Asigurarea facultativă de incendiu şi alte riscuri – PHOENIX
CERERE / DECLARAŢIE DE ASIGURARE
Anexă la PoliŃa de asigurare seria IC nr. _______________
SECłIUNEA 1. INFORMAłII NECESARE STABILIRII CONDIłIILOR DE RISC
1. SOLICITANT  Persoană juridică
Numele, prenumele / Denumirea

Domiciliul /
Sediul
Solicitantului

 Persoană fizică

Strada

Nr.

Localitatea

Telefon:

 CetăŃean român / Persoană juridică română
CNP /
CUI
Bloc

 CetăŃean străin / Persoană juridică străină

Etaj

Scara

JudeŃ / Sector

Apart.

Cod poştal

Fax:

E-mail

Solicit, în calitate de  proprietar  altă calitate (precizaŃi: __________________________________________ ) încheierea unui
contract de asigurare facultativă de incendiu şi alte riscuri – PHOENIX pentru bunurile menŃionate la pct. 3, aflate la locaŃia menŃionată /
cele ___ (numărul locaŃiilor asigurate) locaŃii menŃionate în pct. 12 – INFORMAłII pentru stabilirea condiŃiilor de risc la locaŃia asigurată
şi prezentate detaliat în SpecificaŃia / SpecificaŃiile, anexată(e) la prezenta Cerere / DeclaraŃie de Asigurare.
2. ASIGURAT (se completează doar în cazul în care este Altă persoană decât SOLICITANTUL)
 SOLICITANTUL (în cazul în care SOLICITANTUL este proprietarul bunurilor asigurate)
 Altă persoană (în cazul în care SOLICITANTUL are altă calitate, situaŃie în care SOLICITANTUL va fi CONTRACTANTUL poliŃei)
 CetăŃean român / Persoană juridică română
 CetăŃean străin / Persoană juridică străină
 Persoană fizică  Persoană juridică
Numele, prenumele / Denumirea
CNP /
CUI
Domiciliul /
Sediul
Asiguratului

Strada

Nr.

Localitatea

Telefon:
2. MONEDA CONTRACTULUI:

Bloc

Etaj

Scara

JudeŃ / Sector
Fax:

3. VALOAREA BUNURILOR ASIGURATE
Nr. crt. CATEGORIA DE BUNURI ASIGURATE
1.
 Clădiri şi alte construcŃii
2.
ConŃinut
2.1.  Mijloace fixe şi obiecte de inventar
2.2.  Mijloace circulante (stocuri)
2.3.  Bunuri aparŃinând terŃilor
2.4.  Bunuri asigurate în condiŃii speciale

Apart.

Cod poştal
E-mail

VALOAREA

 Declarată de Solicitant  Evaluată de bancă
VALOAREA DE ASIGURARE
 Valoare de înlocuire  Valoare reală  Valoare piaŃă
 Valoare de înlocuire  Valoare reală  Valoare piaŃă
 Valoare medie  Valoare maximă
 Valoare de înlocuire  Valoare reală  Valoare piaŃă
 Valoare de înlocuire
 Valoare reală
 Valoare de circulaŃie
 ____________________

TOTAL
4. CHELTUIELI SUPLIMENTARE
 Cheltuieli pentru demolare, transport, curăŃire resturi (CD)
 Cheltuieli necesare stingerii incendiilor (CS)
 Cheltuieli de proiectare (CPr)
 Cheltuieli de limitare a pagubei (CLP) 1
 Cheltuieli de constatare a pagubei (CCP) 1
 Cheltuieli pt. Pagube provocate de pompieri (CPP) 1
 Cheltuieli de deplasare şi protecŃie (CDP) 1
TOTAL CHELTUIELI SUPLIMENTARE
1)

LIMITE DE RĂSPUNDERE

 în acoperirea de bază
 în acoperirea de bază
 în acoperirea de bază
 în acoperirea de bază

Se stabilesc limite de răspundere pentru aceste cheltuieli doar în cazul în care nu fac parte din acoperirea de bază. (art. 7 din CondiŃiile de asigurare)

5. PERIOADA DE ASIGURARE SOLICITATĂ: _____________ luni, începând cu:
Z

6. MODALITATEA DE PLATĂ A PRIMEI DE ASIGURARE
7. MONEDA DE PLATĂ A PRIMEI DE ASIGURARE

8. Daune anterioare
(locaŃia, anul, cauza, valoarea
daunei)
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9. ACOPERIRI SOLICITATE ŞI LIMITE DE RĂSPUNDERE:






Acoperire
minimă - AM

9.2. ACOPERIRI SUPLIMENTARE





























 Acoperire cuprinzătoare - AC








CONłINUT

 Acoperire extinsă AE


















 Acoperire cuprinzătoare - AC

 Acoperire extinsă AE

IC - Incendiu
TR - Trăznet
EX - Explozie
CAV - Cădere de avioane
CP - Cutremur de pământ
GR - Grindină
PT - Ploaie torenŃială
IN - InundaŃie
FR - Furtună
UR - Uragan
TO - Tornada
PA - Prăbuşire, alunecare de teren
GZ - Greutate strat zăpadă
AZ - Avalanşe de zăpadă
GV - Greve
RE - Revolte
TC - Tulburări civile
VN - Vandalism
CA - Coliziune cu autovehicule
CC – Cădere de corpuri
ET – Furt prin efracŃie sau acte de tâlhărie
BS - Boom sonic

CLĂDIRI ŞI ALTE CONSTRUCłII

Acoperire
minimă - AM

9.1. ACOPERIRE DE BAZĂ:

Limite de despăgubire

Franşiză2)

 Spargere şi crăpare bunuri casabile pentru riscuri specifice, Supliment SC
 Asigurarea clădirilor în timpul construcŃiei, Supliment CCO
 Asigurarea bunurilor mobile sau transportabile, Supliment MT
 Asigurarea maşinilor şi instalaŃiilor electrice la riscuri specifice (fenomene electrice), Supliment FE
 Răspunderea chiriaşului faŃă de proprietar, Supliment RC
 Daune provocate vecinilor, Supliment DV
 Scurgere accidentală a apei din sprinklere, Supliment SP
 Daune ca urmare a apei de conductă, refulare, inundaŃiei de la vecini, Supliment IAC
 Întreruperea activităŃii, Supliment BI

Alte acoperiri
suplimentare





10. FRANŞIZE2) ŞI LIMITE DE RASPUNDERE LA ACOPERIREA DE BAZA:

2)

Se vor completa sub forma ___% din suma asigurată, ___% din daună, min. ____ sau valoare absolută.

11. Alte asigurări prin care bunurile se asigură, în tot sau în parte, la riscuri acoperite prin contractul de asigurare PHOENIX:
La societatea:
SUMA ASIGURATĂ Valuta
OBSERVAłII
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12. INFORMAłII pentru stabilirea condiŃiilor de risc la locaŃia asigurată.
În cazul în care prin acelaşi contract se asigură mai multe locaŃii, se completează INFORMAłIILE de la pct. 12 pentru fiecare locaŃie
LOCAłIA
ASIGURATĂ
 Urban
 Rural

Strada

Nr.

Localitatea

Bloc

Etaj

JudeŃ / Sector

12.1. AMPLASAMENT
DistanŃe între clădiri în interiorul locaŃiei:
DistanŃe între clădiri şi cele din afara locaŃiei locaŃiei:

 >20 m
 >20 m

 Între 20 m şi 10 m
 Între 20 m şi 10 m

12.2. INFORMAłII GENERALE
ActivităŃi desfăşurate la locaŃie:

Scara

Apart.

Cod poştal



Între 10 m şi 5 m



Între 10 m şi 5 m

 <5m
 <5m

COD CAEN:
COD CAEN:
COD CAEN:

LocaŃie în conservare:

 DA

 NU

COD CAEN:
 ParŃial, detaliaŃi _________________________________________________________

 peroxizi
 combustibile
SubstanŃe/produse utilizate/depozitate:  inflamabile
(în afara specificului ramurii sau activităŃii sau în cantităŃi  explozibile
 spume de plastic sau cauciuc
 susceptibile de autoaprindere
care măresc riscul de incendiu sau pe cel de explozie)
Tipul şi cantitatea
Personal de pază:  NU  DA,
 angajaŃi proprii  unitate specializată _________________________________________________
Ronduri periodice la un interval de timp de _____
Personalul de pază dispune de:  telefon fix  telefon mobil  alt sistem ______________________
Încălzire:
 ReŃea publică de termoficare
 Sistem propriu de încălzire
Fumatul este:  interzis  permis în locuri speciale  nereglementat
LocaŃia se gaseşte la _____________ km distanŃă faŃă de aeroportul civil / militar
12.3. INFORMAłII PRIVITOARE LA MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR:
Clădirile asigurate şi/sau în care se află bunuri (conŃinut) asigurate sunt din categoriile de construcŃii şi amenajări care,
 NU  DA
potrivit legii, se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
Aviz / autorizaŃie P.S.I. nr. _________________________, din data de:
 InstalaŃii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu
 automate  manuale
Sistemul de alarmă în caz de incendiu este conectat la:  unitatea de pompieri militari  în altă parte _____________________
 InstalaŃii de detectare a gazelor inflamabile
 InstalaŃii de inhibare a exploziei
 InstalaŃii de  hidranŃi interiori ______ (număr)  hidranŃi exteriori _______ (număr)  coloane uscate
 InstalaŃii speciale de stingere cu apă
 cu acŃionare automată  cu acŃionare manuală
 InstalaŃii de stingere cu spumă
 semifixe  fixe
 InstalaŃii de stingere cu gaze
 cu acŃionare automată  cu acŃionare manuală
 InstalaŃii de stingere cu abur
 cu acŃionare automată  cu acŃionare manuală
 InstalaŃii de stingere cu pulberi
 cu acŃionare automată  cu acŃionare manuală
 Sisteme şi instalaŃii de stingere cu aerosoli
 cu acŃionare automată  cu acŃionare manuală
 Stingătoare şi alte aparate de stins incendii
 Dispozitive şi sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinŃi produse de incendiu
 Dispozitive şi sisteme de autoînchidere
 Stingătoare automate de scântei
 Scări speciale pentru intervenŃii
 interioare  exterioare
 Compartimentări rezistente la foc
 Uşi  PereŃi
 Utilaje, unelte şi alte mijloace iniŃiale de intervenŃie

PrecizaŃi:

InstalaŃiile / sistemele de prevenire şi stingere a incendiilor sunt:
• recunoscute, acceptate şi verificate de instituŃii autorizate  NU  DA Data ultimei verificări: ______________________
• funcŃionale  NU  DA
Sursa de apă:
Nr. surselor de apă independente ______,  ReŃea publică  Proprie  Altele __________________________
 Unitate de pompieri proprie
 operaŃională permanent  altfel ___________________________________________
DistanŃa până la cea mai apropiată unitate de pompieri militari _________ km
12.4. Cladirile asigurate sunt:
Tipul constructiv
Număr clădiri asigurate
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4
Tip 5
AG / PHOENIX / 03.07.2013

SuprafaŃa desfăşurată totală (mp)

Prin suprafaŃa desfăşurată totală se înŃelege
suma ariilor secŃiunilor orizontale ale tuturor
nivelurilor clădirii delimitate de conturul lor
exterior.
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Tip 1
Tip 2

Tip 3
Tip 4
Tip 5

Caracteristici
Clădiri şi alte construcŃii din beton armat sau beton armat şi zidărie de cărămidă, cu acoperiş tip terasă sau acoperiş tip
şarpantă şi învelitori din materiale incombustibile, sistem de încălzire agent termic de la reŃeaua publică
Clădiri şi alte construcŃii cu structură de beton armat sau metalică şi zidărie de cărămidă cu elemente combustibile în
proporŃie redusă – max. 30% (acoperiş tip şarpantă, grinzi, placări, pereŃi interiori), sistem de încălzire agent termic de la
reŃeaua publică, agent termic din centrala proprie, sobe cu acumulare de căldură, ş.a.
Clădiri şi alte construcŃii din elemente combustibile în proporŃie semnificativă (max. 60%), sistem de încălzire agent termic
de la reŃeaua publică, agent termic din centrala proprie, sobe cu acumulare de căldură, ş.a.
Clădiri şi alte construcŃii din materiale combustibile (peste 60%), sistem de încălzire agent termic de la reŃeaua publică,
agent termic din centrala proprie, sobe cu acumulare de căldură, ş.a.
Clădiri şi alte construcŃii având pereŃi cortină, respectiv pereŃi realizaŃi numai cu structură metalică şi geamuri

12.5. ANUL CONSTRUCłIEI PENTRU CLĂDIREA CEA MAI VECHE DE LA LOCAłIA ASIGURATĂ:
12.6. CLĂDIRILE AU AUTORIZAłIE DE CONSTRUCłIE
AU FOST RESPECTATE PREVEDERILOR ACESTEIA
 DA  NU
 DA  NU
 DA

 CU AUTORIZAłIE
12.7. CLĂDIRILE AU SUFERIT MODIFICĂRI
STRUCTURALE
 NU

 FĂRĂ AUTORIZAłIE
NESTRUCTURALE
12.8. Clădirile sunt încadrate în clasa I sau II de risc seismic sau în clasa de urgenŃă 1, 2 sau 3
 DA
12.9. LOCAłIA ESTE ÎN ZONĂ INUNDABILĂ / CU FRECVENTE ALUNECĂRI DE TEREN SAU AVALANŞE
 DA
12.10. LocaŃia asigurată a fost afectată de inundaŃii, viituri, alunecare / prăbuşire de teren :  NU  DA , precizaŃi:




NU
NU

12.11. Alte informaŃii relevante pentru evaluarea riscului:

1. Declar că toate răspunsurile din CEREREA / DECLARAłIE DE ASIGURARE şi Anexele la această Cerere / DeclaraŃie de asigurare sunt
complete şi adevărate. Am primit OFERTA de asigurare - emisă în baza informaŃiilor din prezenta cerere de asigurare - însoŃită de informaŃiile
asupra tuturor condiŃiilor contractului de asigurare şi sunt de acord cu încheierea contractului în condiŃiile ofertei. Mă oblig să informez în
termenul prevăzut în condiŃiile de asigurare, în scris, Asigurătorul cu privire la orice modificare ce poate avea ca urmare agravarea riscurilor,
chiar dacă aceste modificări au loc împotriva sau independent de voinŃa noastră.
2. Sunt de acord ca SC Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA să prelucreze datele din această cerere /
declaraŃie de asigurare, inclusiv pe cele cu caracter personal (cum ar fi nume şi prenume, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul,
data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, cod numeric personal,
adresă, telefon/fax, e-mail, profesie, loc de muncă, date privind bunurile deŃinute, date bancare, imagine), in scopul serviciilor de de asigurări şi
reasigurări. Categoriile de destinatari cărora le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal pot fi: persoana vizată, reprezentanŃii legali ai
persoanelor vizate, autorităŃi publice centrale/locale, societăŃi de asigurare şi reasigurare. Sunt de acord cu prelucrarea ulterioara incetarii
contractelor de asigurare a datelor cu caracter personal prin arhivare.

SOLICITANT,
Numele, prenumele în clar al Solicitantului / al reprezentantului legal

Semnătura (şi ştampila)

Localitatea:
Data:
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