale care
rezultă din operațiuni de război, război civil, operațiuni militare
sau paramilitare, greve, demonstrații, orice mișcări populare,
acțiuni teroriste sau sabotaj; din influenta directă a exploziei
atomice, a materialelor sau produselor radioactive, sau din
măsuri luate cu scopul de a elimina efectul nociv al radiațiilor
 părțile componente ale utilajului, accesoriile, piesele de
schimb care sunt ținute separat de acesta (în garaj, atelier,
magazie etc.)
 reducerea valorii utilajului după reparație, întreruperea folosirii
utilajului;
 pagubele produse părților componente de rezervă, pieselor de
rezervă, huselor, prelatelor, combustibililor, echipamentului
suplimentar, paturilor sau oricăror altor bunuri existente în
utilajul neînmatriculabil.
Există restricții ale acoperirii?
Nu se acorda despgubiri pentru:
!
incendiu sau explozie care se întâmplă utilajului transformat
fără permisiunea autorităților/constructorului, ca rezultat al
unei asemenea transformări
!
pagubele cauzate de incendiu sau explozie, în eventualitatea
în care au fost încalcate grav reglementările de prevenire a
incendiilor (foc deschis, inclusiv lumina cu flacară deschisă)
!
supraîncărcarea sau suprasolicitarea utilajului
!
întrebuințare,
funcționare,
uzare
a
pieselor
și
subansamblelor, defecte de fabricație ale materialului sau de
execuție a părților componente sau pieselor
!
influența directă a trepidațiilor utilajului în timpul mersului,
acțiunea curentului electric asupra instalației electrice, a
alternatorului, a electromotorului, a becurilor sau a altor piese
ori accesorii care folosesc curentul electric ori sunt acționate
de acesta, precum și de acțiunea acizilor sau oricăror
substanțe chimice
!
influența temperaturii asupra motorului utilajului sau ca
urmare a lipsei sau insuficienței ungerii ori a supraîncălzirii din
oricare alte cauze decât cele cuprinse în asigurare asupra
motorului, cutiei de viteze sau diferențialului
!
arsuri simple care nu sunt urmate de incendiu și cele
provocate de fenomenele electrice produse în orice fel, la
instalația electrică, cu excepția celor ce provoacă flacăra

Unde sunt acoperit?


Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Care îmi sunt obligațiile?
-

-

-

-

-

Asiguratul/Contractantul are obligația de a plăti prima de asigurare stabilită la data încheierii contractului, la termenele și în
moneda convenită;
Asiguratul/Contractantul are obligația de a furniza toate informațiile și datele necesare cu privire la bunurile asigurate
Asiguratul este obligat să intrețină în bune condiții utilajul asigurat, să ia măsuri adecvate pentru a preveni producerea
evenimentelor asigurate și să pună în practică măsurile de prevenire cerute expres de Asigurător. Acesta are dreptul să
verifice modul în care utilajul asigurat este întreținut
Asiguratul este obligat să transmită o informare scrisă, la sediul Asigurătorului care administrează polița respectivă, în
termen de 5 zile, cu privire la schimbarea utilizatorului, modificarea adresei de domiciliu sau a adresei/locației de
garare/parcare, schimbarea seriei șasiului, a caroseriei sau a oricărei date de identificare, retragerea definitivă a utilajului
din folosință, înlocuirea utilajului nou în perioada de garanție.
La producerea evenimentului asigurat, Asiguratul este întotdeauna obligat să ia toate măsurile, potrivit cu împrejurările,
pentru limitarea pagubelor și pentru prevenirea degradărilor ulterioare, asigurând paza utilajului sau a părților
componente rămase ca urmare a evenimentului asigurat
În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
a) să facă de îndată tot ce îi stă în putință pentru păstrarea și paza obiectelor rămase, să se îngrijească ca toate urmele
furtului sau tentativei de furt să rămâna neatinse până la cercetarea faptului de către organele de poliție și să ia, potrivit
împrejurărilor, măsuri pentru limitarea pagubei, ca și când nu ar fi fost asigurat;
b) să înștiințeze imediat, în scris, organele poliției sau alte organe de cercetare pe raza cărora s-a produs evenimentul
asigurat;
c) să comunice organelor de poliție sau altor organe de cercetare orice informații ce ar putea duce la găsirea utilajului, a
părților componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia și să facă demersurile necesare pentru redobândirea
acestora chiar dacă a primit despăgubirea de la GARANTA;
d) să comunice la GARANTA, în termen de maxim 5 zile de la data înștiințării de către organele de poliție, găsirea
utilajului, a părților componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia
Asiguratul are obligația de a informa GARANTA despre încheierea unei asigurări cu un alt Asigurător pentru același risc,
circumstanță esențială pentru evaluarea riscului.

Când și cum trebuie să plătesc?
Prima de Asigurare: Primele de asigurare se calculează în baza tarifului de prime pentru fiecare tip de utilaj, in funcţie de
vechimea acestuia.
Frecvenţă de plată: anual, semestrial sau trimestrial conform solicitării dvs. prin completarea Cererii-Chestionar.
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 Asigurătorului începe după încheierea asigurării, de la data fixată în poliță, sub condiția plății primelor la datele
menționate în poliță
Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.

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.

