
 

 

 

 
 

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale 
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință 
de cauză.

Este o asigurare facultativă de răspundere civilă în executarea unui contract de prestări servicii de transport rutier 
internațional de mărfuri.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce se asigură? Ce nu se asigură?

Asigurarea este valabilă oriunde cu condiția ca locul primirii mărfii și locul prevăzut pentru eliberarea  mărfurilor, 
conform contractului de transport, să fie situate în două țări diferite, dintre care cel puțin una este țară semnatară 
a Convenției CMR.

Există restricții de acoperire?

Unde beneficiez de asigurare?

  
 

 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

                  

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 10.01.01.F.012.0.A)

Produsul companiei: Asigurarea de răspundere a
transportatorului, în calitate de cărăuș, pentru
mărfurile transportate (CMR)

Asigurarea de răspundere a transportatorului

Se asigură: Nu se asigură:

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă 
valoarea pentru care se încheie asigurarea și este 
maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance 
Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai 
multor evenimente asigurate.

Polița oferă protecție pentru daune provenite din riscuri 
precum:

 Daune materiale suferite de bunurile ce fac 
obiectul transportului executat, produse între 
momentul primirii bunurilor pentru transport și 
cel al eliberării bunurilor destinatarului, în locul și 
la data menționate în scrisoarea de transport 
(CMR).

 Pierdere totală sau parțială a mărfurilor 
transportate;

 Avarierea mărfurilor transportate;
 Întârzierea în livrare.

x Transporturile efectuate pe baza convențiilor 
poștale internaționale și curierat;

x Transporturile de animale vii;
x Transporturile de efecte personale;

x Transporturile de metale prețioase, bani, bilete 
de bancă, monede, cecuri, acțiuni, obligațiuni, 
cupoane și orice alte instrumente de plată sau 
hârtii de valoare;

x Transporturile de mărfuri considerate periculoase 
conform reglementărilor în vigoare;

x Transporturile de tutun și produse din tutun.

x Transporturile de bijuterii, perle și pietre 
prețioase, blănuri, obiecte de artă și de colecție 
sau alte obiecte care au o valoare artistică, 
științifică sau istorică; 

!
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Război, terorism, reacții nucleare;
Embargo, contrabandă, comerț prohibit sau 
clandestin;
Fapte săvârșite cu intenție către Asigurat; 

!

!

Folosirea de vehicule inadecvate specificului 
mărfurilor transportate;
Manipularea, încărcarea, stivuirea sau 
descărcarea mărfii de către expeditor sau 
destinatar sau de către persoane care 
acționează în contul expeditorului sau al 
destinatarului.

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:



La începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale 
împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– Să întrețineți vehiculele în condiții corespunzătoare;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea 
daunelor.

Ce obligații am?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când și cum plătesc?

 

Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Când începe și când încetează acoperirea?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la 
data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens. 

Cum pot să reziliez contractul?


