
 
 
 
 

 
 

Această informare preliminară este parte din Contractul de asigurare împreună cu Polița de asigurare, Condițiile de 
Asigurare, Clauzele suplimentare. Ea nu se substituie Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în 
completarea acestui document și pe care îți recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea oferă protecție pentru navele maritime, fluviale și alte nave de navigație interioară precum și instalațiile și 
construcțiile plutitoare, cu excepția ambarcațiunilor de agrement. 
 

 Ce se asigură? 
Asigurarea poate fi încheiată în una din următoarele 
condiții de asigurare, la care se pot adăuga clauze 
suplimentare: 
 

✓ “A” - pierdere totală, avarii particulare, avarii 
comune și ¾ răspundere pentru coliziuni cu 
terții; 

✓ “B” - pierdere totală, avarii comune și ¾ 
răspundere pentru coliziuni cu terții; 

✓ ”C” - pierdere totală; 
✓ “D” - pierdere totală, avarii particulare și 

avarii comune; 
✓ “E” - pierdere totală și avarii comune; 

 
Clauze Suplimentare: acoperirea riscurilor de război și 
greve, inventarul mijloacelor fixe și circulante de la 
bordul navei; 
 
 
Suma asigurată – nava se asigură pentru suma care se 
declară de asigurat, suma care trebuie să reprezinte 
valoarea reală a navei la data începerii asigurării. 
Valoarea se va evidenția pe categorii: Corp, Mașini și 
Instalații. Pentru anumite situații, cu acordul 
Asigurătorului, suma asigurată de poate majora cu 
până la 25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
Nu sunt asigurate prin Poliță: 
 

 Uzura normală a corpului navei, mașinilor sau 
celorlalte părți componente ale navei; 

 Pagube produse prin forțarea gheții, cu excepția 
pagubelor cauzate de gheață la navele care au 
destinația de spărgătoare de gheață; 

 Cheltuielile efectuate cu curățarea, aplicarea 
grundului sau piturarea navei, dacă nu sunt 
consecința unui risc asigurat; 

 
Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 
 

! Război, revoluție, rebeliune, insurecție, teroriști sau 
persoane acționând cu rea intenție sau din rațiuni 
politice; 

! Confiscare sau expropriere; capturare, sechestrare, 
arestare, reținere sau detenție și consecințele 
acestora; 

! Greve, greve patronale, acte de terorism; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă în zonele menționate expres în Poliță. 
 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; sa achiți prima de 
asigurare în cuantumul și la scadențele agreate etc. În caz de daună să avizezi organele abilitate locale precum și să 
înștiințezi în scris Asigurătorul în maxim 3 zile cu privire la evenimentul apărut și să transmiți către aceasta 
documentele solicitate. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Primele de asigurare se plătesc în lei sau în valuta în care s-a încheiat contractul de asigurare prin virament în contul 
Asigurătorului sau în numerar. Primele de asigurare se plătesc integral și anticipat pentru toată perioada asigurată, 
sau, cu aprobarea Asigurătorului în rate semestriale, trimestriale și lunare. Metodele de plată sunt cele puse la 
dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe site-ul www.uniqa.ro. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Asigurarea navelor se încheie pe o perioadă de un an, pentru orice altă perioadă de minim o lună sau pentru o 
călătorie determinată.  
Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei în care s-
a plătit prima de asigurare. 
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate în Poliță. 
 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poșta 
sau curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, sector 1, București, sau 
scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro. 
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