Asigurarea „GAP” pentru pierderi financiare, varianta „EuroGAP”
Document de informare privind produsul de asigurare

Societatea: Colonnade Insurance SA Luxembourg – Sucursala Bucuresti

Produs: Polita de Asigurarea „GAP” pentru
pierderi financiare, varianta „EuroGAP”

Acest document este doar un material de referinta, informatii complete si obligatorii cu privire la polita de asigurare le puteti regasi in
Conditiile Generale de Asigurare, precum si in Conditiile Speciale de Asigurare EuroGAP.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea GAP, varianta EuroGAP, este destinata persoanelor fizice sau juridice si acopera pierderile financiare in momentul
producerii unei daune torale aduse vehiculului, dupa despagubirea platita de catre Asiguratorul Primar (CASCO).

Ce se asigura?
✓
•

•

Asigurarea acopera :
pentru un Vehicul care are pana la 1 an de la
inmatricularea initiala - diferenta dintre Pretul de
Achizitie si indemnizatia platita Asiguratului in
conformitate cu Asigurarea Primara a
Vehiculului; si
pentru un Vehicul care are mai mult de 1 an de
la inmatricularea initiala - diferenta dintre
Evaluarea Vehiculului la momentul achizitiei si
cea mai mare dintre urmatoarele sume:
- Valoarea totala a Vehiculului la momentul
producerii
Evenimentului
Asigurat,
determinata de catre Asiguratorul Primar;
- Evaluarea
Vehiculului
efectuata
de
Asigurator
la
momentul
producerii
Evenimentului Asigurat.

✓

Limita maxima de despagubire totala in temeiul
asigurarii EuroGAP (incluzand orice rambursare
a fransizei in temeiul Asigurarii Primare) este de
196.000 RON

✓

In cazul in care se convine acest lucru,
asigurarea EuroGAP poate acoperi si suma
fransizei din cadrul Asigurarii Primare, insa pana
la valoarea maxima de 19.600 RON; limita
aceasta este inclusa in Limita maxima de
despagubire.

Ce nu se asigura?
Asigurarea GAP nu poate fi incheiata pentru un Vehicul:
 in al carui Certificat de Inmatriculare nu este inregistrat Asiguratul drept
proprietar sau operator al Vehiculului;
 daca au trecut mai mult de 6 ani de la data primei inmatriculari a Vehiculului
la data incheierii Politei de Asigurare;
 care este utilizat pentru orice tip de leasing, cu exceptia cazurilor in care
Asiguratul este utilizatorul Vehiculului si este inscris in Certificatul de
Inmatriculare drept operatorul Vehiculului;
 care este utilizat pentru transportul de persoane in schimbul unei plati (taxi,
transport hotelier etc.);
 care este utilizat pentru invatarea condusului (scoli de soferi, etc.);
 care este utilizat in alte scopuri decat cele stabilite de catre producatorul
Vehiculului sau in alte scopuri decat acelea pentru care Vehiculul este
utilizat in mod obisnuit;
 care a fost ajustat in orice mod comparativ cu conditia initiala in care acesta
a fost furnizat de catre producatorul Vehiculului;
 in care orice identificator (serie sasiu, etc.) a fost modificat sau indepartat
sau numarul de kilometri parcursi sau data punerii in functiune a Vehiculului
au fost modificate;
 care are drept de trecere (de ex. cele echipate cu faruri semnalizatoare
albastre);
 care nu a fost aprobat pentru traficul rutier in Romania sau care nu are o
Asigurare Primara valabila la momentul Daunei sau pentru care nu poate fi
obtinuta o evaluare.
Asigurarea GAP nu acopera urmatoarele pierderi:
 orice sume la a caror plata Asiguratul are dreptul dintr-o alta acoperire de
asigurare sau din alte resurse, incluzand deducerea TVA, cu exceptia
cazului in care exista asigurari multiple ;
 fransiza aplicabila Asigurarii Primare, cu exceptia cazului in care a fost
convenit altfel in Polita de Asigurare;
 pierderile cauzate in mod direct sau indirect prin efectuarea de modificari la
Vehicul sau prin adaugarea de echipamente care nu sunt reflectate in Pretul
de Achizitie;
 orice pierderi ulterioare care se produc dupa Evenimentul Asigurat,
indiferent daca Asigurarea Primara acopera sau nu aceste pierderi.
 sume prin care Asiguratorul Primar a redus despagubirile din cadrul
Asigurarii Primare din cauza neindeplinirii obligatiilor contractuale sau
legale ale Asiguratului;
 sume deduse de catre Asiguratorul Primar din indemnizatia din cadrul
Asigurarii Primare din cauza primei neplatite si a daunelor partiale platite
(subasigurare).

Exista restrictii de acoperire?
Asigurarea nu acopera daunele:
 care s-a produs ca urmare a unui accident rutier al Vehiculului in care
conducatorul Vehiculului s-a aflat sub influenta alcoolului sau a altor substante
care cauzeaza dependenta sau medicamente pe baza de reteta care este
posibil sa ii fi influentat capacitatea de conducere a Vehiculului; sau in cazul
in care conducatorul Vehiculului refuza efectuarea testarii cu etilotest sau a
unor teste de sange pentru a determina prezenta respectivelor substante;
 ca urmare a unui furt sau a utilizarii neautorizate a Vehiculului de catre o
persoana care a avut acces la cheile Vehiculului;
 in mod direct sau indirect ca urmare a unei actiuni ilegale intentionate a
Asiguratului sau a unui tert caruia Asiguratul i-a incredintat Vehiculul;
 direct sau indirect ca urmare a unei greve;
 direct sau indirect ca urmare a unor evenimente de Razboi, a unei invazii,
a unei actiuni a unui inamic extern, a actiunilor ostile (indiferent daca a fost
declarat razboi sau nu), a razboiului civil, a rascoalei, revolutiei, insurgentei,
a preluarii puterii prin mijloace militare sau alte mijloace ostile sau a
sabotajului;
 direct sau indirect ca urmare a oricarui atac terorist, sau orice pierderi
(inclusiv costurile) cauzate de o pierdere, dauna, distrugere a Vehiculului in
legatura cu controlul, prevenirea sau combaterea terorismului;
 direct sau indirect ca urmare a confiscarii, sechestrului, nationalizarii,
exproprierii sau a unei restrangeri similare a drepturilor de proprietate, a
distrugerii Vehiculului in legatura cu punerea in aplicare a unei hotarari
judecatoresti sau a unei decizii a unei alte autoritati, prin aplicarea unui act al
unei autoritati administrative de stat sau a unui guvern local;
 direct sau indirect ca urmare a contaminarii radioactive cauzate de radiatii
ionizante sau contaminare cu combustibil nuclear sau deseuri nucleare create
prin arderea combustibilului nuclear sau prin efectele periculoase radioactive,
toxice, explozive sau de alta natura ale oricaror echipamente nucleare
explozive sau a unei parti a acestora.

Unde beneficiez de asigurare ?
✓

Asigurarea GAP este incheiata pentru acelasi teritoriu pentru care este incheiata Asigurarea Primara (CASCO).

Ce obligatii am?
Asiguratul trebuie sa:
- notifice imediat Asiguratorului orice schimbare semnificativa a utilizarii Vehiculului in Perioada de Acoperire, inclusiv radierea
Vehiculului, transferul acestuia catre un tert sau orice alta tranzactie cu Vehiculul.
- notifice Asiguratorul toate circumstantele noi pentru care Asiguratorul a adresat o intrebare la momentul incheierii Politei de
Asigurare.
- ia toate masurile necesare pentru a evita si / sau a reduce pierderile sau daunele, facand orice efort rezonabil pentru protejarea /
repararea bunurilor deteriorate sau furate, acoperite de catre aceasta asigurare.
- notifice cea mai apropiata autoritate competenta (departamentul de politie, politia rutiera sau o alta autoritate competenta) în
termen de 24 de ore de la producerea evenimentului sau cunoasterea acestuia si sa obtina un document justificativ in acest sens;
- informeze Asiguratorul cu privire la Evenimentul Asigurat, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la producerea acestuia

Cand si cum platesc?
Prima de asigurare este negociata in avans pentru fiecare perioada de asigurare si poate fi platita integral sau in rate, in functie de
cum a fost convenit in polita de asigurare.

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea?
• Acoperirea asigurarii produce efecte de la data specificata in Polita de Asigurare ca Data de Incepere si este valabila pana la data
mentionata ca Data de Incheiere a Politei de Asigurare, cu conditia ca Prima de Asigurare sa fie platita.

Cum pot sa reziliez contractul?
Asiguratul si Asiguratorul pot rezilia Polita de Asigurare inainte de expirarea Perioadei de Acoperire cu o notificare prealabila scrisa
de 30 de zile calendaristice.

