Societate de asigurare – reasigurare

ASIGURAREA FACULTATIVĂ PENTRU BUNURI ŞI PROPRIETĂŢI
-PERSOANE FIZICEClauza privind asigurarea de avarii accidentale ale centralei termice,
instalaţiei de climatizare, pompare, filtrare şi încălzire a apei
1. Obiectul asigurării:
Societatea City Insurance S.A. acordă despăgubiri pentru pagubele produse de avarii accidentale la centrala termică, instalaţiile de climatizare,
instalaţiile de încălzire cu panouri solare montate pe acoperiş, instalaţiile de pompare, filtrare, încălzire a apei din piscine:
a) aflate la locaţia menţionata în poliţa de asigurare, puse în funcţiune conform normelor în vigoare şi funcţionale;
b) cu o vechime de la data fabricaţiei de până la 15 ani (inclusiv);
c) autorizate conform normativelor tehnice/reglementarilor legale în vigoare, care au fost supuse testelor de funcţionare şi le-a trecut cu
succes;
d) montate de prestatori autorizaţi, iar reviziile periodice impuse de normele în vigoare şi autorităţi să fie executate la termen şi să fie dovedite
prin acte justificative valabile;
e) care au suportat operaţiuni de reparaţie şi/sau întreţinere efectuate numai de către firme sau persoane autorizate, conform instrucţiunilor /
recomandărilor producătorului şi a normelor legale în vigoare, dacă a fost nevoie de asemenea operaţiuni pe parcursul duratei de funcţionare.
2. Riscuri asigurate:
Societatea City Insurance S.A., în baza prezentei clauze şi în schimbul achitării primelor de asigurare conform Contractului, acordă despăgubiri
pentru avarierea sau distrugerea bruscă produsă instalaţiilor, ce necesită reparaţii sau înlocuire şi care rezultă din:
a) reglarea defectuoasă, aruncarea în timpul funcţionării a unor părţi componente, defecţiuni sau erori de funcţionare a dispozitivelor de
protecţie;
b) lipsa accidentala a apei în boilere sau în recipienţii sub presiune;
c) suprapresiune sau implozie;
d) scurtcircuit, supratensiune, suprasarcină, formarea de arcuri voltaice sau inducţie;
e) spargerea, crăparea accidentală a părților casabile, prin cădere, lovire, coliziune, variaţii de temperatură, altele decât cele datorate unei
surse normale de căldură, accidente produse prin faptele neintenţionate ale oamenilor;
f) defecte sau greşeli de proiectare/fabricaţie, defecte ale materialelor;
g) greşeli de montare sau instalare, execuţie defectuoasă.
3. Excluderi specifice:
City Insurance S.A. nu despăgubeşte:
a) acţiunea normală a curentului electric asupra instalaţiilor şi aparaturii electrice;
b) pagube produse părţilor componente, care prin întrebuinţare şi/sau natura lor suferă un grad mai mare de uzură sau depreciere şi necesită
înlocuirea frecventă (obiectele de sticlă, garnituri etc.) şi materialelor consumabile (ace, platine, site, lanţuri, panglici, lubrifianţi etc.);
c) pagube produse prin deteriorarea grătarelor de ardere, duzelor de gaze, injectoare şi altele asimilabile;
d) eroziune, coroziune, depuneri lăsate de apă, piatra de pe cazane, deprecierea sau uzura a oricăror părţi ale centralei, cauzate de
desfăşurarea normală a activităţii şi orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugină, noroi, zgura din
conducte sau alte depuneri;
e) orice erori sau defecte existente la momentul începerii răspunderii Asigurătorului, de care Asiguratul avea cunoştinţă;
f) avarii cauzate de testări, supraîncărcare intenţionată sau experimente presupunând impunerea unor condiţii excepţionale de exploatare;
g) daune/avarii pentru care producătorul/furnizorul este răspunzător, conform legii sau obligaţiilor contractuale;
h) daune/avarii ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare ale producătorului/furnizorului;
i) pagubele produse ca urmare a unor intervenţii neautorizate (nerespectând standardele industriale recunoscute) privind
repararea/modificarea centralei termice;
j) pagube produse la suprafaţa bunurilor asigurate (zgârieturi, mătuiri, aşchieri, ciuntiri, schimbarea culorii în timp sau sub influenţa factorilor
de mediu) sau exfoliere;
k) pagube produse cu ocazia efectuării unor lucrări de instalare, depozitare, montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate;
l) pagube produse bunurilor asigurate prin căldura provenită de la o sursă normală de căldură;
m) daune produse la instalaţii artizanale sau care au suferit modificări neautorizate;
n) cheltuieli ocazionate de revizii şi reparaţii curente sau periodice;
o) daune provocate înseşi conductelor de îngheţarea apei;
p) daune provocate de implozii.
4. Suma asigurată
Suma asigurată trebuie să reprezinte valoarea de înlocuire a bunurilor asigurate cu unele similare.
5. Obligaţii specifice ale Asiguratului
a) pe lângă obligaţiile prevăzute în condiţiile de asigurare aferente poliţei de bază la care prezenta este anexată, Asiguratul este obligat să
respecte recomandările producătorului/furnizorului în ceea ce priveşte regimul de exploatare, efectuarea de revizii şi reparaţii în conformitate cu
cartea tehnică si/sau reglementările legale în vigoare;
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b) în caz de daună, Asiguratul trebuie să facă dovada că instalaţia avariată este autorizată conform normativelor tehnice/reglementărilor legale
în vigoare, că a fost supusa testelor de funcţionare şi că le-a trecut cu succes;
c) expertiza tehnică pentru determinarea cauzei avariei se va face pe cheltuiala Asiguratului de către specialişti agreaţi de Asigurător.
La prezentele condiţii speciale de asigurare se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea facultativă pentru bunuri şi
proprietăţi – persoane fizice”, în măsura în care nu contravin prevederilor din prezenta.
ASIGURAT/CONTRACTANT,

ASIGURĂTOR,
Societatea de Asigurare-Reasigurare
City Insurance S.A.

(nume, prenume/denumire, semnătură)
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