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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 asigurarea de răspundere a Caselor de Expediții pentru transporturile de mărfuri, Asigurătorul preia 

răspunderea ce îi revine Asiguratului pentru pierderea, avarierea sau distrugerea totală sau parțială a 

mărfii, precum și pentru alte cheltuieli justificate legate de expediție (de depozitare, de limitare a pagubelor, 

de redirecționare a mărfii, etc.) produse între momentul luării în primire a mărfii pentru expediție și 

momentul predării ei destinatarului, dacă avaria, pierderea sau cheltuielile se datorează unor erori sau 
omisiuni comise fără intenție de către Asigurat în operațiunea de organizare a expediției. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Răspunderea organizării unui transport 

de mărfuri prin încheierea unui contract 
de transport cu persoane juridice 

autorizate să efectueze transporturi de 

marfă pe teritoriul României sau în trafic 

internațional. 
 Sunt incluse în asigurare toate 

transporturile organizate de Asigurat fie 

în conformitate cu condiţiile USER fie în 

conformitate cu condiţiile FIATA, dupã 

cum se emite sau nu un document FIATA 
pentru transportul în cauzã 

- Document FIATA: Document elaborat de FIATA 
(Asociatia internationala a caselor de expeditii) 
si emis de Uniunea Societãtilor de Expeditie din 
România, conţinând condiţiile şi rãspunderile 
Casei de expediţii, care va fi eliberat 
Asiguratului pentru un transport international 
de mãrfuri, cand este solicitat 

- Condiţiile USER (Uniunea Societãţilor de 

Expediţii din România) fac parte integranta din 
prezentul contract, cuprind condiţiile şi 
rãspunderile Casei de Expediţii pentru 
transporturile organizate fãrã emiterea unui 
document FIATA 

 

  pagube produse în timpul unor 

transporturi la care Asiguratul nu face 
dovada existenței relației contractuale cu 

transportatorul sau cu cel care comandă 

transportul; 
 pagube produse prin neglijența prepușilor 

Asiguratului; 

 pagube rezultate din nerespectarea 
reglementărilor naționale și internaționale 

privind transportul, manipularea și 

depozitarea mărfurilor periculoase – acord 
ADR și/sau alte reglementări cu caracter 

similar la care România este parte. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! pagubele produse de energia nucleară și 

radioactivitate; 
! pagubele produse de război (declarat sau 

nu), război civil, insurecție, invazie a unui 

dușman extern, acte de terorism; 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

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

 

 

Ce obligații am? 

În cazul producerii evenimentului asigurat avarierea sau distrugerea mărfurilor pe timpul 
transportului din culpa prepușilor Asiguratului, Asiguratul este obligat: 
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 să dispună luarea de măsuri de limitarea pagubelor, potrivit cu împrejurările și pe seama 
Asigurătorului (salvarea mărfurilor, păstrarea și paza lor și pentru prevenirea degradărilor 

ulterioare); 
 să înștiințeze Asigurătorul, telefonic și în scris (în termen de 48 de ore de când a luat 

cunoștință de producerea evenimentului), despre producerea evenimentului asigurat, în 
înștiințare precizându-se felul mărfurilor avariate sau distruse: data, locul, cauzele și 

împrejurările producerii evenimentului asigurat, locul unde se află mărfurile avariate sau 
distruse, precum și mărimea probabilă a pagubei; 

 să pună la dispoziția Asigurătorului toate actele și evidențele necesare pentru verificarea 

existenței și valorii mărfurilor transportate, precum și pentru constatarea și evaluarea 
pagubelor și stabilirea cuantumului despăgubirilor; 

 să înștiințeze Asigurătorul de răspunderea profesională a cărăușului și să-i solicite acestuia, 

în scris, să participe la constatări; 
 să informeze imediat în scris Asigurătorul asupra eventualelor pretenții formulate împotriva 

sa, furnizând toate informațiile pe care le deține, referitoare la eveniment. 

Comunicarea către Asigurător a tuturor transporturilor ale căror sume asigurate depășesc 
limita răspunderii stabilită în specificație; declararea se face individual, înainte de efectuarea 

transportului cerându-se acordul Asigurătorului. 

 

 

 

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. 

 

  




