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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 care acoperă răspunderea civilă legală a operatorului de transport feroviar sau a operatorului de manevră feroviară angajată
în conformitate cu legea din România şi declanşată ca urmare a producerii unor evenimente asigurate în timpul perioadei de asigurare, în legătură cu
activitatea desfăşurată de către aceştia în timpul aceleiaşi perioade.

Ce se asigură?
Gothaer acordă despăgubiri în limitele prevăzute în polița de
asigurare pentru:
sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu
titlu de despăgubiri ca urmare a producerii evenimentelor
asigurate (pagube materiale şi/sau vătămari corporale
suferite de un terţ prin producerea unui accident de cale
ferată în perioada asigurată, prin care este angajată
răspunderea civilă a Asiguratului (excepţie acela care
angajează
răspunderea
transportatorului
de
călători/marfă-inclusiv mesagerie));
cheltuielile de judecată făcute de persoana prejudiciată
pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării
Asiguratului la plata despăgubirii, dacă Asiguratul a fost
obligat la plata acestora prin hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă;
cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil,
evidenţiate în hotărârea judecătorească definitivă şi
irevocabilă dacă Asiguratul a fost obligat la despăgubire.
Limita de răspundere
Limitele răspunderii se stabilesc la valorile convenite de către
părţi, pe eveniment şi pe perioada asigurată (agregat), și
reprezintă maximul despăgubirilor care pot fi plătite de
Gothaer.

Ce nu se asigură?
Prezenta asigurare nu acoperă răspunderea contractuală decurgând din
încălcarea unor obligaţii prevăzute în contractele încheiate de dvs. cu clienţii.
Totodată Gothaer nu asigură:
pagubele produse persoanelor sau bunurilor transportate, dacă între Asigurat şi
persoanele păgubite a existat un raport contractual; amenzile, penalităţile,
cheltuielile judiciare penale la care ar fi obligat Asiguratul, precum şi cheltuielile
de executare a hotărârilor penale privind plata despăgubirilor;
pagube produse în timpul comiterii de către persoanele pentru care Asiguratul
răspunde legal a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie sau a unor fapte incriminate
de dispoziţiile legale privind circulaţia pe calea ferată ca infracţiuni săvârşite cu
intenţie, ori în timpul când aceştia, autori ai unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
încercau să se sustragă de la urmărire, fapte care trebuie să rezulte din actele
încheiate de organele in drept;
pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi
de descărcare;
orice răspundere privind producerea evenimentului poluant, datorat poluării în
timp, nesesizabile (poluare graduală);
prejudicii rezultate ca urmare a faptelor personalului propriu al Asiguratului, dacă
în momentul producerii acestora se află sub influenţa alcoolului, a drogurilor sau
a medicamentelor care au ca efect diminuarea calitatilor psiho-senzoriale
(acuitate vizuala, reflexe, atentie etc.);
orice alte răspunderi acoperite prin poliţe specifice de asigurare.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri nici pentru:
pretenţiile de despăgubiri pentru pagube cauzate bunurilor unor terţi pe care Asiguratul le are în folosinţă, exploatare, depozitare, grijă, custodie, control
sau pe care le-a închiriat ori împrumutat de la aceştia;
daunele morale; daunele de consecinţă rezultate în urma producerii unor evenimente asigurate (ex. reducerea valorii bunurilor după reparaţie);
daune indirecte cauzate de accidente şi evenimente feroviare (ex: întârzierea trenurilor de călători, întreruperea circulaţiei trenurilor, pierderi de profit
etc.);
daune ca urmare a efectuării de operaţiuni de transport feroviar pentru care nu era licenţiat;
daune produse de sau cu ocazia conducerii /manipulării/manevrării materialului rulant de către o persoană care nu deţine un atestat/ licenţă sau orice
alt document valabil necesar pentru conducerea/manipularea/manevrarea categoriei respective de material rulant;
daune produse ca urmare a furtului sau dispariţiei mărfurilor transportate; daune cauzate de folosirea de vagoane necorespunzătoare categoriilor de
mărfuri transportate; daune cauzate de viciul propriu al bunurilor sau de natura lor, din cauze generate de expeditor sau de către destinatar;
pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile) care au
determinat sau au agravat producerea pagubei;
daunele cauzate ca urmare a nefuncţionării sau funcţionării necorespunzătoare a instalaţiilor, echipamentelor şi a celorlalte elemente care compun
infrastructura feroviară.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare oferă acoperire pentru evenimente asigurate produse pe teritoriul României.
.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeţi corect, complet și cu bună credință 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 cunoașteți;
 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 dvs. despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă, iar dacă sunt erori, să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea corectării acestora;
 să ne returnați documentele de asigurare semnate de către dvs. (polița, condiții de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să întreţineţi parcul de material rulant în bune condiţii şi să acţionaţi în conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii producerii evenimentului
asigurat;
 să vă îndepliniţi cu diligenţă toate obligaţiile contractuale şi legale pentru evitarea oricărei situaţii care ar putea declanşa răspunderea dvs. civilă;
 să ne înştiinţaţi, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, cu privire la orice modificare a împrejurărilor esenţiale privind riscul, ce au stat la baza încheierii
contractului de asigurare;
 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 să înştiinţaţi organele abilitate pentru întocmirea actelor cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului, în cel mult 24 de ore de la
producerea acestuia. Imediat ce documentele menţionate anterior au fost emise, aveţi obligaţia să le prezentaţi către Gothaer;
 să ne înştiinţaţi, în scris, despre producerea evenimentului asigurat care ar putea da naştere unei pretenţii de despăgubire, în cel mult 2 zile lucrătoare
de la producerea acestuia/data luării la cunoştinţă, oferind toate informaţiile disponibile asupra naturii, mărimii, cauzelor şi împrejurărilor producerii
evenimentului asigurat;
 să ne notificaţi despre producerea evenimentului poluant în maxim 7 zile de la producere;
 să nu faceți nicio plată, să nu recunoașteți nicio răspundere, să nu faceți nicio ofertă, promisiune, să nu vă asumați nicio obligație și să nu faceți nicio
altă cheltuială în legătură cu pretențiile persoanelor 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/ ratei 1.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a limitei de răspundere pe perioada de asigurare, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer;
 la data scadenţei ratei de primă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.

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.

137140_PID_RC_OPERATOR_FEROVIAR_00_01102018

Pag. 2/2

