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[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente] 
 

Ce este acest tip de asigurare? 
Asigurare de răspundere a Transportatorului cu domiciliul/sediul/reşedinţa în România, în calitate de Cărăuş, pentru Mărfurile 
transportate cu Vehicule înmatriculate în România, pe căi rutiere, în baza unor contracte de transport, pentru pagube produse 
mărfurilor care pe tot parcursul transportului asigurat se găsesc în vehicule rutiere şi al căror proprietar este un terţ. Poliţa de 
asigurare se încheie pentru fiecare vehicul cu capacitate proprie de încărcare şi pentru fiecare autotractor (cap tractor), 
considerând capacitate de încărcare orice semiremorcă tractată cu autotractorul asigurat.  

 Ce se asigură? 
 
Este acoperită răspunderea transportatorului faţă 
de marfa transportată cu vehiculele menţionate în 
Specificaţia Poliţei fiind acordate despăgubiri 
pentru:  
 Pierderea fizică sau valorică, totală sau parţială a 

mărfurilor; 
 Deteriorarea mărfurilor; 
 Întârzierea în livrarea mărfii, caz în care dauna 

este acoperită, fără ca indemnizația aferentă să 
depașească cuantumul taxelor de transport, dacă se 
face dovada că din această întârziere a rezultat o 
daună la marfa transportată; 

 Taxa de transport, taxele vamale şi alte cheltuieli 
ivite cu ocazia transportului mărfii, care sunt 
acoperite în totalitate în caz de daună totală și 
proporțional în caz de daună parțială. 

În conformitate cu prevederile de la cap. IV, art. 17 şi 23 
din "Convenţia privind contractul pentru transportul 
internaţional de mărfuri pe şosele" (CMR), semnată la 
Geneva pe data de 19 mai 1956 şi modificată prin 
Protocolul din 05 iulie 1978.  
 
Costuri/Cheltuieli adiţionale 
a) Cheltuielile de salvare, limitare sau prevenire a 
pagubelor - in sublimita a 5.000 EUR (echiv. moneda 
politei) pe eveniment;  
b) Cheltuielile cu distrugerea marfii daunate - in 
sublimita a 3.000 EUR (echiv. moneda politei) pe 
eveniment;  
c) Cheltuieli de judecata, efectuate cu acordul 
prealabil al Asiguratorului, - in sublimita a 3.000 EUR 
(echiv. moneda politei). 
 
Extinderi ale acoperirii (opţionale) – Clauze 
suplimentare: 
o Acoperirea riscului de furt; 
o Acoperirea deprecierii mărfurilor ca urmare a 

defecţiunilor instalaţiei frigorifice;  
o Acoperirea operaţiunilor de cabotaj; 
o Acoperirea operatiunilor de manipulare; 
o Acoperirea transporturilor cu vehicule nedeclarate;  
o Acoperirea containerelor. 

 Ce nu este asigurat? 
Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru: 
 daune produse de operaţiuni militare în timp de război, greve 

civile/patronale, tulburări civile, acţiuni duşmănoase ale unor 
grupuri de persoane răuvoitoare sau persoane ce acţionează în 
legătură cu organizaţii politice şi altele asemănătoare;  

 daune în legătură cu contaminări radioactive; efecte ale exploziei 
atomice, ale radiaţiior sau infestării radioactive, ca urmare a 
folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile; 

 consecinţă a violării/încalcării unui program de sancţiuni sau 
embargo impus de orice lege sau reglementare aplicabilă 
Asiguratului / Contractantului / Beneficiarului, contrabandei, 
comerţului prohibit/clandestin, confiscare; carantină, dezinfecţie, 
măsuri sanitare; 

 nerespectarea restricţiilor de greutate sau gabarit; influenţa 
temperaturii atmosferice; daune cauzate de către mărfurile 
transportate; daune provocate de evenimente naturale; 

 cheltuieli pentru transformarea sau îmbunătăţirea bunurilor, în 
comparaţie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului 
asigurat, cele pentru repararea unor avarii produse de cauze 
necuprinse în asigurare şi nici cele pentru recondiţionări sau 
restaurări nereuşite; pierderi de interes, diferenţe de curs sau 
scăderi de preţuri ale mărfurilor, pierderi prin nefolosirea sau 
exploatarea lor; 

 amenzi de orice fel, cheltuieli penale; 
 comportare necorespunzătoare voită a Asiguratului sau a 

împuterniciţilor acestuia, persoanelor însărcinate cu conducerea 
sau însoţirea vehiculului, a angajaţilor acestora, inclusiv 
consecinţele penale sau administrative, săvârşirea de acte 
intenţionate şi ilegale ale acestora; 

 declaraţiil false, infracţiuni legate de norme legale de import, 
export, tranzit, traficul devizelor, vamă. 

 Există restricții ale acoperirii? 
Nu se asigură transporturile de/pentru:  

! efectuate în baza convenţiilor poştale internaţionale; 

! vehiculelor parcate ilegal, de către firmele specializate; 

! funerare; 

! efectelor de strămutare; 

! bijuterii, perle, pietre preţioase, blănuri, obiecte de artă / de 

colecţie, obiecte care au o valoare artistică, ştiinţifică, istorică; 

! metale preţioase, bani, bilete de bancă, monede, cecuri, acţiuni, 

obligaţiuni, cupoane şi orice alte hârtii de valoare; 

! animale vii. 
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Unde sunt acoperit? 
Asigurarea este valabilă când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare, aşa cum sunt acestea indicate în 
contracte sunt: 
 în România;  
 în străinătate, sau în două ţări diferite, dintre care cel puţin una dintre ele este ţară semnatară a Convenţiei C.M.R. sau 

în aceeaşi ţară (cabotaj). 
 

Care îmi sunt obligațiile? 
 
- Asiguratul/ Contractantul este obligat să răspundă în scris la întrebările formulate de Asigurător, precum şi să declare, la 

data încheierii Contractului de Asigurare, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşte şi care, de asemenea, sunt 
esenţiale pentru evaluarea riscului; dacă împrejurările esenţiale privind riscul se schimbă în perioada asigurată (de 
exemplu: forma de organizare, adresa, obiectul de activitate al Asiguratului, orice acorduri sau înţelegeri încheiate cu clienţii 
sau alte firme, de natură a agrava riscul), atunci Asiguratul este obligat să comunice în scris Asiguratorului aceste modificări, 
imediat ce le-a cunoscut; 

- Plata primelor de asigurare, în cuantumul și la termenele stabilite în polița de asigurare; 
- Asiguratul/Contractantul trebuie să declare Asigurătorului dacă a încheiat alte asigurări similare pentru aceleași riscuri. 

Această obligație îi revine atât la data încheierii contractului de asigurare, cât și pe parcursul executării acestuia; 
- Luarea de măsuri potrivit cu împrejurările şi în conformitate cu legea, pentru executarea corespunzătoare a transportului, 

păstrarea şi paza bunurilor aflate în custodie şi de limitare a eventualelor pagube apărute pe timpul transportului. 
- Obligaţii referitoare la transport: 

o Utilizarea de vehicule rutiere care se încadrează în normele legale în vigoare referitoare la siguranța și securitatea 
transporturilor rutiere, care să fie omologate și înscrise în circulație; 

o Să nu se încarce vehiculul peste capacitatea utilă de transport;  
o Să nu se permită încarcarea mărfurilor din categorii pentru care vehiculul nu deține licență;  
o Conducatorul auto trebuie să asiste la operațiile de încărcare/descărcare, să constate starea mărfii și a ambalajului la 

încărcare, precum și exactitatea numarului de colete, iar eventualele remarci/observații să le înscrie în scrisoarea de 
trasură CMR. În cazul mărfurilor cu probleme pentru care se fac remarci/observații în scrisoarea de trasură, 
conducatorul auto trebuie să le facă fotografii. 

- Obligaţii în caz de daună: 
o Inştiinţarea în scris a Asigurătorului, în termen 24 ore, despre producerea evenimentului asigurat; 
o Asiguratul trebuie să înştiinţeze imediat, dacă este cazul, potrivit cu practica din ţara unde s-a produs evenimentul, 

poliţia, unităţile de pompieri sau alte autorităţi competente, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi 
împrejurările producerii evenimentului şi la daunele produse; 

o Asiguratul trebuie să-i acorde Asiguratorului asistenţa necesară pentru constatarea daunelor şi să ia măsuri pentru 
limitarea pagubelor şi salvarea mărfii transportate, păstrarea şi paza mărfii rămase şi pentru prevenirea degradărilor 
ulterioare.  

 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 

Prima de Asigurare poate să fie fixă pe întreaga perioadă de asigurare - caz în care se stabileşte pentru fiecare vehicul, 
individualizat sau variabilă fiind stabilită în funcţie de Cifra de Afaceri provenită din activităţile de transport - caz în care se 
stabileşte global pentru toate vehiculele; prima de asigurare este înscrisă în Poliţă/Specificația poliței de asigurare. În cazul 
Primei de asigurare variabile iniţial, la emiterea poliţei se staileşte Prima minimă şi de depozit şi ulterior, la finele per ioadei de 
asigurare aceasta se regularizează în funcţie de Cifra de Afaceri provenită din activităţile de transport efectiv realizată în 
perioada asigurată.  
Frecvenţă de plată: integral sau în rate.   
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere sau prin virament bancar.  
 
 

Când începe și când se sfârșește acoperirea? 
 

Asigurarea începe, de regulă, la ora 0000 a primei zile din perioada de asigurare înscrisă în poliţă (sau în eventualele acte 
adiţionale), dar nu mai devreme de ora 0000 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare sau a celei dintâi rate 
a acesteia. 
Răspunderea GARANTA încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei de asigurare, sau în cazul în care limita de răspundere 
agregată ajunge la 0 (zero). 
 
 

Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
 

Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral asigurarea, prin notificarea prealabilă a celeilalte părţi, care trebuie făcută 
cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de denunţare. Acest termen începe să curgă de la data când Partea destinatară a 
luat la cunoştinţă sau ar fi putut lua la cunostinţă de intenţia de denunţare transmisă de cealaltă Parte.  

 


