Asigurare locuință
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Eurolife ERB Asigurări Generale S.A.,
înregistrată în România,
autorizația de funcționare nr. 579/17.08.2007

Produsul: Home Protect

Acest document conține o scurtă prezentare a principalelor elemente ale produsului de asigurare.
Informații complete privind conditiile de asigurare sunt disponibile online, la adresa www.eurolife-asigurari.ro.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Home Protect este o asigurare de locuințe oferind proprietarilor sau chiriașilor o protecție extinsă a bunurilor pe care le dețin.

Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

√ Locuința și bunurile aflate în locuință (inclusiv electronice
portabile, scule și cărți, documente și carduri bancare)
√ Anexe gospodărești: bunuri de tipul construcțiilor, distincte
de locuință, cum ar fi: garaj, magazie, gard, bucătărie de vară
√ Amenajări: piscine, saune, terenuri de sport etc.
Bunurile de mai sus sunt acoperite în cazul unor evenimente
neprevăzute, cum sunt Incendiul, Explozia și catastrofele
(Cutremurul, Inundațiile, Alunecarea de teren și Viitura),
Furtuna, Grindina, Inundarea cu apă de conductă, inclusiv
refularea și apa de la vecini, Furtul

Printre riscurile neacoperite se numără:
X Daunele cauzate de război și alte ostilități
X Daunele produse ca urmare a nerespectării
legislației referitoare la bunurile asigurate
X Evenimentele provocate cu intenție de
proprietari
X Evenimentele apărute înainte de începerea
asigurării, în perioada de suspendare a Poliței de
asigurare sau după rezilierea acesteia
X Erori de proiectare, execuție, montaj,
construcție

√ Intervenții de urgență în maxim 4 ore, în cazul spargerii unei
țevi sau pierderii cheilor (în limita a 450 RON)
In functie de optiunea clientului:
√ Alte acoperiri specifice unei locuințe:
√ Avarierea accidentală a instalațiilor locuinței
√ Spargerea geamurilor
√ Avarierea echipamentelor electrice în cazul variațiilor de
tensiune
√ Daune cauzate altor persoane, și anume:
√ Vecinilor (prin Răspundere civilă față de terți)
√ Chiriașului sau proprietarului locuinței (prin Răspunderea
civilă a chiriașului față de proprietar sau a proprietarului față
de chiriaș)
√Pierderi și costuri rezultate în urma unui eveniment asigurat:
√ Pierderea chiriei (în limita a 3 chirii lunare, maxim 4.050
RON)
√ Anularea călătoriei (limita a 6.750 RON)
√ Costuri în vederea mutării
√ Cheltuieli cu închirierea unei locuințe temporare (în limita a
3 chirii lunare, maxim 4.050 RON)
√ Pentru ce valori se încheie asigurarea?
√ valoarea de piață, în cazul apartamentelor
√ costul de construire, în cazul caselor/vilelor
√ valoarea reală, în cazul bunurilor aflate în locuință
√ valoarea de înlocuire, în cazul documentelor, actelor,
cardurilor bancare și cărților

Există restricții de acoperire?
Printre bunurile neacoperite se numără:
! Clădirile construite din paiantă, chirpici, lut,
pământ, stuf
! Clădirile cu uzura ridicată sau deteriorate
! Clădiri nelocuite, părăsite, abandonate sau
aflate în zone nelocuite
! Clădirile construite înainte de anul 1950
! Clădirile încadrate în clasele de risc seismic I, II,
III sau în categoriile de urgență U1, U2 sau U3
! Clădirile fără autorizații sau avize legale de
funcționare
! Clădirile nefinalizate
! Serele și solariile de orice fel, construcțiile
provizorii
! Bunurile localizate în exteriorul clădirii asigurate
sau fixate pe partea exterioară a clădirii

Unde beneficiez de asigurare?
√ Asigurarea se poate încheia doar pentru locuințele aflate pe teritoriul României

Ce obligații am?
• Să comunicați informații adevărate și complete
• Să nu faceți și să nu permiteți modificări neautorizate conform cerințelor legislației în vigoare sau neautorizate de către
producător
• Să întrețineți bunurile asigurate în bune condiții și conform cu dispozițiile legale și cu recomandările constructorului
• Să puneți în aplicare toate măsurile necesare și posibile de prevenire a producerii, apariției sau întinderii unor daune
• Să comunicați în cel mai scurt timp către Eurolife dispariția dreptului de proprietate sau folosință asupra bunului asigurat
• Să înștiințați în scris Eurolife despre producerea evenimentului asigurat
• Să furnizați informațiile și documentele solicitate pentru soluționarea cererii de despăgubire
• Să achitați ratele de primă de asigurare în totalitatea acestora la scadentele prevazute în polița de asigurare

Când și cum plătesc?
Plata asigurării se face integral sau în rate, așa cum este menționat în Polița de asigurare.

Când începe și când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data precizată în Polița de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a încasat costul asigurării.
Acoperirea încetează la data precizată în Polița de asigurare sau dacă asigurarea este neplatită.

Cum pot să reziliez contractul?
Contractul de asigurare se poate rezilia oricând, prin completarea și semnarea formularului de reziliere a asigurării.
Formularul trebuie înmânat, în original, către reprezentantul sau intermediarul prin care s-a încheiat asigurarea.
Pentru informatii:

(+40)31 423 00 80
asigurari@eurolife-asigurari.ro

