Asigurarea OptIMM & Eficient
Document de informare privind produsul de asigurare
Societate: UNIQA Asigurări S.A, România, societate de asigurări autorizată de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor (actuala A.S.F.) prin Decizia de Autorizare nr. 8 din 23.10.2001
Această informare preliminară este parte din Contractul de asigurare împreună cu Oferta, Polița de asigurare și Condițiile
de Asigurare. Ea nu se substituie Condițiilor generale și speciale ale asigurării, care vin în completarea acestui document
și pe care ai obligația sa le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Prin produsul OptIMM & Eficient îți oferim protecție financiară completă pentru afacerea ta, în cazul apariției unui risc
asigurat prin Polița de asigurare.

Ce nu se asigură?

Ce se asigură?
Asigurare de Incendiu pentru: Clădiri și echipamente,
instalații fixe aferente, garduri, echipamente, instalații
aflate și funcționabile în aer liber, bunuri conținute în
clădiri, stocuri de bunuri, bunuri speciale: echipamente
portabile electronice, bani în casierie, documente.
Incendiu + 3 pachete de asigurare cu acoperiri
progresive:
Pachetul SIGUR:
✓ incendiu;
✓ trăsnet;
✓ furtună;
✓ explozie;
✓ cădere de corpuri;
✓ coliziune cu autovehicule;
Pachetul PLUS conține pachetul SIGUR +
✓ cutremur;
✓ grindină;
✓ inundație/ viitură;
✓ alunecări de teren;
✓ scurgerea accidentală a apei din conducte sau
sprinklere;
✓ furtul;
✓ spargerea bunurilor casabile;
✓ căderi de pietre;
Pachetul AVANTAJ conține pachetul PLUS +
✓ vandalism asupra bunurilor conținute de
clădire;
✓ vandalism asupra elementelor clădirii;
✓ greve, revolte, tulburări civile;
✓ trăsnet (efectul indirect al acestuia asupra
bunurilor din clădire);
Clauze suplimentare: asigurarea pentru pierderi din
intreruperea activității, asigurarea de avarii
accidentale a mașinilor industriale, asigurarea de
răspundere civilă legală (a producătorului/ a
angajatorului).
Sumele asigurate – sunt menționate în Polița de
asigurare pentru fiecare risc asigurat.

Nu sunt asigurate prin Poliță:
 Prejudicii produse de degradări sau deteriorări
progresive sau cu evoluție lentă în timp.;



Prejudicii indirecte datorate întârzierilor în
producerea sau livrarea bunurilor inclusiv în urma
producerii unor evenimente asigurate;



Pierderi financiare rezultate din întreruprerea
furnizării curentului electric, gazului, apei, a materiilor
prime, clienti;

Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare.

Există restricții de acoperire?
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse
consecințe ale evenimentelor precum:
! Nerespectarea obligațiilor ce decurg din contractul de
asigurare;
! Acte de terorism, sabotaj;
! Reacție/ radiație nucleară, contaminare, poluare
radioactivă etc.;
! Fapte comise de asigurat sub influența alcoolului,
substanțelor toxice, narcoticelor etc;
! Orice prejudicii comise cu intenție sau din culpa gravă;
Lista completă a excluderilor și definiția acestora se
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României și este supusă dispozițiilor legale din România.

Ce obligații am?
Să citești Condițiile de asigurare și să pui la dispoziția Asigurătorului toate documentele și informațiile solicitate.
În caz de daună trebuie să înștiințezi autoritățile și organele abilitate prin lege – conform evenimentului produs, să
avizezi Asigurătorul în maxim 48 de ore cu privire la apariția evenimentului și să transmiți toate documentele solicitate
în urma efectuării constatării.

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se va achita conform frecvenței agreate prin Contractul de asigurare, prin modalitățile de plată
puse la dispoziție de către Asigurător.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță.
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată în Poliță.

Cum pot să reziliez contractul?
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poștă
sau curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe str. Nicolae Caramfil, nr. 25, sector 1, București, sau
scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro.

