Asigurarea locuințelor
Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 08.04.15.F.002.0.A)
Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

Produsul companiei: Asigurarea de Bunuri
Conținute în Locuință și Răspundere Civilă

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință
de cauză.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare facultativă a bunurilor din locuință.

Ce se asigură?
Se asigură:



bunurile conținute în locuință, ca de exemplu:
îmbrăcăminte, mobilier, aparatură electronică
și electrocasnică;



daunele provocate terților din culpa
dumneavoastră (răspunderea civilă);



asistență tehnică la domiciliu.

Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau
pierderea bunurilor asigurate din următoarele riscuri:



incendiu, explozie, pătare cu fum;



furt prin efracție sau tâlhărie;



apă de conductă;



fenomene electrice pentru aparatura electronică
și electrocasnică.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă
valoarea pentru care se încheie asigurarea și
este maximul răspunderii OMNIASIG Vienna
Insurance Group în cazul producerii sau apariţiei
unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă la locaţia asigurată menționată în Poliță.

Ce nu se asigură?
Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

x război, terorism, reacții nucleare;

x fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, de
către Asigurat (de ex. improvizații neconforme cu
reglementările în vigoare la instalaţiile de gaze,
încălzire sau electrice).

Există restricții de acoperire?
Nu se asigură:
! bani, obiecte din metale preţioase, obiecte de
artă;

!

obiecte din metale preţioase (bijuterii, monede
etc) şi/sau cu pietre preţioase sau semipreţioase,
colecţii de orice fel, obiecte de patrimoniu,
obiecte unicat sau de serie redusă din ceramică,
porţelan, sticlă etc., obiecte de artă, obiecte
de valoare deosebită, manuscrise, antichităţi;

!

bunuri aflate în locuri deschise sau în aer liber;

!

bunuri destinate domeniului comercial, productiv,
industrial.

Ce obligații am?
La începutul și pe durata contractului:
– să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadenţelor stabilite;
– să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale
împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
– să întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare;
– în cazul producerii unui eveniment, să ne înştiinţaţi imediat şi să luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea
daunelor.

Când și cum plătesc?
Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală/ratei întâi a primei menționate în Poliță.

Cum pot să reziliez contractul?
La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

