Asigurări
pentru activităţi
de transport

Porneşte la drum cu
încredere şi siguranţă
Suntem alături de transportatori
cu asigurări dedicate.
Transportul de mărfuri şi persoane implică multe riscuri, din momentul
plecării şi până la destinaţie. Cu asigurările pentru activităţi de transport
Groupama Asigurări pornești la drum cu încredere.
Asigurările Casco flote și RCA;
Asigurări Cargo – mărfuri în tranzit;
Asigurarea navelor maritime sau fluviale și a ambarcaţiunilor de agrement;
Asigurarea vehiculelor feroviare;
Asigurări CMR – răspunderea cărăușului rutier;
Asigurări de răspunderi dedicate transportatorilor.

Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Dacă afacerea include frecvent transportul de bunuri şi/sau persoane, asigură-te
că ajungi mereu cu bine la destinaţie cu ajutorul asigurărilor specifice de la
Groupama Asigurări.
Cine poate beneficia de aceste categorii de asigurare?
Poţi încheia una dintre tipurile de asigurare prezentate dacă ești persoană juridică, ai domiciliul stabil sau sediul
în România şi efectuezi transporturi de mărfuri pe bază contractuală. Mijloacele de transport (rutiere, feroviare,
navale) îţi pot aparţine, pot fi închiriate sau pot fi luate în locaţie de gestiune.

Ce riscuri sunt acoperite?
Asigurarea acoperă atât pasagerii pe care îi duci la destinaţie, cât şi marfa pe care o expediezi/ transporţi. Pot fi
acoperite daunele produse mijloacelor de transport proprii utilizate (rutiere, feroviare sau navale), iar prin
diverse forme de răspundere civilă ești despăgubit pentru daunele pe care le poţi produce terţilor. În cazul
transportului de marfă, asigurarea acoperă pierderea totală ori parţială a mărfii sau avarierea acesteia, din
momentul primirii până la predare.

Asigurările Casco flote și RCA
Dacă afacerea ta include frecvent transportul de bunuri și/sau persoane, produsul Casco flote vine în
întâmpinarea nevoilor tale cu acoperiri diverse, flexibile și tarife personalizate și cu promisiunea că autovehiculul
este refăcut rapid în cazul unui eveniment rutier.
La încheierea asigurării RCA de la Groupama Asigurări ai ca beneficii: economie de timp, dacă achiziţionezi
asigurarea online; în cazul unui accident grav, vei primi suportul necesar sunând la Alo Groupama; prin clauza de
decontare directă, în cazul unui accident, îţi putem acorda despăgubiri pentru repararea propriului autovehicul.

Asigurări CARGO - mărfuri în tranzit
Dacă ești proprietar de mărfuri, prin asigurarea CARGO ești acoperit pentru daunele produse acestora pe perioada
transportului. Condiţiile de asigurare sunt standard internaţional, aliniate legislaţiei române și beneficiază de
susţinerea unor reasigurători de prim rang, inclusiv de pe piaţa londoneză.

Asigurarea de răspundere a transportatorului rutier faţă de marfa transportată (CMR)
Dacă transporţi mărfuri în România sau în afara României, poţi încheia o asigurare care să îţi acopere riscurile
transportului pe șosele precum: riscurile de avariere sau pierdere a mărfurilor, conform Convenţiei referitoare la
contractul de transport internaţional de mărfuri pe șosele (C.M.R.). Asigurarea mai acoperă și cheltuielile pentru
apărarea împotriva pretenţiilor nejustificate formulate împotriva ta.

Asigurarea vehiculelor feroviare şi a răspunderii operatorilor feroviari
Operatorii care deţin şi utilizează vehicule feroviare în România sau internaţional pot opta pentru o poliţă de
asigurarea CASCO. Vehiculele feroviare sunt asigurate împotriva accidentelor, iar asigurarea acoperă şi cheltuielile
suplimentare necesare pentru limitarea daunelor produse de accidente. Asigurările pentru vehicule feroviare sunt
unice pe piaţă, deoarece acoperă şi daunele produse din accidente feroviare, şi daunele produse în timpul
exploatării acestor vehicule. Opţional, asigurarea poate acoperi şi daunele produse terţelor persoane, dar şi
răspunderea faţă de marfă şi călători.
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Asigurarea navelor maritime, fluviale, de pescuit şi a altor ambarcaţiuni, instalaţii şi utilaje
plutitoare asimilate navelor şi a ambarcaţiunilor de agrement.
Asigurarea este dedicată proprietarilor şi operatorilor de nave fluviale şi maritime. Pot fi asigurate ambarcaţiunile
înregistrate în România: nave fluviale comerciale, nave de pescuit şi alte ambarcaţiuni, instalaţii şi utilaje
plutitoare asimilate navelor fluviale. Asigurarea acoperă pierderea totală, pierderile şi avariile suportate de navă,
contribuţia la cheltuieli pentru avaria comună şi salvare, răspunderea pentru accidente cu alte nave, instalaţii
portuare sau alte obiecte fixe ori plutitoare şi cheltuielile aferente. Opţional, asigurarea poate include şi
răspunderile civile specifice.

Asigurarea de răspundere civilă a caselor de expediţie
Companiile care organizează expedierea mărfurilor îşi pot asigura continuitatea afacerii prin această poliţă de
răspundere civilă. Asigurarea acoperă daunele materiale provocate beneficiarilor mărfii şi eventualele cheltuieli
legate de expediţie. În poliţă sunt detaliate caracteristicile mărfurilor transportate, tipul expediţiei, tipul acoperirii
– depozitarea mărfurilor, obligaţiile vamale, controlul mărfurilor, precum şi limitele de răspundere.

Asigurarea de răspundere a operatorului rutier
Pentru a primi autorizaţie de funcţionare, conform legislaţiei în vigoare, fiecare transportator rutier român trebuie
să încheie o asigurare de răspundere, prin care sunt acoperite prejudiciile materiale aduse beneficiarilor în cazul
lichidării judiciare a transportatorului. Asigurarea acoperă şi cheltuieli suplimentare, cum sunt cele ocazionate de
organizarea unor transporturi pentru onorarea contractelor deja încheiate, cheltuieli cu apărarea în instanţă,
cheltuieli de judecată sau de expertiză.

Asigurarea de răspundere civilă a transportatorului rutier pentru daune produse călătorilor
Asigurarea acoperă răspunderea civilă a transportatorului pentru daunele materiale şi/sau vătămările corporale
produse pasagerilor pe perioada călătoriei. Poliţa de asigurare depinde de tipul transporturilor, de vechimea
parcului de autovehicule şi istoria daunelor anterioare, de numărul de curse zilnice şi de veniturile estimate.
Asigurarea este utilă în validarea transporturilor efectuate pe trasee urbane, interurbane, internaţionale sau mixte,
iar în baza ei companiile de taximetrie, rent-a-car şi turism pot încheia asigurări de răspundere faţă de pasageri.

Principalele beneficii ale asigurărilor Groupama:
Poţi să-ţi personalizezi asigurarea în funcţie de specificul activităţii, asigurându-ţi astfel afacerea împotriva
unei game variate de riscuri.
Ai acces la asistenţă profesionistă și promptă în găsirea soluţiei optime de asigurare.
Ai posibilitatea să alegi din o multitudine de clauze suplimentare, prin care se poate extinde acoperirea de
bază.
Ai siguranţa protecţiei patrimoniului, conferită de contracte solide de reasigurare.
Promptitudine și simplitate în soluţionarea daunelor și în acordarea despăgubirilor.
Ai avantajul protecţiei financiare alături de un partener de încredere, care susţine dezvoltarea și succesul
afacerii asigurate.

Fiecare afacere are particularităţile sale, iar complexitatea activităţilor desfășurate de societăţile comerciale
implică riscuri diverse care necesită asigurări complexe și flexibile. Groupama Asigurări preia grijile provocate de
riscuri și oferă suport și continuitate prin soluţii mereu actualizate și adaptate oferindu-vă:

Asigurări de proprietăţi

Asigurări pentru profesioniști

Asigurări de răspundere civilă

Asigurări pentru agricultori

Asigurări de viaţă și persoane

Asigurări pentru transportatori

Asigurare de sănătate

Asigurări pentru constructori

Detaliile despre produsele şi serviciile pe care vi le oferim sunt disponibile pe site-ul nostru, www.groupama.ro.
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Groupama Asigurări este prima companie de asigurări care trece de la promisiuni la angajamente şi garanţii
asociate produselor de asigurare. Clienţii noştri beneficiază de « Colecţia de avantaje », un set unic de beneficii şi
servicii asociate produselor noastre. Astfel, pentru asigurarea Casco, pe lângă o asigurare de încredere, venim cu
o serie de avanteje care reduc timpul necesar soluţionării daunei: plata în avans și constatarea rapidă a daunei
(ambele în maximum 72 de ore), ridicarea mașinii din service (în ziua în care avaria a fost remediată), informaţii în
timp real (prin SMS) și asistenţă rutieră extinsă (1h în ţară și maximum 4h în afara ţării). Mai multe detalii pe
www.groupama.ro/colectia-de-avantaje

