
 

 

 

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.

Este o asigurare facultativă ce acoperă cheltuielile suplimentare efectuate de Asigurat ca urmare a întreruperii parțiale 
sau totale a activității Asiguratului, pentru o anumită perioadă de timp, în urma producerii unor riscuri asigurate prin 
polițele de Incendiu și alte riscuri, Avarii accidentale ale mașinilor, de Vehicule, autospeciale și utilaje de construcții, 
agricole sau altor utilaje speciale sau Echipamente electronice numite generic Acoperire complementară, polițe emise 
pentru același Asigurat.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce se asigură? Ce nu se asigură?

Există restricții de acoperire?

  
 

 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

                  

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 08.05.02.F.002.0.A)

Produsul companiei: Asigurarea pierderilor din
exploatare rezultate din întreruperea activității

Asigurarea pierderilor financiare

Se asigură Cheltuielile suplimentare care sunt sunt 
costuri suplimentare față de cele efectuate în mod 
curent sau față de cele uzuale, care nu ar fi apărut în 
lipsa producerii evenimentului asigurat și care permit 
continuarea activității sau scurtarea Perioadei de 
întrerupere a activității,
Cheltuielile suplimentare pot fi:

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă 
valoarea pentru care se încheie asigurarea și este 
maximul răspuderii OMNIASIG Vienna Insurance 
Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai 
multor evenimente asigurate.

 Proporționale: cheltuielile maxime posibile 
lunare;

 Neproporționale: cheltuieli suplimentare necesar 
a fi efectuate la începutul / un moment dat pe 
parcursul Perioadei de despăgubire și a căror 
efectuare la acel moment permit / condiționează 
posibilitatea continuării parțiale sau totale a 
activității sau scurtarea Perioadei de întrerupere 
a activității.

x Cheltuielile suplimentare ce rezultă din, sau sunt 
cauzate, direct sau indirect, de pierderea sau 
modificarea (distorsionarea, alterarea, 
manipularea, ștergerea) datelor și programelor;

x Cheltuieli suplimentare ca urmare a unor daune 
materiale, pentru care, conform legii sau 
contractului de furnizare, răspunde furnizorul sau 
producatorul, inclusiv ca urmare a unor defecte 
de fabricație sau material  care sunt acoperite de 
garanția oferită de producător;

Nu se asigură:

!
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Este obilgatorie existența unei asigurări de 
bunuri (Acoperire complementară) a căror 
avariere poate să producă întrerupere de 
activitate;
Companiile aflate în insolvență sau faliment;
Existența unui program de sancțiuni sau 
embargo impus de orice lege sau reglementare 
aplicabilă Asiguratului, Contractantului sau 
Beneficiarului.

 
 
Asigurarea este valabilă la locațiile menționate în Poliță, pe teritoriul României.

Unde beneficiez de asigurare?



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 și cum plătesc?

 

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.
Despăgubirea se plătește pentru pierderile înregistrate pe Perioada de întrerupere a activității care poate depăși data 
încheierii perioadei de asigurare, dar nu mai mult de durata Perioadei maxime de despăgubire.

Când începe și când încetează acoperirea?

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. 

Cum pot să reziliez contractul?

La începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de Asigurător;
– Să calculați suma asigurată conform formularului pus la dispoziție de Asigurător;
– 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 esențiale privind riscul asigurat, în special evoluții ale cifrei de afaceri care nu au fost prevăzute la 
momentul încheierii poliței, modificări neprevăzute ale Cheltuielilor de exploatare, ale tendințelor pieței etc.;
– Să întrețineți bunurile asigurate în condiții corespunzătoare;
– Să țineți evidența contabilă clară și completă, în conformitate cu prevederile Legii;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea 
daunelor.

Ce obligații am?


