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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 de bunuri, specifică locuinței, care oferă o acoperire largă.

Ce se asigură?
Se asigură:
 Locuința (cu dependințele, dotările și instalațiile fixe)
și, după caz, construcțiile anexe (garaj, boxă, piscine
etc.);
 Bunurile conținute de tipul îmbrăcăminte, mobilier,
echipamente electronice / electrocasnice, obiecte
din metale prețioase, obiecte și colecții de artă.
Polița oferă protecție pentru avarierea, distrugerea sau
pierderea bunurilor asigurate din orice risc neprevăzut, cu
excepția celor excluse în mod explicit.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea
pentru care se încheie asigurarea și este maximul
răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul
producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente
asigurate.

Ce nu se asigură?
Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:
Război, terorism, reacții nucleare;
Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă,
de către Asigurat (de ex. improvizații
neconforme cu reglementările în vigoare la
instalațiile de gaze, încălzire sau electrice);
Pătrunderea apei de ploaie prin ferestre
neetanșe sau neînchise sau prin deschizături
care nu sunt produse de fenomenele
atmosferice acoperite;
Tasare;
Igrasie.

Există restricții de acoperire?
Nu se asigură:
Clădiri în curs de construcție sau nefinalizate;
Clădiri expertizate tehnic pentru riscul de
cutremur;
Clădiri situate în zone cu istoric de alunecări /
prăbușiri de teren;
Clădiri de patrimoniu;
Construcții subterane, sere, solarii;
Bani;
Vehicule;
Orice tip de teren;
Bunuri degradate, ruinate sau a căror stare de
întreținere este necorespunzătoare.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabila la locația asigurată menționată în Poliță.

Ce obligații am?
La începutul și pe durata contractului:
Să aveți încheiată în mod valabil o poliță de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) ca o condiție preliminară și
obligatorie încheierii poliței facultative, în lipsa căreia OMNIASIG Vienna Insurance Group nu poate încheia polița
facultativă, iar aceasta nu poate intra în vigoare;
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 scadențelor 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 întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați 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 şi când încetează acoperirea?
•
•

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

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.

