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Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de 
asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și 
contractuală pusă la dispoziție de ERGO Asigurări. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
 

ERGO Cargo este un produs prin care se acoperă bunurile împotriva riscurilor specifice în timpul transportului. 
ERGO Cargo este o asigurare facultativă și poate fi avea mai multe planuri de acoperire.

 

 

Ce se asigură? 
 

Bunurile pe timpul transportului, inclusiv cheltuieli 
legate de transport, pentru următoarele acoperiri: 

 

 Clauza A: toate riscurile de pierdere și/sau avariere a 
bunurilor asigurate cu excepția excluderilor; 

 

 Clauza B: incendiu sau explozie, eșuarea, 
scufundarea sau răsturnarea navei sau ambarcațiunii, 
răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport 
terestru, coliziunea sau contactul navei, ambarcațiunii 
sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul 
decât apa, descărcarea bunurilor într-un port de 
refugiu, sacrificiul în avaria generală, cutremur de 
pământ, erupție vulcanică sau trăsnet, sacrificiul în 
avaria generală, luarea bunurilor de valuri, intrarea 
apei de mare, râu sau lac în mijlocul de transport, 
container sau loc de depozitare, dauna totală a unui 
colet pierdut peste bord sau căzut în timpul încărcării 
sau descărcării, pe și de pe mijlocul de transport;  

 

 Clauza C: incendiu sau explozie, eșuarea, 
scufundarea sau răsturnarea navei sau ambarcațiunii; 
răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport 
terestru, coliziunea sau contactul navei, ambarcațiunii 
sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul 
decât apa, descărcarea bunurilor ȋntr-un port de 
refugiu, sacrificiul în avaria generală, aruncarea 
bunurilor peste bord. 

 Pentru toate clauzele de mai sus se acoperă 
cheltuielile și contribuția la avaria generală (comună) 
și sau cheltuieli de salvare conform contractului de 
navlosire. 

În baza unei prime suplimentare se pot acorda acoperiri 
suplimentare: 

 Clauza greve; 

 Clauza război; 

 Clauza riscuri de depozitare; 

 Clauza de furt, jaf și nelivrare – se acordă  numai 
clauzelor B și C; 

Suma asigurată reprezintă valoarea bunurilor 
transportate și poate fi formată din: prețul de vânzare 
potrivit facturii, costul transportului și alte costuri legate de 
transport și o suma suplimentară în procent de 10% din 
valoare bunurilor asigurate. 

  

Ce nu se asigură? 
 

Clauzele A, B și C: 

 scurgerea ordinară, pierderea uzuală în greutate sau 
volum, uzura normală a bunurilor asigurate; 

 ambalarea insuficientă, încărcarea, stivuirea și 
legarea necorespunzătoare a bunurilor pe mijlocul de 
transport; 

 viciu propriu sau natura bunurilor asigurate; 

 întârzierea, chiar în urma unui risc asigurat; 

 pierderea voiajului/transportului; 

 insolvabilitatea proprietarului, navlositorilor sau 
operatorilor navei; 

 utilizarea armelor de război cu fisiune și/sau fuziune 
atomică, nucleară sau alte reacție asemănătoare; 

 contaminarea radioactivă; 

 război, război civil, revoluție, rebeliune, insurecție sau 
conflicte civile; 

 capturarea, sechestrarea, arestarea, reținerea sau 
detenția ( cu excepția pirateriei – acoperite pe clauza 
A); 

 mine, torpile, bombe sau alte arme de război 
abandonate; 

 greve, greviști sau persoane luând parte la tulburări, 
revolte sau mișcări civile; 

 teroriști sau persoane acționând din rațiuni politice. 
 

  

Există restricții de acoperire? 

 Asigurarea se poate încheia doar înainte 
de începerea transportului. 

 Asigurarea se poate încheia doar când există 
interes românesc. 

 Transporturile asigurate trebuie să aibă ca punct 
de plecare sau destinație România. 

 Orice transport din și către Iran sau cu tranzit prin 
Iran nu este acoperit. 

 Riscul de război nu este acoperit pe rute terestre. 

 

Asigurarea bunurilor  
pe timpul transportului 
 

Document de informare privind produsul de asigurare 
 

Societatea: ERGO Asigurări S.A. înregistrată în România  
și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. 59/ 09.07.2007 
 

Produsul: ERGO Cargo 
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Unde beneficiez de asigurare? 

 

 Toată lumea, în funcție de cum se stabilește la momentul încheierii asigurării. 

 
 

Ce obligații am? 

 

- declarații corecte și complete în documentele aferente contractului de asigurare 

- comunicarea tuturor modificărilor față de datele comunicate la încheierea asigurării; 

- întreținerea, ambalarea, manipularea bunurilor în vederea încărcării, stivuirii, legării sau amarării corespunzătoare pe 

mijlocul de transport; 

- solicitarea autorizației transportatorului și a poliței de răspundere a acestuia; 

- avizarea tuturor transporturile în cadrul polițelor abonament; 

- anunțarea producerii evenimentului: tel: +40 31 224 86 38, e-mail: ergo@ergo.ro; 

- luarea tuturor măsurilor pentru limitarea și micșorarea pagubei, solicitând avizul asigurătorului pentru măsuri care 

implică cheltuieli suplimentare; 

- accesul asigurătorului sau reprezentanților acestuia pentru constatarea și evaluarea daunei; 

- recondiționarea și/sau valorificarea bunul avariat în cele mai bune condiții; 

- luarea măsurilor pentru recuperarea despăgubirilor de la persoanele răspunzătoare și conservarea dreptului de regres 

împotriva acestora. 

 

 

Când și cum plătesc? 

Prima de asigurare se achită anticipat și integral la încheierea asigurării pentru transporturile individuale și în rate 

în cazul polițelor abonament.  

 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 

 

Acoperirea începe:  

- pentru fiecare transport în parte, în momentul în care bunul încărcat pe mijlocul de transport părăsește locul de 
depozitare specificat în polița de asigurare în scopul efectuării transportului, continuă pe întreaga perioadă a acestuia, 
pe ruta uzuală, atât ca traseu cât și ca modalitate de transport (inclusiv pe timpul întârzierii care este în afara controlului 
asiguratului, al descărcării forțate, al transbordării, devierii, depozitării, reexpedierii, schimbării voiajului intervenit din 
exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor în cadrul contractului de navlosire) sau în funcție de modul 
în care se stabilește la încheierea poliței. 

Acoperirea încetează într-unul din următoarele cazuri, oricare din ele survine mai întâi: 

- când bunul este livrat la destinația finală; 
- când bunul este livrat la alt loc de depozitare decât destinația finală, sau înainte de aceasta, pe care asiguratul decide 

să-l folosească pentru depozitare, alocare sau distribuire; 
- când, din cauze care sunt în afara controlului asiguratului, contractul de transport se termină în alt loc decât cel 

specificat în polița de asigurare; 
- la expirarea a 60 de zile de la terminarea descărcării bunurilor de pe mijlocul de transport maritim, fluvial sau terestru 

sau la expirarea a 30 de zile de la terminarea descărcării bunurilor de pe mijlocul de transport aerian, când bunul se 
află în portul, stația, aeroportul, locul final, intermediar sau de refugiu. 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 
 

Pentru transporturi individuale, contractul de asigurare poate fi reziliat la solicitarea asiguratului, în cazul neefectuării 

transportului, cu condiția notificării asigurătorului înainte de intrarea în vigoare a acestuia. Pentru polițele abonament, 

rezilierea se realizează pro- rata, la număr de luni, fiecare lună începută reprezintă lună întreagă. 
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