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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? 

ABC Asigurari Reasigurari SA, in calitate de asigurator, in baza prezentelor conditii de asigurare, asigura 

Transportatorii autorizati pentru transportul de persoane pentru raspunderea ce le revine acestora fata de 

calatorii transportati in baza unui contract de transport. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Asiguratorul asigură răspunderea 

transportatorilor față de călătorii 

transportați, în caz de accidente survenite 

din culpa exclusivă a transportatorului, 

pentru cazurile de vătămare corporală și 
pentru pagubele materiale suferite de 

călători pe timpul transportului (inclusiv 

distrugerea bagajelor). 

Termenul de „accident" va desemna 
implicarea autovehiculului în unul din 

următoarele evenimente: 

 ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule 

sau cu corpuri aflate în afara 

autovehiculului asigurat, căderi (cădere 
în prăpastie, cădere în apă cu prilejul 

transbordării, cădere de pe pod), derapări 

sau răsturnări provocate/produse din 

culpa conducătorului autovehiculului; 

 incendiu în timpul deplasării, coliziune 

cu corpuri mobile sau imobile, căderi de 

corpuri, trăznet, explozie, avalanșe de 

zăpadă. 

Asiguratorul acordă despăgubiri 
călătorilor pentru: 

 cazurile de invaliditate permanentă 

(totală sau parțială) a călătorilor ce se 

aflau în autovehiculul asigurat, ca 
urmare a unui accident în care a fost 

implicat acesta; 

 cazurile de deces a călătorilor ce se aflau 

în autovehiculul asigurat, ca urmare a 

unui accident în care a fost implicat 
acesta; 

 cazurile de distrugere a bunurilor 

călătorilor ce se aflau în autovehiculul 

asigurat. 

OBS: Numărul persoanelor ce pot fi 

despăgubite este limitat la numărul de 
locuri stabilit în certificatul de 

înmatriculare al autovehiculului asigurat, 

cu excepția conducătorului 
autovehiculului. 

 Nu sunt cuprinse în asigurare următoarele 

bunuri:  

 obiecte casabile, bunuri perisabile, obiecte 

de artă, bijuterii, ceasuri, pietre prețioase, 
bani lichizi sau monede de orice fel, hârtii de 

valoare, acte, titluri și obligațiuni, cecuri, 

colecții de timbre, obiecte de îmbrăcăminte 

de mare valoare (colecții vestimentare, 
blănuri), 

 bunuri ce sunt interzise de regulamentul de 

transport. 

 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Asiguratorul nu plateste despagubiri daca: 
! accidentul s-a produs în timpul comiterii 

de către Asigurat sau de către prepușii 
acestuia a unor infracțiuni săvârșite cu 

intenție; 
! accidentul nu a fost produs din vina 

transportatorului; 

! accidentul s-a produs din vina călătorului 

accidentat; 

! autovehiculul avea inspecția tehnică 
periodică expirată la data producerii 

evenimentului asigurat sau nu avea 

certificat de înmatriculare valabil sau 

autorizație de circulație valabilă; 
! conducătorul autovehiculului se află sub 

influența băuturior alcoolice, a 

substanțelor stupefiante ori a 

medicamentelor cu efecte similare; 

! autovehiculul era condus de o persoană 
fără permis de conducere valabil pentru 

categoria respectiva ori cu permisul de 

conducere retras; 

! numărul persoanelor aflate în autovehicul, 

este peste numărul de locuri înscris în 
certificatul de înmatriculare. 



 

Asigurarea de răspundere a transportatorului față 

de călătorii transportați, în caz de accidente 

produse în trafic rutier intern - internațional 

Document de informare privind produsul de asigurare 

                          ABC Asigurări Reasigurări SA 

ABC Asigurări Reasigurări SA. Abc-AS-01.06.H Rev. 0/ Octombrie 2018 Pagina 2/2 
 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

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

 

 

Ce obligații am? 

Asiguratul are următoarele obligații: 
 sa plăteasca primele de asigurare asumate conform contractului. Primele de asigurare se 

plătesc în numerar sau în contul bancar indicat de Asigurator; 

In cazul producerii unui accident: 

 să înștiințeze imediat organele de poliție cele mai apropiate de locul producerii accidentului, 

precum și alte organe abilitate, atunci când este cazul, cerând întocmirea unor acte de 

constatare cât mai complete; 

 să ia imediat măsurile ce se impun pentru acordarea primului ajutor, și orice alte măsuri 
necesare pentru limitarea urmărilor accidentului; 

 să înștiințeze Asiguratorul, în scris, despre producerea accidentului, imediat ce a luat la 

cunoștință de producerea acestuia (în termen de 24 de ore). 

 să pună la dispoziția Asiguratorului procesul verbal sau orice alte acte întocmite de organele 

competente care au constatat și cercetat accidentul, din care să rezulte data, locul și 
împrejurările producerii accidentului, precum și lista călătorilor aflați în autovehicul; 

 să pună la dispoziția călătorilor accidentați actele necesare dovedirii calității de călător; 

 să nu recunoască nicio răspundere și să nu facă nicio ofertă, promisiune sau plată fără acordul 

scris al Asiguratorului. 

 

 

 

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. 

 

 




