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Asigurarea de răspundere civilă 

 
Societate de Asigurare – Reasigurare  

Document de informare privind produsul de asigurare 
(cod: 822-01-13.02.1/PID Rev.0 din 01.10.2018) 
 

Societatea: Societate de Asigurare – Reasigurare  
CITY INSURANCE S.A. 

Produsul:  Asigurarea de răspundere legală 
contractuală a operatorilor de transport 
rutier (ROTR) 

Societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, 
sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, RA-008/10.04.2003; 
CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris şi vărsat: 93.284.350 LEI; Număr de înregistrare 
în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19      

Prin prezentul document, S.A-R City Insurance S.A. vă informează în mod obiectiv cu privire la principalele caracteristici ale produsului de 
asigurare deținut în portofoliu. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 
Prezentul document nu este configurat si personalizat pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice. Pentru o informare exactă și completă, vă 
rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare. 

 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Este o asigurare facultativă de răspundere civilă pentru acoperirea prejudiciilor materiale cauzate de către Asigurat terțelor persoane care 
au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de transport rutier ce ar fi trebuit prestate de către Asigurat, în derularea contractelor de transport 
rutier, ca urmare a finalizării procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului, în conditiile în care debitul către terțul prejudiciat nu s-a stins 
în urma lichidării capacitătii financiare proprii a Asiguratului. 

 

Ce se asigură? 
 
Se asigură răspunderea operatorilor de transport rutier de mărfuri şi 
persoane în legătură cu prejudicii izvorâte din comenzi sau contracte de 
transport neonorate ca urmare a finalizării procedurilor judiciare de 
lichidare a operatorului de transport rutier asigurat nominalizat în poliţa de 
asigurare, cum ar fi: 
✓ cheltuieli suplimentare facute pentru organizarea unor transportului în 

vederea onorării comenzilor sau contractelor de transport încheiate; 
✓ cheltuieli cu apărarea împotriva unor pretenţii nejustificate ale unor 

terţe persoane, făcute cu acordul Asigurătorului; 
✓ cheltuieli de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil; 
✓ cheltuieli cu expertize făcute cu acordul Asigurătorului. 

 
 

Limita de răspundere este menționată în Poliță și reprezintă valoarea 
pentru care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii 
Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor 
evenimente asigurate. 

 
Ce nu se asigură? 
 
Nu se asigură răspunderea Asiguratului pentru: 

 amenzi de orice fel, cheltuieli penale, taxele, timbrele şi 
orice alte cheltuieli aferente procedurii de lichidare 
judiciară a Asiguratului, precum şi plata remuneraţiilor 
persoanelor angajate; 

 pretenţiile de despăgubire formulate ,de terţe persoane 
care beneficiază de serviciile Asiguratului, dacă nu se 
face dovada existentei relaţiei contractuale; 

 pretenţii în legătură cu prejudicii de imagine aduse 
oricărei persoane sau daune morale. 
 

Nu se acordă despăgubiri pentru prejudicii cauzate:  

 de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, 
revoltei, actelor paramilitare sau teroriste, sabotaj;  

 capturare, sechestrare, rechiziţionare, expropriere cu 
forţa sau deţinere, distrugere sau avariere din ordinul 
oricărui guvern de drept sau de fapt sau a oricărei 
autorităţi publice; 

 de poluarea sau contaminarea aerului, apei, solului;  

 în urma faptelor Asiguratului, săvârşite din culpă gravă.  
  

 

Există restricții de acoperire? 
 

! Acoperirea nu validează pentru evenimente produse în 
perioada de suspendare a efectelor juridice ale 
contractului de asigurare; 

 
  Unde beneficiez de asigurare? 
✓ Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.  
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Ce obligații am? 
La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să: 

• furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/împrejurările care influenţează riscul; 

• plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță; 

• ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu împrejurările esenţiale privind riscul asigurat; 

• permiteți reprezentanţilor Asigurătorului să verifice, ori de câte ori aceştia consideră necesar, condiţiile legate de riscul de producere a 
evenimentelor asigurate, precum şi măsura în care sunt îndeplinite recomandările făcute cu ocazia inspecţiilor de risc. 

În cazul producerii unui eveniment să: 

• ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor; 

• depuneți la Asigurător documentele întocmite de către toate autorităţile care au cercetat evenimentul; 

• participați/cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna produsă; 

• comunicați către Asigurător pretenţiile formulate de cei pagubiţi şi să depună la Asigurător orice acte primite în legătură cu aceste pretenţii; 

• permiteți Asigurătorului să facă investigaţii referitoare la cauza şi întinderea prejudiciilor; 

• anunţați Asigurătorul dacă sunteți acţionat în judecată, să vă apărați în proces şi să țineți seama şi de eventualele recomandări făcute de 
Asigurător. 

 

 

 
Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se plătește la emiterea Politei sau conform scadențelor mentionate în Poliță, dacă se ageează ca modalitate de plată ”plata în 
rate”. Prima de asigurare se achită în lei, prin virament bancar sau în numerar.  

 

 
Când începe și când încetează acoperirea? 
Perioada de asigurare a contractului de asigurare este cea menţionată în Poliţă. Acoperirea (răspunderea asigurătorulu) începe din prima zi din 
perioada de asigurare înscrisă în Poliță și încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrisă în Poliță.  
Răspunderea asigurătorului poate înceta și anterior acestei date,  în situații de genul: (i) prin acordul părților; (ii) prin epuizarea limitei de răspundere 
asigurate; (iii) prin reziliere; (iv) prin denunțare unilaterală. 
Începerea acoperirii este condiţionată de plata primei de asigurare integrală sau rata 1 de primă. 

    
 

Cum pot să reziliez contractul?  
Potrivit prevederilor din Codul Civil, aveți dreptul să denunţați unilateral contractul de asigurare, cu o notificare prealabilă transmisă Asigurătorului 
în acest sens, contractulul de asigurare încetandu-si efectele în termen de 20 zile de la data notificării Asigurătorului. 


