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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Prin aceasta asigurare sunt acoperite prejudiciile (pagube la bunuri -pierderea, distrugerea sau deterioarea 

continutului expeditiei) produse in perioada asigurata si reclamate in perioada 

asigurata sau ulterior expirarii acesteia (maximum 1 an), cu respectarea termenilor si conditiilor 

contractului de transport, cat si a termenului legal de prescriptie.  

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 cheltuielile de judecata facute de 

persoana pagubita pentru indeplinirea 

formalitatilor legale in vederea obligarii 
Asiguratului la plata despagubirilor, 

daca Asiguratul a fost obligat la 

despagubire prin hotarare 

judecatoreasca definitiva si irevocabila 

data intr-un proces in care acesta a fost 

parte cu acordul Asiguratorului, ori daca 
Asiguratorul nu a platit despagubiri pe 

cale amiabila; 

 cheltuielile efectuate, cu acordul scris al 

Asiguratorului, in vederea reconstituirii, 

refacerii sau inlocuirii documentelor 
originale, predate de client Asiguratului, 

in vederea exercitarii activitatii specifice, 

in limita a 5 % din limita raspunderii pe 

eveniment si numai daca aceste 

documente s-au pierdut, distrus sau 

deteriorat din vina Asiguratului. 
 riscul de furt prin acte de talharie sau 

atac armat produs in perioada asigurata 

si in timpul desfasurarii activitatii 

specifice (inclusiv in timpul stationarii 

absolut necesare pe traseu), confirmat de 
organele abilitate, pentru urmatoarele 

consecinte (una sau ambele): 

 pierderea totala/partiala a 

continutului  expeditiei, in limita a 

20% din limita raspunderii pe 

perioada asigurata; 
 decesul sau invaliditatea permanenta 

de gradul I (certificate cu documente 

emise de autoritati competente) 

survenit/a la angajatii Asiguratului in 

maximum 1 an de la producerea 
evenimentului, in limita a 500 

EUR/persoana. Aceasta acoperire nu 

valideaza in cazul existentei unor 

asigurari specifice de bunuri si/sau 

accidente angajati 

  raspunderea Asiguratului in calitate de 

caraus/transportator rutier, aerian, 

maritim, feroviar; 
 cereri de despagubire pentru: bijuterii, 

ceasuri, tigari, bauturi alcoolice, 

echipamente electronice, CD-uri/alte 

casete similare, articole de imbracaminte 

din piele, blanuri – nu se aplica in situatia 

in care partile convin expres in polita de 
asigurare. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! prejudicii decurgand din serviciile prestate 

de terti in numele Asiguratului si in baza 

unor angajamente contractuale cu 

Asiguratul, fata de care Asiguratul nu are 

drept de regres/are un drept limitat (in 
proportia conferita de acest drept); 

! prejudicii in legatura cu/cauzate de fapte 

produse dupa incetarea activitatii 

Asiguratului (insolventa, faliment etc.), 

retragerea autorizatiilor legale; 
! garantii exprese asumate contractual de 

Asigurat (ex. perioada executiei), 

angajamentele acestuia de a exercita o 

grija/diligenta suplimentara, penalitati, 

daune moratorii si compensatorii stabilite 

contractual cu persoana pagubita, care n-
ar fi existat in lipsa contractului; 

! pretentii de despagubiri pentru orice 

expeditie/trimitere 

inacceptabila/neadmisa (ex.:bunuri 

periculoase, articole interzise etc.), 
inclusiv vizand prejudiciile cauzate de 

acestea altor expedieri din acelasi lot; 

! daune de consecinta (ex. pierderea 

profitului/afaceri viitoare, dobanzi); 

! pretentii de despagubire pentru prejudicii 

cauzate de expeditor (ex. nerespectarea 
indicatiilor si masurilor impuse de 
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Asigurat in vederea desfasurarii activitatii 
sale in bune conditii – ambalare 

corespunzatoare, declarare etc.); 

! prejudicii produse ca urmare a 

opririi/stationarii pe traseu din motive 

determinate numai de vointa, necesitatile 
si optiunile subiective ale personalului 

implicat direct in prestarea serviciului (ex. 

masa, cumparaturi etc.); 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 

Ce obligații am? 

 Sa tin o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat 

ele sa poata fi puse la dispozitia Asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in 

masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire. 

 Sa desfasor servicii profesionale in concordanta cu standardele tehnice si profesionale, 

promulgate de organismele interne si/sau internationale cu atributii de reglementare, 

organismele profesionale si legislatia relevanta/ specifica. 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 

imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau 

forță majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 de zile. 

 

  




