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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? 

Prin Asigurarea marfurilor pe timpul transportului sunt asigurati proprietarii de marfuri, persoane juridice, 

desemnate in contractul de asigurare, pentru acoperirea unui risc incert si aleatoriu in timpul transportului 

maritime, fluvial si/sau asimilat acestora. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 
 incendiu sau explozie;  
 esuarea, scufundarea sau rãsturnarea 

navei;  
 rãsturnarea sau deraierea mijlocului de 

transport terestru;  
 coliziunea sau contactul navei, 

ambarcatiunii sau mijlocului de transport 
cu un obiect exterior, altul decat apa; 

 descãrcarea mãrfii intr-un port de refugiu; 
cutremur de pãmânt sau eruptie vulcanicã 
sau trasnet; 

 Pierderea si avaria la bunul asigurat 
cauzate de sacrificiul în avaria comunã; 

 aruncarea sau luarea de valuri peste bord; 
 intrarea apei de mare, lac sau râu în navã, 

ambarcatiune, calã, mijloc de transport, 
container sau loc de depozitare; 

 dauna totalã a unui colet pierdut peste bord 
sau cazut în timpul încãrcãrii sau 
descãrcãrii, pe si de pe navã, ambarcatiune 
sau alt mijloc de transport. 

 

  ambalarea si pregãtirea necorespunzãtoare a 
marfurilor 

 Orice actiune voita, acte ilegale; 
 Scurgerea ordinarã, pierderea uzualã în greutate 

sau volum, uzura normalã a marfurilor 
asigurate;  

 viciul propriu sau însãsi natura marfurilor 
asigurate; 

 starea de navigabilitate a navei sau 

ambarcatiunii, nava, ambarcatiunea, mijlocul de 
transport, containerul sunt inadecvate pentru 
transportul în sigurantã a marfurilor asigurate 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! marfuri transportate cu mijloace de transport 
care nu sunt inmatriculate, potrivit dispozitiilor 
legale internesi/sau internationale; 

! Excluderi generale valabile ptr toate tipurile de 
asigurari: razboi, revolutie, insurectie, 
rechizitionare, energia atomica sub toate 
formele; terorism,  

! capturare, sechestrare, arestare, retinere sau 
detentie (cu exceptia pirateriei); greve, revolte; 

! mine, torpile, bombe sau alte arme de rãzboi 
abandonate; 

! pierderea, avaria si cheltuiala provocate de: 
grevisti, muncitori in lock-out sau persoane 
luand parte la tulburarea programului de 
munca, rascoale sau revolte civile, orice terorist 

sau orice persoana actionand din ratiuni 
politice 

 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Asigurarea este valabila in limitele teritoriale mentionate in polita de asigurare 

 

 

 

Ce obligații am? 

 Ca sa beneficiez de despagubire, in momentul producerii daunei, trebuie sa am un interes 
patrimonial in legatura cu marfa asigurata 
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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 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 înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau 

forță majoră. 

 

 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


