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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

ABC Asigurari Reasigurari SA, in calitate de asigurator, asigurã ìn baza prezentelor conditii de asigurare, 

rãspunderea societãtilor ce efectueazã transporturi de marfa cu autovehicule, in spatiul Economic 

European, pentru avarierea sau distrugerea mãrfurilor încredintate pentru transport. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Fac obiectul asigurarii in baza acestor 

conditii numai raspunderile ce ìi revin 

transportatorului in calitate de caraus 

pentru pagubele produse marfurilor 
transportate cu autovehicule, potrivit 

prevederilor de la art.17 si 23 din 

"Conventia privind contractul pentru 

transportul international de marfuri pe 

sosele (C.M.R.)" si din Clauza speciala 

privind acoperirea riscului de furt, atit pe 
teritoriul României, cit si in afara 

acestuia. 

 

Asiguratorul acordă despăgubiri pentru: 

 distrugerea totala sau partiala a 
marfurilor sau pentru avarierea acestora, 

produse intre momentul primirii marfii si 

cel al eliberarii acesteia, cit si pentru 

intirzierea in eliberare; 

 costul transportului, taxele vamale si alte 

cheltuieli normale ivite cu ocazia 
transportului mãrfii, in totalitate in caz 

de pierdere totalã si proportional in caz 

de pierdere partialã; 

 

 Nu sunt cuprinse în asigurare 

următoarele:  

 transporturi funerare; 

 transporturile efectuate pe baza 
conventiilor postale internationale; 

 transporturile efectelor de strãmutare; 

 transporturile animalelor vii; 

 bijuterii, perle, pietre pretioase, blãnuri, 

obiecte de artã si de colectie sau cu valoare 

artisticã, 
 stiintificã sau istoricã; 

 alcool si tutun; 

 echipamente electronice; 

 obiecte casante; 

 metale pretioase, bani, bilete de bancã, 
monede, cecuri, actiuni, obligatiuni, 

cupoane sau alte 

 hârtii de valoare; 

 marfuri care prin natura lor sunt expuse 

la deprecieri datoritã cauzelor inerente 

insesi naturii lor, fie la pierderea totalã sau 
partialã, fie la avarie, in special prin 

spargere, ruginã, deteriorare internã si 

spontanã, uscare, curgere, pierdere 

normalã de greutate sau prin actiunea 

insectelor sau rozãtoarelor. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru 
pagube produse de: 

! capturare,sechestrare, rechizitionare, 

expropiere cu forta sau ocupare ilegalã; 

! revoltã, tulburãri civile, greve, greve 

patronale sau alte evenimente similare; 
! pagube produse de ape, incendiu, explozie 

si de influenta temperaturii atunci când, in 

cursul transportului, mãrfurile sunt 

descarcate din vehicul; 

! folosirea de autovehicule neadaptate 

specificului mãrfii; 
! fapta intentionatã a Asiguratului sau a 

personalului sãu; 
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! conducerea autovehiculului de cãtre o 
persoanã care nu are autorizatie sau 

permis valabil de conducere pentru 

categoria respectivã de autovehicul; 

! conducerea autovehiculului de catre o 

persoanã care avea in sânge o imbibatie 
alcoolicã ce depaseste limita legalã; 

! poluarea continutului cisternelor ce poate 

determina, ca urmare a amestecului sau 

a schimbarii gustului si/sau mirosului; 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 

Ce obligații am? 

Asiguratul are următoarele obligații: 
 Asiguratul este obligat sã întretinã autovehiculele în bune conditii si în conformitate cu 

dispozitiile legale, sa foloseasca personal instruit in legatura cu obligatiile carausului intr-o 

operatie de transport si sã actioneze în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate.  

 Asiguratul este obligat sa comunice in scris informatii esentiale referitoare la risc la incheierea 

asigurarii sau orice modificare a celor initiale, survenitã in perioada de valabilitate a politei 
(adresa si obiectul de activitate, caracteristicile si intinderea geograficã a transporturilor 

efectuate, majorarea limitelor rãspunderilor sale, natura marfurilor pe care urmeaza sa le 

transporte etc.). 

 Asiguratul are obligatia sã declare existenta altor asigurari pentru aceeasi rãspundere la 

Asiguratori diferiti, atât la incheierea politei de asigurare, cât si pe parcursul valabilitatii acesteia. 

 Asiguratul are obligatia sã plãteascã primele de asigurare in cuantumul si la termenele stabilite 

in politã. 

 Asiguratul este obligat sã ia masuri potrivit cu imprejurãrile si in conformitate cu prevederile 
conventiei CMR pentru executarea corespunzãtoare a transportului, pãstrarea si paza mãrfurilor 

aflate in custodia sa, pe tot parcursul transportului si sa ia masuri de limitare a eventualelor 

pagube. 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita si la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 
imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrisa în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, daca este cazul. Răspunderea Asigurătorului 

încetează in ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea 

unilaterală/reziliere sau forță majoră. 
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Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 

preaviz de 20 de zile. 

 

 


