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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale și 
contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.  

 

Despre ce tip de asigurare este vorba?  
Aceasta este o asigurare prin care sunt acoperite pagubele materiale produse materialului rulant asigurat (locomotive, vagoane de călători şi marfă, 
garnituri de metrou, etc. precum şi echipamentele suplimentare ale acestora). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea Materialului rulant 
Document de informare privind produsul de asigurare 
 
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări  S.A.   Produsul: Polița Asigurarea materialului rulant 
Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucureşti, România. J40/12276/2006. CUI 18892336  
Capital social subscris și vărsat 66.595.480 lei. Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară RA057/06.12.2006. 
Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88. Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98 

 

 

Ce se asigură? 
 

 

AVARII (coliziuni, ciocniri, loviri, izbiri); deraiere; căderi, 
răsturnări, alunecări/ surpări ale terasamentului, prăbușiri ale 
podurilor/tunelurilor; operațiuni de încărcare/descărcare a 
mărfurilor în/din materialul rulant asigurat; incendiu, trăsnet, 
explozie, fenomene atmosferice, riscuri catastrofice 
(cutremur, inundație, alunecări şi/sau prăbuşiri de teren);  
Vandalism. 

Cheltuieli asigurate: 
cheltuielile de transport al materialului rulant de la locul 
evenimentului asigurat la cel mai apropiat atelier de reparaţii 
în sublimita a maxim 20% din suma asigurată; 
cheltuielile de salvare pentru limitarea daunei, în sublimita a 
20% din suma asigurată; 
în cazul riscurilor trăsnet, fenomene naturale, riscuri 
catastrofice se acordă despăgubiri şi pentru efectele 
indirecte ale acestora, de exemplu: prăbuşirea unui copac 
lovit de trăsnet, acţiunea mecanică a obiectelor purtate de 
furtună, dărâmarea acoperişului clădirii în care se află 
materialul rulant asigurat ca urmare a greutăţii stratului de 
zăpadă etc. 
 

Suma asigurată: valorile declarate de către Asigurat pe propria 

răspundere. Suma asigurată poate reprezenta, conform opţiunii 
precizate de către Asigurat valoarea reală sau valoarea de 
înlocuire (doar cu acordul Gothaer). 

 

Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru 
achiziţionarea următoarelor riscurilor suplimentare, prin 
plata unei prime suplimentare de asigurare: furt prin efracție 
sau prin acte de tâlhărie. 
 

 

Ce nu se asigură? 
 

Nu se acoperă: 
acte produse cu intenţie de către Asigurat/membrii conducerii 
acestuia//prepuşilor acestuia/Beneficiar; prejudiciul produs în timpul comiterii 
cu intenţie a unor infracţiuni ori în timpul în care persoana care conducea sau 
acţiona materialul rulant asigurat era autoare a unei infracţiuni sau 
contravenţii; 

prejudicii produse materialului rulant asigurat, unor părţi componente sau 
piese ale acestuia cauzate de nerespectarea normelor privind încărcarea, 
descărcarea sau ancorarea mărfii pe timpul transportului; 

prejudiciile care s-au produs/au fost favorizate de în împrejurări/locuri în care 
materialul rulant asigurat se află cu încălcarea unor prevederi legale sau alte 
reglementări; 

pagubele produse materialului rulant asigurat, dacă acesta era condus de o 
persoană fără permis de conducere valabil ori cu permisul de conducere 
retras ori anulat sau avea suspendat dreptul de a conduce; pagubele produse 
materialului rulant asigurat, în situaţia în care conducătorul acestuia, vinovat 
de producerea accidentului, se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, 
substanţelor stupefiante, narcoticelor sau a medicamentelor care au drept 
contraindicaţie conducerea mijloacelor de transport feroviar; 

pagubele indirecte (ex.: deprecierea valorii materialului rulant asigurat în 
urma reparaţiilor, pierderi datorate neutilizării bunului, chiar ca urmare a 
producerii unui risc asigurat, orice scăderi ale eficienţei etc.); 

orice eveniment care are loc în legătură cu materialul rulant asigurat în 
legătură cu care verificările şi reparaţiile nu au fost făcute de furnizori feroviari 
autorizaţi ori s-au efectuat cu produse feroviare neomologate sau fără 
agrement tehnic feroviar; 

pagube cauzate direct/indirect de trepidaţii din orice cauză, lucrări edilitare 
sau orice lucrări de construcţii sau intervenţii executate la terasament sau în 
zona înconjurătoare; 

pagubele produse de infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, a zăpezii sau a 
murdăriei prin geamuri/ferestre neetanşe sau prin alte deschizături, în afara 
cazului în care aceste deschizături sunt produse de fenomene naturale. 

 

  

Există restricții de acoperire? 
 

Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:  
avariile la materialul rulant asigurat, anterioare încheierii poliţei şi care nu au fost remediate şi constatate de către Gothaer până la data producerii 
evenimentului asigurat; pagubele la părţile componente ale materialului rulant asigurat, accesorii, piese de schimb care sunt ţinute separat de acesta 
(în depou, atelier, în triaj etc.); 

pagubele produse materialului rulant asigurat sau părţilor sale componente ca urmare a unor defecţiuni tehnice, dacă la data producerii evenimentului 
asigurat acesta nu avea fişa tehnică completată la zi (respectarea programului de revizii şi reparaţii conform normelor tehnice/legale în vigoare; 
pagubele cauzate/suferite de materialul rulant asigurat care nu este destinat transportului pe calea ferată a materialelor inflamabile sau explozive, în 
măsura în care aceste materiale erau transportate cu material rulant neconform, daca respectivele materiale explozive sau inflamabil, au favorizat, 
provocat sau agravat dauna; 

prejudicii produse prin influenţa temperaturii asupra motorului materialului rulant asigurat (ex. avarii la blocul motor, chiulasă sau la sistemul de răcire, 
produse ca urmare a înghetţării apei) şi cele produse motorului ca urmare a lipsei sau insuficienţei ungerii ori supraîncălzirii din orice cauză, precum 
şi pagube produse prin aspirarea apei în motor. 
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Unde beneficiez de asigurare? 
 

Asigurarea are acoperire numai pentru evenimentele asigurate care au loc pe teritoriul României. La solicitarea dvs., cu acordul Gothaer și prin plata 

unei prime de asigurare suplimentare, teritorialitatea acoperirii poate fi extinsă și pentru alte țări. 

 

Ce obligaţii am? 
 

Obligaţii la începutul contractului: 

 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate informațiile și datele 
referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi; 

 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare nu corespunde 
nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră despre acest lucru; 

 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea corectării acestora; 

 să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente). 

Obligaţii pe durata contractului: 

 să luaţi toate măsurile rezonabile în scopul prevenirii/diminuării apariţiei/producerii riscurilor asigurate şi să respecte reglementările legale cu privire la 
desfăşurarea activităţii;  

 să ne comunicaţi de îndată dispariţia interesului asigurat şi noul titular al interesului asigurat în scopul stabilirii posibilităţilor de continuare a poliţei cu 
acesta din urmă, în calitate de Asigurat (de exemplu în situaţia înstrăinării bunului asigurat, încetării uzufructului asupra bunului asigurat etc.); 

 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță. 

Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri: 

 în cazul producerii daunelor să înştiinţaţi imediat (maximum 48 ore, in functie de situaţie) autorităţile competente şi să le solicitaţi întocmirea actelor de 
constatare pe care ulterior aveți obligația să ni le prezentați;  

 să ne înştiinţaţi, în scris, imediat dar nu mai târziu de 48 de ore, cu privire la producerea evenimentului asigurat şi să ne puneţi la dispoziţie toate actele 
şi evidenţele necesare acordării despăgubirilor; 

 să păstraţi/conservaţi starea de fapt a bunurilor asigurate în urma producerii evenimentului asigurat, pentru a permite reprezentanţilor Gothaer/ 
organelor abilitate să evalueze paguba/investigheze cauzele producerii evenimentului; 

 să nu faceţi nicio plată, să nu vă asumaţi nicio obligaţie, să nu faceţi nicio cheltuială în legătură cu pretenţiile unor terţe persoane prejudiciate, fără 
acordul prealabil scris al Gothaer. 

 

Când şi cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate. 
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru www.gothaer.ro 
(plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de asigurare să fie făcută în contul 
acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor de asigurare. 
 

 

Când începe şi când încetează acoperirea? 
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/rata 1 şi efectuării inspecţiei de risc. 
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:  

 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;  

 la data scadenţei - în cazul în care sumele datorate cu titlu de primă de asigurare nu s-au plătit la scadenţă şi nici în perioada de graţie convenită; 

 la data rezilierii/denunţării unilaterale/încetării cu acordul părţilor; 

 la data înstrăinării bunurilor asigurate către o altă persoană, dacă nu s-a convenit altfel între părţi prin emiterea unui Act adiţional la contractul de 
asigurare. 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
 

Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul de asigurare 
încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs., vă vom restitui o parte 
din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale. Alte informaţii despre modalităţile 

de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale. 


