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Ce este acest tip de asigurare?
Asigurare facultativă „toate riscurile” a echipamentelor electronice, asigurate după trecerea testului de instalare (performanţă)
indiferent dacă aceste obiecte sunt în lucru sau nu (în repaus), în curs de dezasamblare pentru curăţare sau renovare (reparaţie
capitală), în cursul acestor operaţii propriu zise, în cursul mutării în cadrul spaţiului asigurat sau în cursul reasamblării ulterioare.
Ce se asigură?
 ACOPERIRE ALL RISK/TOATE RISCURILE
(evenimente cauzate de orice risc, cu
excepţia celor special excluse prin
condiţiile de asigurare)
Secţiunea I – Pagube Materiale
 pierderi materiale, neprevăzute şi subite,
din orice cauză, cu excepţia celor în mod
special / individual excluse
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.
Secţiunea II – Suport de date Extern (EDM)
pierderi materiale, conform secţiunii I, a
suporturilor de date externe si a
ainformaţiilor inmagazinate pe acestea
Sumele asigurate trebuie să fie egale cu suma
necesară pentru restaurarea EDM asigurat prin
înlocuirea DM pierdut sau avariat cu material
nou şi reproducerea informaţiilor pierdute


Secţiunea III – Cost Sporit al Operării
(muncii)
 orice cheltuială suplimentară impusă de
utilizarea unui alt echipament EDP,
datorată unor pagube materiale, conform
Secţiunii I, ce conduc la întreruperea totală
sau parţială a operării echipamentului EDP
menţionat în poliţă
Sumele asigurate trebuie să fie egale cu
valoarea cheltuielilor suplimentare de operare
pentru operarea pe o perioadă de 12 luni a unui
echipament EDP de performanţă similară cu
echipamentul EDP asigurat.

Ce nu este asigurat?
ASIGURĂTORUL nu acordă despăgubiri pentru:
 măsuri de război, invazie, acţiuni ale unui duşman străin, ostilităţi, război
civil, rebeliune, revoluţie, insurecţie, răscoală, greve, baricadare, tulburări
civile, putere (dictatură) militară sau uzurpare de putere, un grup de
persoane rău intenţionate acţionând în numele sau în legătură cu o
organizaţie politică, conspiraţie, confiscare, rechiziţionare, naţionalizare,
sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul unui guvern, de drept sau
de fapt, ori altă autoritate publică
 reacţii nucleare, radiaţii nucleare, contaminare radioactivă
 acte/ fapte intenţionate sau neglijenţă intenţionată ale Asiguratului sau
prepuşilor acestuia
 franşiza;
 cutremur de pământ, erupţie vulcanică, tsunami, uragan, ciclon sau taifun
 pierderi sau avarieri cauzate direct sau indirect de furt
 defecte existente la momentul începerii Poliţei, cunoscute de Asigurat sau
prepuşii acestuia
 defecţiuni ale reţelei sau întreruperea alimentării cu gaz, apă sau curent
electric
 uzură, cavitaţie, eroziune, coroziune, încrustare) sau deteriorării treptate
datorită condiţiilor atmosferice
 cost suferit pentru întreţinerea obiectului asigurat, inclusiv piesele înlocuite
în cursul acestor operaţii de întreţinere
 pierderi sau avarieri pentru care producătorul sau furnizorul este
răspunzător fie prin lege fie contractual sau pentru care proprietarul este
răspunzător prin lege şi/sau printr-un contract de leasing sau de întreţinere
 daune de consecinţă; defecte estetice
 costuri ce decurg din programare falsă, pontare, etichetare, inserare,
anulare necorespunzătoare de date, aruncare de DM, pierdere de
informaţii cauzate de câmpuri magnetice
 restricţiilor privind reconstrucţia sau operarea echipamentului EDP asigurat
impuse de autorităţile publice
 indisponibilităţii fondurilor la timp pentru repararea sau înlocuirea
echipamentului distrus sau avariat

Există restricții ale acoperirii?
!

Anumite tipuri de echipamente se pot asigura exclusiv prin Clauze
Suplimentare ataşate poliţei de bază, ca de exemplu echipamentele
Computer-Tomograf

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 va respecta toate recomandările rezonabile din partea
Asigurătorilor pentru a preveni pierderi sau pagube şi va respecta normele statutare şi recomandările fabricanţilor
Asiguratul va informa imediat Asigurătorii, prin telegramă şi în scris despre orice modificare a riscului şi va lua pe cheltuiala
sa eventualele măsuri suplimentare de prevenire pentru a asigura operarea în siguranţă a obiectelor asigurate
În eventualitatea întâmplării unui eveniment care ar putea da naştere unei cereri de despăgubire corespunzătoare acestei
poliţe Asiguratul va:
o informa imediat Asigurătorii prin telefon precum şi în scris, indicând natura şi mărimea pierderii sau avariei;
o lua toate măsurile rezonabile ce-i stau în putere pentru a minimiza pierderea şi a limita întinderea pagubei;
o păstra/conserva părţile afectate şi le va pune la dispoziţia reprezentantului sau inspectorului de daune ale
Asigurătorilor, pentru inspecţie;
o furniza toate informaţiile şi dovezile scrise pe care le vor solicita Asigurătorii;
o informa organele poliţiei în caz de pierdere sau avarie datorată furtului

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 echipamentelor.
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?
Această poliţă poate fi anulată la cererea Asiguratului în orice moment, caz în care Asigurătorii vor reţine tariful corespunzător
perioadei pentru care Poliţa a fost în vigoare.

