Asigurare facultativ` pentru Intreprinderi Mici [i Mijlocii
Document de informare privind produsul de asigurare (ver.1 / 01.10.2018)
Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: „Poli]a multi-risc pentru activit`]i comerciale [i industriale destinat` IMM-urilor” (Model IMM 10 / Martie 2018)
Acest document standardizat con]ine informa]ii minime de baz` cu privire la produsul de asigurare; informa]iile precontractuale [i
contractuale complete referitoare la produsul Intreprinderi Mici [i Mijlocii sunt prezentate în Oferta de asigurare, respectiv în Poli]a
de asigurare, Condi]iile Generale [i Particulare de Asigurare [i eventualele acte adi]ionale la contractul de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea facultativ` a cl`dirilor [i a con]inutului acestora ce apar]in societ`]ilor comerciale din categoria IMM [i activeaz` \n
domeniul comer], produc]ie sau prest`ri servicii.

Ce se asigur`?
Riscuri de baz`:
incendiu, tr`snet, explozie, c`derea aparatelor de zbor, fum, gaz,
vapori, cheltuielile de demolare, evacuare, transport resturi;
lovirea de c`tre vehicule apar]inând ter]ilor;
c`derea accidental` de corpuri (arbori, stâlpi);
calamit`]i naturale (cutremur, inunda]ii [i aluviuni, pr`bu[irea, alunecarea
sau surparea terenului);
fenomene atmosferice (uragan, vijelie, furtun`, tromb` de aer, grindin`);
greutatea (suprasarcina) stratului de z`pad`.

Clauze/riscuri op]ionale:

furt prin efrac]ie, acte de tâlh`rie.
boom sonic;
avarii la instala]iile de ap`;
evenimente socio-politice [i acte de vandalism;
costuri majorate de lucru;
spargerea accidentala a suprafe]elor vitrate;
fenomene electrice la utilaje, echipamente, ma[ini/agregate de lucru;
avarii accidentale la sisteme de \nc`lzire [i echipamente
profesionale;
asigurarea banilor \n seif [i \n transport;
infidelitatea angaja]ilor;
asigurarea documentelor de arhiv`;
marfuri \n refrigerare;
accidente ale ter]ilor \n incinta asigurat`;
r`spundere pentru intoxica]ie cu salmonella;
furtul hainelor din garderoba.
Suma asigurat` se stabile[te potrivit declara]iei Asiguratului, la valoare de
nou sau valoare real`.

Unde beneficiez de asigurare?
Pe teritoriul României (doar cl`diri situate în România).

Ce nu se asigur`?
date \n format electronic, terorism, azbest, r`zboi, greve, revolte,
sabotaj;
uzur`, coroziune, defecte de material/construc]ie, erori de proiectare,
trepida]ii, tasarea terenului funda]iei sau din preajma cl`dirii [i/sau
ca urmare a varia]iei de volum a acestuia datorat` contrac]iei,
înghe]ului, dezghe]ului;
umiditate, igrasie, infiltra]ii, înghe]area apei în conducte,
rezervoare, vase;
daunele morale, produse cu inten]ie, de consecin]` [i indirecte,
lipsa de beneficiu, folosin]` sau chirie, amenzi, profituri sperate sau
orice alte daune ce nu privesc materialitatea bunurilor asigurate;
orice cauze care nu au leg`tur` cu riscurile asigurate;
afumare, p`tare sau pârlire, din surse normale de c`ldur`;
demolare, recondi]ion`ri, repara]ii, restaur`ri nereu[ite.

Exist` restric]ii de acoperire?
cl`diri \ncadrate \n clasele de risc seismic 1 sau 2 sau urgen]` U1;
cl`diri f`r` autoriza]ii de construc]ie [i avize;
cl`diri situate la mai pu]in de 100m de ape, \n zone \n care
construc]ia este interzis`, predispuse la inunda]ii, alunec`ri de teren,
avalan[e, c`deri de st<nci;
sere, solarii, pavilioane, grajduri, saivane, cote]e, corturi, prelate,
copertine, acoperiri terase din material textil [i/sau plastic, inchideri
perimetrale din folie, terase din lemn;
construc]ii degradate, neutilizate, p`r`site, nefunc]ionale, demolabile,
de patrimoniu [i/sau monumente istorice;
unelte, ramele geamurilor (metalice, PVC, lemn etc.), bunuri din
anexe, subsoluri, demisoluri;
vehicule \nmatriculate/\nmatriculabile, ambarca]iuni, aparate de
zbor, bunuri scoase din uz, bunuri ce constituie obiectul unui
contract de credit;
deficien]e preexistente, opera]ii de omologare/probe/testare,
supra\ncarcare inten]ionat`/experimente, revizii curente/periodice, uzur`.

Ce obliga]ii am?
declararea corect`, complet` [i în conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la împrejur`rile producerii evenimentului asigurat;
plata la termen [i în totalitate a ratelor de prim` aferente poli]ei de asigurare;
prevenirea producerii evenimentului asigurat, ca [i cum nu ar exista asigurare;
comunicarea producerii evenimentului asigurat în termen de 3 (trei) zile de la data lu`rii la cuno[tin]` despre acesta;
comunicarea în scris a oric`ror modific`ri ce pot ap`rea în leg`tur` cu obiectul asigur`rii în termen de maxim 10 zile de la data lu`rii la cunostin]`
(schimbarea/încetarea activit`]ii desf`[urate la loca]ia asigurat`, schimbarea utiliz`rii/destina]iei bunului asigurat [i/sau a modalit`]ii de utilizare a acestuia);
notificarea scris`, în maxim 15 zile, de la înstr`inarea bunului asigurat;
conservarea dreptului de regres al Asigur`torului [i a st`rii de fapt existente în momentul daunei.

Când [i cum pl`tesc?
anterior datei de începere a perioadei de asigurare (în cazul primei integrale sau ratei I de prim`);
la datele scadente stabilite în poli]a de asigurare (pentru ratele de prim` ulterioare ratei I);
în valuta stabilit` în poli]a pentru plata primelor de asigurare;
prin virament bancar direct în conturile Asigur`torului indicate în poli]a de asigurare;
la intermediarii în asigur`ri (agen]i, brokeri) imputernici]i de Asigur`tor s` încaseze primele de asigurare;
prin POS la sediile Asigur`torului.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?
polița se emite pe perioade anuale sau multianuale (în cazul imobilelor ipotecate);
începe la data înscrisă în poli]` dar nu înainte de ora 00.00 a zilei urm`toare celei în care s-a încasat prima de asigurare/rata I de prim`;
încetează la data înscrisă în poliță, cu excepția cazului în care asigurarea încetează prin denunțare, reziliere pentru neplata primei, înstrăinarea bunului
sau nerespectarea unor obligații legale, contractuale.

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
prin denun]are unilateral`, cu notificarea prealabil`, înaintat` cu minim 20 de zile înainte de denun]are;
prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex.: neplata primei/ratelor de prim` de c`tre Contractant sau
schimbarea esen]ial` a împrejurărilor referitoare la risc);
prin înstr`inarea obiectului asigurat;
inexisten]a riscului [i/sau obiectului asigurat.

