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Produsul: Asigurarea facultativă de raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate

in trafic rutier (CMR) EUROTRANS

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 de raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate in
trafic rutier (CMR) – EUROTRANS este destinat a proteja Asiguratul impotriva pierderii totale sau partiale a marfii aflate in
raspunderea lui pe timpul transportului in trafic rutier public, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile in transportul respectiv.











Ce se asigură?
Daunarea marfii aflate in răspunderea
Asiguratului, in calitatea acestuia de
transportator autorizat, transportata in trafic
rutier public intern, international sau in
cabotaj, cu vehicule rutiere care au fost
comunicate în scris Asigurătorului şi pentru
care s-au plătit primele de asigurare in
cuantumul si la termenele mentionate in
polita de asigurare.
Asigurarea acopera:
Raspunderea legala a asiguratului
Furtul comis prin fapte de efractie, talharie,
sau orice actiune de acest gen
Intarzierea in livrarea marfii
Taxa de trasport si taxele vamale
Cheltuielile de salvare
Cheltuieli cu distrugerea marfii daunate
Cheltuieli de judecata

Suplimentar asigurarea poate acoperi :
Transportul cu vehicule descoperite
Transportul
cu
vehicule
nedeclarate
Asiguratorului
 Transportul cu vehicule dotate cu instalatii
frigorifice
 Transportul cu containere

Ce nu se asigură?











Transporturile efectuate in baza conventiilor postale
Transporturile funerare
Transporturi efectuate cu alte mijloace de transport
decat cele mentionate in polita de asigurare
Lipsa sau defectuozitatea ambalajului ori ambalarea
şi pregătirea insuficientă sau necorespunzătoare a
mărfii transportate, de către expeditor
Manipularea, încărcarea, descărcarea şi fixarea
(ancorarea) necorespunzătoare în autovehicul a
mărfii
Daunele rezultate din situaţii de forţă majoră
Daunele provocate unei părţi a mărfurilor
transportate de către alte mărfuri transportate
Daunele provocate cu intenţie de către Asigurat sau
prepuşii acestuia
Autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare
valabil la data producerii evenimentului asigurat.




Există restricții de acoperire?
Principalele excluderi:

! Război (indiferent dacă războiul este declarat sau

nu), invazie, ocupaţie militară, război civil, insurecţie,
rebeliune, revoluţie, dictatură militară sau uzurpare
de putere; tulburări civile, revolte, greve, acte de
terorism sau sabotaj;

! Efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale
radiaţiilor sau infestării radioactive ca urmare a
folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;

! Poluare şi/sau contaminare din orice cauză,
! Violarea embargoului, contrabandă, comerţ prohibit
sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru
sau rechiziţionare, amenzi de orice fel, cheltuieli
penale,

! Daunele produse containerelor in care se transporta
marfa
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Unde beneficiez de asigurare?
 Raspundere a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate in trafic rutier (CMR) este
acoperita de aceasta asigurare in cazul transportului rutie public intern ( numai pe teritoriul Romaniei),
international sau in cabotaj,

-

-

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 producerea
lor, 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 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
Trebuie sa înştiinţati imediat, în caz de incendiu, explozie, după caz, poliţia, pompierii sau alte organe de
cercetare, cele mai apropiate,
Trebuie sa avizati Asigurătorul în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului asigurat, sau, dupa caz,
de la luarea la cunostinta despre producerea acestuia, împrejurările în care acesta a intervenit, cu estimarea
pagubelor produse şi natura lor

Când și cum plătesc?
Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată.
La solicitarea Asiguratului, Asigurătorul poate accepta plata primei de asigurare în rate. Numărul, cuantumul şi
datele de scadenţă a ratelor de primă sunt cele înscrise în Poliţa de Asigurare (de regula scadentele sunt
trimestriale, semestriale sau lunare).
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 se încheie pentru o perioadă menţionată în Contractul de Asigurare, de regulă, de 12 luni. Părţile
pot stabili de comun acord perioade de asigurare diferite de cea standard.
Răspunderea Asigurătorului începe la data menţionată în polita de asigurare dar nu mai devreme de data emiterii
Politei de asigurare şi a încasării primei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a
încheiat asigurarea.

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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