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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 asigurare de raspundere a operatorilor de transport rutier, Asiguratorul se obliga sa asigure, 

raspunderea Asiguratului pentru prejudicii materiale produse prin erori sau omisiuni comise fara intentie, 

unei terte persoane si ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului, debitul 
acestuia catre persoana prejudiciata nu s-a stins. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Se acopera daunele cauzate Clientilor, in 
timpul perioadei de asigurare, de fapta 

comisă din culpă de către Asigurat, pentru 

care acesta răspunde civil, conform legii, 

daune in legătură cu care Asiguratul a 

primit o plangere / cerere scrisă de 

despăgubire in timpul aceleiasi perioade 
sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi 

operat prescriptia extinctivă referitoare la 

dreptul păgubitului de a solicita repararea 

prejudiciului suferit. 

 Riscul asigurat in legătură cu care validează 
asigurarea este acela de producere de către 

Asigurat a unui prejudiciu patrimonial, 

efectiv, direct si actual la data la care se 

solicită repararea lui. 

  orice cerere de despagubire decurgand din 
producerea unui eveniment avand drept 

consecinta: pagube materiale sau vatamari 

corporale provocate tertelor persoane, precum 

si niciun risc care este sau ar trebui acoperit pe 

baza unei (unor) polite specifice riscului 

respectiv, ca de exemplu, dar fara a se limita 
la: asigurarile de proprietate, asigurarea 

obligatorie auto (RCA), raspundere civila sau 

profesionala, a angajatorului s.a.m.d. 

 orice sume datorate pentru facturi de reparatii, 

achizitii de piese, carburanti sau servicii 
necesare in timpul transportului fie ca sunt 

sau nu, urmarea unui eveniment rutier; 

 Taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de 

autoritati vamale ca urmare a incalcarii 

prevederilor Conventiei TIR, precum si orice 

consecinte ale incalcarii prevederilor 
Conventiei TIR 

 Orice amenzi, taxe, impozite si penalizari de 

intarziere pretinse de orice autoritate; 

 Orice prejudiciu produs cu intentie sau in 

timpul savarsirii unor fapte ce constituie 
infractiuni potrivit legislatiei in vigoare; 

 Orice pretentie din partea unui asigurator care 

exercita dreptul de regres impotriva 

Asiguratului; 

 Orice prejudicii produse de Asigurat ca urmare 

a neincasarii oricaror creante; 
 Rate de leasing, rate de credit, fractiuni de pret 

datorate din contracte de vanzare – cumparare 

cu plata fractionata si penalizarile de intarziere 

aferente; 

 Orice prejudicii produse ca urmare a 

razboiului, invaziei, revoltelor populare, 

grevelor, insurectiei, actelor de terorism, 
embargoului; 

 Asiguratorul nu va raspunde in nici un caz in 

situatiile in care pentru Asigurat s-a declansat 

procedura lichidarii judiciare sau a 

falimentului inainte de intrarea in vigoare a 
politei sau din cauze existente inainte de 

intrarea in vigoare a politei. 
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Exista restricții de acoperire? 

 ! Prejudiciile în legătură cu/cauzate de fapte 

produse după expirarea perioadei de 

valabilitate a asigurarii. 

! Instiintarea scrisa a Asiguratorului despre 

evenimentul asigurat si cererea de reparare a 

prejudiciului material produs de Asigurat după 
expirarea perioadei de valabilitate a asigurarii. 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

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

 

 

Ce obligații am? 

Asiguratul are urmatoarele obligatii: 

- Sa plateasca prima de asigurare in modul prevazut in polita de asigurare; 

- Sa completeze cererea de asigurare cu informatiile solicitate de formular; 

- Sa-si administreze cu profesionalism afacerile pe tot timpul derularii prezentului contract, 

respectand legislatia in vigoare si sa adopte masuri economice care sa duca la prevenirea aparitiei 
evenimentelor asigurate; 

- Sa permita reprezentantilor autorizati ai Asiguratorului, accesul la evidentele si documentele ce 

au legatura cu activitatea de operator de transport rutier, acoperita prin aceasta asigurare, pe 

toata perioada de valabilitate a prezentului contract de asigurare precum si atat timp cat 

Asiguratorul are de recuperat sume platite ca despagubiri conform contractului de asigurare. 
Nerealizarea acestei obligatii duce la denuntarea cu efect imediat a contractului de asigurare prin 

simpla notificare scrisa transmisa Asiguratului si Autoritatii Rutiere Romane 
În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul/Contractantul trebuie sa: 

a. sa anunte in scris Asiguratorul, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea cerererii la 

sediul social, despre suma pretinsa si despre evenimentul care a dat nastere respectivei cereri; 
b. sa prezinte Asiguratorului orice documente relevante în legaturã cu evenimentul care a dat nastere 
cerererii de reparare a prejudiciului  

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii sau in 
cel mult 2 rate din care prima rata nu va putea fi mai mica de 65% din cuantumul primei de 

Asigurare anuale, 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).Răspunderea Asigurătorului încetează in ziua și la ora înscrisă în poliță, prin denunțarea 
unilaterală/reziliere sau forță majoră. 

Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris Asiguratorului in timpul 

perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a Asiguratorului despre evenimentul 

asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de Asigurat trebuie sa fie facute in 

timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. 
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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. 

 

  




