Asigurarea Multi-Risc Antreprenor de la Allianz-Țiriac Unit Asigurări pentru Activități Comerciale / Magazine
Document de informare privind produsul de asigurare

Societatea: Allianz-Țiriac Unit Asigurări S.A.
Produsul: Asigurarea Multi-Risc Antreprenor
Șoseaua Pipera, Nr. 42, Etaj 1 (Camera 1) și Etaj 16, Sector 2, Bucureşti, România. J40/12276/2006. CUI 18892336
Capital social subscris și vărsat 57.449.520 lei. Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară RA057/06.12.2006.
Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88. Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98
Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale și
contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Aceasta este o asigurare destinată activităților de comerț cu amănuntul prin magazine specializate, standuri, chioșcuri, piețe și/ sau comerț cu
ridicata prin care se asigură bunurile (clădiri, mijloace fixe, obiecte de inventar, stocuri de marfă, echipamente electronice, utilaje, instalații și
echipamente) utilizate în activitate.

Ce se asigură?
Riscuri asigurate:
Incendiu, explozie, trăsnet, căderea aparatelor de zbor;
Riscuri catastrofice: cutremur, inundații, alunecări/ prăbușiri de teren;
Costuri/ cheltuieli asigurate:
în sublimita a 10% din suma asigurată totală, pentru: prevenirea daunelor; demontarea/ mutarea în alt loc a bunurilor asigurate; stingerea
incendiilor; pagubele produse de autorități bunurilor asigurate ca urmare a măsurilor de salvare; proiectare (onorarii arhitecți, ingineri
consultanți); refacerea documentelor, planurilor și registrelor de afaceri; investigarea/ constatarea daunei.
Suma asigurată se poate stabili astfel:
 pentru Clădiri/alte construcţii: valoarea de înlocuire din nou; valoarea reală;
 pentru Conţinut-Mijloace fixe /Obiecte de inventar: valoarea de înlocuire din nou; valoarea reală;
 pentru Conţinut- Stocuri: preţul de productie, pretul de achiziţie.
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru achiziţionarea riscurilor suplimentare, menţionate mai jos, prin plata unei
prime suplimentare de asigurare:
Fenomene atmosferice: grindină, furtună, vijelie, uragan, tornadă, ploaie torențială, greutatea stratului de zăpadă; Apa de conductă; Căderi de
corpuri; greve, revolte, tulburări civile, vandalism; Furt/acte de tâlhărie; lovirea bunurilor asigurate de către vehicule; boom sonic; distrugeri
provocate de animale sălbatice; riscurile specifice bunurilor casabile, asigurarea lucrărilor minore; derogare de la regula proporționalității (10%);
noi achiziţii; creșterea sezonieră a stocurilor (max. 35%); deteriorarea stocurilor; alte costuri/ cheltuieli suplimentare - în sublimita a 10% din
suma asigurată totală, max. 100.000 Eur, pentru: refacerea documentelor (arhiva) și a suporturilor de date; diferențe de pret; localizarea și
depistarea daunelor; progresul tehnologic; erori și omisiuni privind amplasamentul și includerea de bunuri în asigurare; creșterea costurilor cu
utilitățile (apă, gaze, energie electrică); mutarea temporară de bunuri; înlocuirea cheilor și/ sau a sistemului de închidere. Asigurarea bunuri în
tranzit; riscuri speciale pentru echipamentele electronice; asigurarea stocurilor de marfă refrigerată din riscuri specifice; riscuri speciale pentru
utilaje, instalații utilizate în activitate și pentru instalații care asigură funcționalitatea clădirilor. Pierderi financiare din întreruperea activității;
răspundere civilă (generală, angajator față de angajat, producătorului, chiriașului față de proprietar), accidente angajați (deces și invaliditate
permanentă); asigurarea banilor și valorilor.

Ce nu se asigură?
fapte săvârşite cu intenţie de către Asigurat/Contractant;
furt simplu, pierderi inexplicabile, lipsuri la inventar, întârzieri în livrarea bunurilor, scăderea preţului;
uzură/depreciere normală, rugină, eroziune, coroziune, igrasie, mucegăire, variaţii de temperatură, infiltraţia, tasarea, subsidenţa, îngheţul,
daune estetice, defecte de material, erori de proiectare, construcţie, execuţie, montaj, vicii ascunse, avarii accidentale; supratensiune,
supracurent, căderi de tensiune, acţiunea normală a curentului electric;
război, insurecţie, lovitură de stat, confiscare, expropriere, naţionalizare, terorism, explozie atomică, nucleară, radiaţii, poluare, contaminare;
viruşi informatici, transmisii/transferuri electronice, utilizarea/ neutilizarea internetului, pierderi de date etc.;
aprinderea/utilizarea şi/sau nesupravegherea focului deschis în apropierea unei clădiri având pereţi exteriori sau învelitoare din materiale
combustibile, cu excepţia cazului când aceste materiale sunt ignifugate;
orice răspundere civilă legată de evenimentul asigurat; riscuri cibernetice; boli transmisibile.

Există restricții de acoperire?
Allianz-Țiriac Unit Asigurări nu acordă despăgubiri pentru:
terenul pe care se află amplasată clădirea; clădiri încadrate în clase de risc seismic;
vehicule înmatriculate, ambarcaţiuni, mijloace de transport feroviar, aerian; animale, păsări, peşti, culturi/plantaţii, păduri;
clădiri/construcții fără autorizație de construcție, care nu au fundație, puțuri, diguri, șanțuri, construcții de ameliorare, construcții ușoare, în stare
avansată de degradare, nefinalizate sau bunuri aflate în clădiri/construcții neasigurabile;
metale preţioase în starea lor brută, titluri de valoare; arme de foc, muniţie, explozibil, echipamente folosite în subteran, pe platforme
petrochimice, platforme maritime, utilaje/tehnologii neomologate/netestate, prototipuri etc.; bunuri aflate/depozitate în locuri deschise sau în aer
liber, contrar normelor şi uzanţelor.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate petrecute pe teritoriul României.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate
informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi;
 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare nu
corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea
corectării acestora;
 să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să luaţi toate măsurile rezonabile în scopul prevenirii/diminuării prejudiciilor şi să respectaţi reglementările legale cu privire la desfăşurarea
activității şi să respectaţi recomandările şi termenele precizate de Allianz-Țiriac Unit Asigurări în Raportul inspecției de risc privind măsurile
de prevenire/limitare a producerii evenimentelor asigurate;
 să ne notificaţi în scris cu privire la orice intenţie de modificare constructivă sau extindere a bunurilor asigurate;
 să ne înştiinţaţi, în scris, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile în toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, datele de
identificare, se schimbă;
 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 în cazul producerii daunelor să înştiinţaţi imediat autorităţile competente şi să le solicitaţi întocmirea actelor de constatare pe care ulterior
aveţi obligaţia să ni le prezentaţi;
 să ne înştiintaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la producerea
acestuia sau de la luarea la cunoştinţă, furnizând informaţii despre circumstanţele producerii/apariţiei evenimentului şi mărimea probabilă a
pagubei;
 să păstraţi starea de fapt a bunurilor asigurate în urma producerii evenimentului asigurat, pentru a permite Asiguratorului/organelor abilitate
să evalueze paguba/investigheze cauzele producerii evenimentului;
 să ne permiteţi să facem investigaţii cu privire la cauza şi mărimea pagubei.

Când şi cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate.
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru
www.allianztiriacunit.ro (plată online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de
asigurare să fie făcută în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor de
asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ratei 1 şi efectuării inspecţiei de risc (dacă este cazul).
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situații:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 la data scadenţei - în cazul în care sumele datorate cu titlu de primă de asigurare nu s-au plătit la scadenţă şi nici în perioada de graţie
convenită;
 la data rezilierii/denunţării unilaterale/încetării cu acordul părţilor;
 prin consumarea totală a sumei asigurate/limitei de răspundere, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Allianz-Țiriac Unit
Asigurări;
 la data înstrăinării bunurilor asigurate către o altă persoană, dacă nu s-a convenit altfel între părţi prin emiterea unui Act adiţional la
contractul de asigurare.

Cum pot să reziliez contractul?
În cazul contractelor încheiate la distanță, aveți dreptul de a denunța unilateral contractul pe parcursul unei perioade de 14 zile calendaristice de
la încheierea contractului/ primirea poliței și a condițiilor de asigurare, fără penalități și făra a fi necesară invocarea vreunui motiv.
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Allianz-Țiriac Unit Asigurări,
contractul de asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa
dvs., vă vom restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale.
Alte informaţii despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale.
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