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Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare [i nu este
unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete sunt furnizate \n documenta]ia Contractului de Asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
R`spunderea \n baza conven]iei CMR a transportatorilor care efectueaz` transport interna]ional de m`rfuri cu vehicule rutiere pe baza
scrisorii CMR. Asigurarea se extinde [i la traficul intern de m`rfuri.

Ce se asigur`?
R`spunderea pentru marf` între momentul primirii [i cel al eliber`rii
m`rfii, \n caz de:
- pierdere total`;
- pierdere par]ial`;
- avariere;
R`spunderea pentru întârzierea în eliberarea m`rfii atunci când
marfa nu a fost eliberat` în termenul convenit sau, dac` nu a fost
convenit un termen, atunci când durata efectiv` a transportului
dep`[e[te timpul care în mod rezonabil este acordat unui
transportator.
|n cazul unei înc`rc`ri par]iale se consider` timpul necesar pentru
efectuarea unei opera]iuni complete de înc`rcare în condi]ii normale.
Se asigur` transportul marfurilor cu vehiculele aflate \n proprietatea
Asiguratului sau vehiculele luate în chirie, comodat, leasing.
Poli]a se emite at<t pentru cupluri cap tractor-semiremorc`, c<t [i doar
pentru cap tractor sau semiremorci, \n func]ie de solicitarea asiguratului.

EXTINDERI DE ACOPERIRE:

1. Clauza FURT: cu plata unei prime suplimentare. Acoperirea este
valabil` doar dac`:
- se respect` condi]iile speciale de preven]ie precizate \n Condi]iile de
asigurare referitoare la mijloacele de paz` \n cazul sta]ion`rii pe timp
de zi sau de noapte, stabilite \n func]ie de durata sta]ion`rii;
- vehicule sunt dotate cu dispozitivele antifurt specifice tipului de
vehicul [i marf` transportat`.
2. Clauza “Bunuri Casante” pentru acoperirea m`rfurilor supuse
spargerii.
3. Clauza “M`rfuri care necesit` controlul temperaturii” pentru
acoperirea m`rfurilor perisabile.
4. Clauza CABOTAJ: transport rutier efectuat între dou` puncte aflate
pe teritoriul aceleia[i ]`ri (alta decât Rom<nia), în continuarea unui
transport interna]ional de m`rfuri.
Sunt permise transporturi \n cabotaj pe ruta de \ntoarcere, pe teritoriul
statelor tranzitate, cu condi]ia respect`rii traseului cel mai scurt [i f`r`
a dep`[i 7 zile de la finalizarea transportului interna]ional.

Ce nu se asigur`?
pagube produse de ape, incendiu, explozie [i de influen]a
temperaturii;
folosirea de vehicule neadaptate specificului m`rfii; lipsa, insuficien]a
sau defectuozitatea ambalajului; folosirea vehiculelor descoperite [i
f`r` prelat`, dac` acest mod de utilizare a fost convenit în mod
expres;
neglijen]a în leg`tur` cu p`strarea [i paza m`rfurilor;
conducerea autovehiculului de c`tre o persoan` care se afl` sub
influen]a b`uturilor alcoolice indiferent sau f`r` permis valabil de
conducere;
poluarea con]inutului cisternelor ce poate determina, ca urmare a
amestecului sau a schimb`rii gustului [i/sau mirosului, fie o
depreciere a con]inutului, fie cheltuieli pentru readucerea în stare
normal` a m`rfurilor transportate;
proastei func]ion`ri, oprirea aparatelor frigorifice sau de înc`lzire a
autovehiculelor;
inten]ia [i culpa grav`, vandalism, piraterie, r`zboi, revolte, greve,
terorism;
violare a embargoului, contraband`, comer] prohibit sau clandestin,
confiscare, punere sub sechestru;
amenzi, diferen]ele de curs valutar;
natura unor m`rfuri expuse la pierdere total` sau par]ial`, în special
prin spargere, rugin`, deteriorare intern` [i spontan`, uscare,
curgere, pierdere normal` sau prin ac]iunea insectelor sau
roz`toarelor;
urm`toarele m`rfuri:
bijuterii, perle, pietre pre]ioase, ceasuri, bl`nuri, obiecte [i de
colec]ie, metale pre]ioase, bani, bilete de banc`, cecuri,
ac]iuni, obliga]iuni, hârtii de valoare, c`r]i de credit, timbre,
diamante industriale [i carbon;
alcool [i tutun, arme de foc;
echipamente electronice, electrocasnice;
recipiente sub presiune; m`rfurile considerate periculoase
conform legilor [i reglement`rilor \n vigoare;
animale vii, vehiculele de orice fel.

Exist` restric]ii de acoperire sau condi]ion`ri pentru acordarea desp`gubirii?
Desp`gubirea nu va dep`[i 8,33 D.S.T /Kg marf` avariat` sau lips`;
În caz de intârziere, Societatea va pl`ti daune care nu pot dep`[i pre]ul transportului;
Nu se preiau \n asigurare transportatori \n insolven]` sau faliment, sau care au mai pu]in de 3 ani vechime;
Vehicule frigorifice trebuie s` aib` maxim 10 ani vechime.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabil` atât pentru transporturile interne (pe teritoriul României) cât [i pentru transporturile interna]ionale, în care locul primirii
m`rfii [i locul prev`zut pentru eliberare, a[a cum sunt acestea indicate în contract, sunt situate în dou` ]`ri diferite, dintre care cel pu]in una
dintre ele este ]ar` semnatar` a Conven]iei C.M.R.

Ce obliga]ii am?
S` declara]i corect [i complet informa]iile referitoare la activitatea Dvs. [i la daunele avute p<n` acum;
S` ne comunica]i dac` mai exist` [i alte poli]e \n vigoare, care sunt asigur`torii [i care sunt limitele acelor poli]e;
S` semna]i Chestionarul, Poli]a [i Condi]iile de asigurare, orice Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
S` achita]i la termen [i \n totalitate prima de asigurare sau ratele de prim` [i primele suplimentare stabilite prin Acte Adi]ionale;
|n caz de daun` s` lua]i toate m`surile pentru limitarea pagubelor (salvarea, p`strarea [i paza m`rfurilor r`mase [i pentru prevenirea degrad`rilor
ulterioare);
S` \n[tiin]a]i organele de poli]ie, unit`]ile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului [i dup` caz,
coresponden]ii din str`in`tate, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele [i împrejur`rile producerii evenimentului [i la întinderea pagubelor produse;
S` ne comunica]i producerea daunei în termen de 3 zile de la data la care a]i luat cuno[tin]`;
S` ne pune]i la dispozi]ie toate actele [i dovezile necesare pentru verificarea existen]ei [i valorii m`rfurilor avariate, precum [i pentru constatarea,
evaluarea [i stabilirea desp`gubirilor.
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Când [i cum pl`tesc?
Prima integral/Rata I de prim` se pl`te[te \nainte de data stabilit` \n poli]` ca dat` de \nceput a asigur`rii;
Ratele de prim` ulterioare se pl`tesc la datele scadente stabilite \n poli]`;
Prima se pl`te[te \n valuta stabilit` \n poli]`, \n conturile men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?
|ncepe la data fixat` \n poli]`, dar nu \nainte de ora 00.00 a zilei urm`toare \n care s-a \ncasat prima de asigurare/rata I de prim`;
Dac` plata primei/ ratei I nu s-a facut \nainte de data de \nceput acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei;
Se acord` termen de gra]ie de 15 zile pentru plata ratelor restante;
Nu vor fi acoperite evenimentele (daunele) care au loc \n perioada de suspendare;
|nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile men]ionate \n poli]`.

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Prin denun]are unilateral`, trimi]ând o Notificare \n scris la sediul nostru cu cel pu]in 20 de zile \nainte de data de la care dori]i ca poli]a s` nu mai fie valabil`;
Prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de prim` de c`tre Contractant);
Din pricina inexisten]ei obiectului sau riscului asigurat (de ex: \ncetarea sau suspendarea activit`]ii asiguratului).

