AVARII ACCIDENTALE LA INSTALAŢIILE INTERIOARE DE GAZE, APĂ CANAL, CLIMATIZARE ŞI ÎNCĂLZIRE
– clauza specială la asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice –

S.C. Credit Europe Asigurări - Reasigurări S.A., în calitate
de Asigurător, în baza prezentei clauze speciale şi în
schimbul plăţii primei de asigurare suplimentare stabilite,
acceptă să extindă acoperirea poliţei de asigurare pentru
pagubele produse de avarii accidentale la instalaţiile
interioare de gaze, apă, canal, climatizare sau încălzire
centrală aparţinând asiguratului.
Instalaţiile de climatizare sau încălzire centrală trebuie să fie
menţionate expres în poliţa de asigurare la acoperirea de
bază.
Perioadă de aşteptare: 30 de zile începând de la data de
început a asigurării în care orice risc asigurat apărut în acest
interval nu este acoperit prin asigurare. Perioada de aşteptare
nu se aplică la reînnoirea poliţelor de asigurare, începând cu
anul al doilea de asigurare.

Riscuri asigurate
Credit Europe acoperă avarierea sau distrugerea bruscă
produsă instalaţiilor, ce necesită reparaţii sau înlocuire şi
care rezultă din:
a. reglarea defectuoasă a instalaţiei, aruncarea în timpul
funcţionării a unor părţi componente, defecţiuni sau
erori de funcţionare a dispozitivelor de protecţie,
pătrunderea accidentală de obiecte străine în corpul
instalaţiei;
b. lipsa accidentală a apei în boilere sau în recipiente sub
presiune;
c. suprapresiune sau implozie;
d. scurtcircuit, supratensiune, suprasarcină, formarea de
arcuri voltaice sau inducţie;
e. defecte sau greşeli de proiectare ori de fabricaţie,
defecte ale materialului;
f. erori de montare sau instalare.
Excluderi
Pe lângă excluderile prevăzute în condiţiile generale de
asigurare, Credit Europe nu va acorda despăgubiri
pentru:
a. acţiunea normală a curentului electric asupra
instalaţiilor şi aparaturii electrice;
pagube produse la piese şi părţi care prin
întrebuinţare şi/sau natura lor suferă un grad mai
mare de uzură sau depreciere şi necesită înlocuirea
periodică, cum sunt obiectele de sticlă, cabluri,
garnituri etc. şi materialele consumabile (ace, platine,
site,
lanţuri,
panglici,
lubrifianţi,
etc.);
b.
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pagube produse prin deteriorarea grătarelor de
ardere, duzelor de gaze, injectoare şi altele similare;
eroziune, coroziune, depuneri lăsate de apă, piatra de
pe cazane, depreciere sau uzură a oricăror părţi ale
centralei, cauzate de desfăşurarea normală a
activităţii şi orice alte influenţe chimice sau
atmosferice continue, depuneri exagerate de rugină,
noroi, zgură din conducte sau alte depuneri;
avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte
deliberate ori neglijenţa gravă ale asiguratului sau ale
prepuşilor săi;
orice erori sau defecte existente la momentul începerii
răspunderii Credit Europe şi cunoscute de asigurat;
daune sau avarii pentru care producătorul sau
furnizorul bunului este răspunzător, fie conform legii,
fie conform obligaţiilor contractuale
avarii cauzate de testări, supraîncărcare intenţionată
sau experimente presupunând impunerea unor
condiţii excepţionale de exploatare
bunuri care nu au fost supuse testelor de funcţionare
ori nu au trecut cu succes aceste teste.

Suma asigurată
Suma asigurată potrivit prezentei clauze este cea
menţionată în poliţa de asigurare şi este stabilită conform
declaraţiei asiguratului; această sumă reprezintă limita
maximă până la care Credit Europe îşi asumă
răspunderea în baza prezentei clauze.
Obligaţiile asiguratului
Pe lângă obligaţiile prevăzute în condiţiile generale de
asigurare, asiguratul are obligaţia de a efectua reviziile la
instalaţiile asigurate prin prezenta clauză la intervalele
stabilite prin reglementările legale şi/sau recomandările
ale producătorului.
Dispoziţii finale
Prezentei clauze i se aplică toate prevederile din „Condiţii
generale privind asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice”,
în măsura în care nu contravin celor de mai sus.
Prezenta clauză specială poate fi ataşată oricărui contract
de asigurare de locuinţe şi bunuri casnice şi face parte
integrantă din acesta. Dacă acoperirea prin asigurarea de
bază încetează, încetează şi acoperirea aferentă clauzei
speciale. Rezilierea clauzei speciale nu afectează în nici un
fel asigurarea de bază. Clauza specială intră în vigoare la
aceeaşi dată cu asigurarea de bază sau oricând la o dată
ulterioară, dar nu mai devreme de plata primei de asigurare.
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