Asigurare Cargo AS
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP
SA, Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de
Înregistrare: 336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Nr. Înmatriculare în Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003
Produsul: Asigurarea facultativa a bunurilor pe timpul transportului – Cargo AS
Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu raspunde la
nevoile si cerintele dumneavoastra specifice, ce urmeaza a fi evaluate. Informatii complete despre acest produs gasiti in
documentatia precontractuala si contractuala.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acest produs de asigurare facultativa a bunurilor pe timpul transportului – Cargo AS este destinat a proteja proprietarul
bunurilor transportate sau persoana care are un interes cu privire la aceste bunuri, pentru bunurile daunate ca urmare a
produceriiriscurilor ce apar pe timpul transportului, inclusiv pentru cheltuielile ce apar in legatura cu acestea, dupa cum se
stabileste in contractul de asigurare.

Ce se asigură?







Daunele
materiale
produse
bunurilor
transportate asigurate ca urmare a producerii unui
risc asigurat, acoperit prin conditia de asigurare in
care a fost incheiata asigurarea (A, B sau C).
Riscurile acoperite de fiecare conditie de asigurare,
sunt dupa cum urmeaza:
CONDITIA A – Toate riscurile, cu exceptia
excluderilor prevazute in conditia de asigurare
CONDITIA B - Incendiu sau explozie, eşuarea,
scufundarea
sau
răsturnarea
navei
sau
ambarcaţiunii, răsturnarea sau deraierea mijlocului
de transport terestru, coliziunea sau contactul navei,
ambarcaţiunii sau mijlocului de transport cu un
obiect exterior, altul decât apa, descărcarea mărfii
într-un port de refugiu, cutremur de pământ, erupţie
vulcanică sau trăsnet, sacrificiul in avaria comuna,
aruncarea sau luarea de valuri peste bord, intrarea
apei în mijlocul de transport, dauna totala a unui
colet la incarcare/ descarcare, contributia la avaria
comuna.
CONDITIA C – incendiu sau explozie; eşuarea,
scufundarea
sau
răsturnarea
navei
sau
ambarcaţiunii; răsturnarea sau deraierea mijlocului
de transport terestru; coliziunea sau contactul navei,
ambarcaţiunii sau mijlocului de transport cu un
obiect exterior, altul decât apa; descărcarea mărfii
într-un port de refugiu, sacrificiul in avaria comuna,
aruncarea sau luarea de valuri peste bord,
contributia la avaria comuna.
Riscuri asigurate suplimentar :



Riscuri de razboi



Riscuri de greve



Riscuri de depozitare



Asigurarea incheiata in Conditia B sau in conditia
C, poate fi extinsa pentru a acoperi riscurile de furt,
jaf si nelivrare

Ce nu se asigură?
Pierderea, avaria sau cheltuiala rezultând din/sau
fiind provocata de:

 comportarea intentionat necorespunzătoare a
Asiguratului;

 scurgerea, pierderea uzuală în greutate sau
volum sau uzura normală a bunului asigurat;
 ambalarea şi pregătirea insuficientă
necorespunzătoare a bunului asigurat ;

sau

 insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligaţiilor
financiare de către proprietarii, administratorii,
navlositorii sau operatorii navei;

 avarierea sau distrugerea deliberata a bunului
asigurat de catre una sau mai multe persoane;

 utilizarea oricărei arme sau obiect care foloseşte
fisiunea şi/sau fuziunea atomică, nucleară sau altă
reacţie asemănătoare,; contaminarea radioactivă.
 starea de nenavigabilitate a navei sau a
ambarcaţiunii.

Există restricții de acoperire?
Principalele excluderi :

! război, război civil, revoluţie, rebeliune sau
conflicte civile sau orice act ostil din partea sau
împotriva unei puteri beligerante, terorism;
! capturare, sechestrare, arestare, reţinere sau
detenţie (cu excepţia pirateriei), şi consecinţele
acestora sau orice tentativa de acest fel;
! avaria provocata de mine, torpile, bombe sau
alte arme de război abandonate;
! avaria provocata de grevişti, muncitori în greva
patronala sau persoane luând parte la conflicte de
muncă, răscoale sau revolte civile,

! greve, greve patronale, răscoale sau revolte
civile.
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Unde beneficiez de asigurare?


-

-

In Romania sau in strainatate, pe timpul transporturilor efectuate cu mijloacele de transport declarate, in limitele
teritoriale mentionate in polita si pe timpul depozitarii inclusa sau adiacenta transportului, mentionata in polita de
asigurare.

Ce obligații am?
La emiterea contractului de asigurare:
Trebuie sa răspundeti în scris la toate întrebările formulate de Asigurător, precum şi sa declarati, la data
încheierii Contractului de Asigurare, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşteti şi care, de asemenea,
sunt esenţiale pentru evaluarea riscului
In cursul derularii contractului de asigurare:
Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, imediat ce ati luat cunostinta de ele, orice
modificare a imprejurărilor esentiale privind riscul, survenită pe perioada executarii Contractului de Asigurare,
Trebuie sa achitati primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în Contractul de Asigurare.
In caz de dauna:
Trebuie sa avizati Asigurătorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat, imediat ce ati luat cunostinta
de acesta. Trebuie sa luati, în cadrul sumei la care s-a făcut asigurarea şi potrivit cu împrejurările, măsuri pentru
limitarea pagubelor, pentru salvarea bunurilor asigurate, păstrarea şi paza bunurilor rămase şi pentru prevenirea
degradărilor ulterioare.

Când și cum plătesc?
In cazul asigurarilor incheiate pe o calatorie plata primei de asigurare se face anticipat şi integral, la incheierea
asigurarii.
In cazul asigurarilor tip abonament Plata Primei de Depozit/ Primei Minime de Depozit se poate face integral la
incheierea asigurarii sau in rate, dupa cum se mentioneaza in Polita de asigurare. Prima de Depozit/ Prima
Minima de Depozit se regularizeaza, la datele mentionate in polita, in functie de prima datorata de Asigurat,
pentru transporturile efective.
Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile ASIROM sau
imputernicitilor ASIROM.
Primele de asigurare pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM, sau prin ordin de plata in
conturile ASIROM indicate. Si dupa caz prin direct debit.

Când începe și când încetează acoperirea?
Asigurarea intra in vigoare la data mentionata in polita de asigurare, dar nu mai devreme de data emiterii
acesteia si a incasarii primei de asigurare sau a primei rate de prima.

Cum pot să incetez contractul?
Modul obişnuit de încetare a contractului de asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la termen,
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat.
Conform prevederilor Codului Civil Contractul de asigurare poate fi denunţat unilateral de către Asigurat, printr-o
notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii
notificării de către Asigurător.
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