


ASIGURĂRI PENTRU TRANSPORTATORI

Poți încheia una dintre tipurile de asigurare prezentate dacă ești persoană juridică, ai
domiciliul stabil sau sediul în România și efectuezi transporturi de mărfuri pe bază
contractuală. Mijloacele de transport (rutiere, feroviare, navale) îți pot aparține, pot fi
închiriate sau pot fi luate în locație de gestiune.

RISCURI ACOPERITE
 Asigurarea acoperă atât pasagerii pe care îi duci la destinație, cât și marfa pe

care o expediezi/ transporți
 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 poți produce terților

 În cazul transportului de marfă, asigurarea acoperă pierderea totală ori parțială a
mărfii sau avarierea acesteia, din momentul primirii până la predare

 CASCO și RCA
 Asigurarea bunurilor pe timpul transportului (CARGO)
 Asigurarea de răspundere a cărăușului rutier (CMR)
 Asigurări feroviare
 Asigurarea navelor maritime sau fluviale și a ambarcațiunilor de agreement
 Asigurări de răspunderi pentru activități conexe transporturilor



CASCO ȘI RCA

AVANTAJELE GROUPAMA PENTRU ASIGURAREA CASCO GRADUAL

 Simplitate în soluţionarea daunelor
 Ești notificat prin SMS când s-a înregistrat dosarul de daună
 Dacă ai optat pentru asistența rutieră extinsă, pentru avariile de pe teritoriul

României intervenim în maximum 1 ora și în maximum 4 ore pentru cele din
străinătate

 Ai 5 opțiuni de acoperire Casco, pentru ca tu să o alegi pe cea care ți se
potrivește

 Cu Casco Gradual ești acoperit nu numai pe teritoriul României, ci și în alte 41 de
țări din Europa

 Ai o gamă largă de acoperiri suplimentare
 Suntem parteneri cu o rețea mare de service-uri, astfel avariile vor fi remediate

rapid

Beneficiile asigurării RCA la Groupama:
 economie de timp, dacă achiziționezi asigurarea online
 în cazul unui accident grav, vei primi suportul necesar sunând la Alo Groupama
 prin clauza de decontare directa, în cazul unui accident, îți putem acorda

despăgubiri pentru repararea propriului autovehicul.



Serviciul este gratuit, oferit în parteneriat cu Viasat Systems și presupune instalarea
unui dispozitiv telematic pe fiecare mașină din flotă, care înregistrează date despre
timpul petrecut în trafic și stilul de condus al șoferilor, cu efect direct asupra primei de
asigurare.

CLAUZA FLEET CONTROL

Clauza Fleet Control se adresează oricărui client nou persoană juridică cu un parc de
autovehicule autoturisme/ utilitare până în 3,5 tone.

 Valabilitatea poliței este de 12 luni
 Plata primei de asigurare se face în 4 rate
 Prima de asigurare este mai mare sau egală cu 500 EUR sau echivalentul în

RON/USD.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

AVANTAJE
 Reducerea ratelor în funcție de stilul de condus pe fiecare mașină, de până la 40% din

valoarea fiecărei rate de primă, începând cu rata 2.
 Predictibilitatea primei de asigurare în timp și alte avantaje pe termen lung (reducerea

consumului de combustibil, responsabilizarea angajaților față de activele companiei etc.).
 Echipamentul telematic Viasat - dispozitiv care se instalează pe fiecare autovehiculul

asigurat, într-o unitate service.
 Acces la ViaTrackBase - sistemul care îți pune la dispoziție, prin rapoarte customizabile

următoarele informații pentru monitorizarea flotei:
 poziție instantanee (unde se află autovehiculul în momentul respectiv)
 parcurs pe o perioadă solicitată de timp
 Km parcurși într-o perioada solicitată
 viteza autovehiculului, depășiri de viteză
 staționări (locație și timp de staționare)
 setare alerte: ITP, revizii, expirare RCA etc.

 Monitorizare flexibilă, datele fiind livrate în același timp în aplicația web și mobile app.
Astfel, coordonatorii de flotă au acces la informații în timp real având posibilitatea
îmbunătățirii rezultatelor.

 Eficientizarea gestionării parcului de autovehicule printr-un sistem ușor de utilizat care îți
permite să ai o viziune de ansamblu asupra întregului parc, în condiții de confidențialitate.

1. Se emite polița de asigurare Casco 
Gradual cu clauza Fleet Control.

2. Se instalează pe fiecare autovehicul din 
flotă dispozitivul telematic.

3. După instalare începe monitorizarea 
flotei (ViaTrackBase) și calculul scorului 

pentru stabilirea stilul de conducere.
4. Se notifică scadența și cuantumului ratei

în funcție de scorul înregistrat.



ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE A 
TRANSPORTATORULUI RUTIER FAȚĂ DE MARFA 
TRANSPORTATĂ (CMR)

Asigurarea de răspundere a transportatorului, în calitate de cărăuș, pentru mărfurile
transportate cu vehicule, vizează transporturile de marfă cu vehicule înmatriculate în
România, pe șosele, în baza unor contracte de transport. Acoperă pierderea totală
sau parțială a mărfurilor sau avarierea acestora, produse în timpul operațiunilor de
transport de mărfuri, pentru care locul de încărcare și locul de descărcare sunt
ambele pe teritoriul României sau sunt situate în țări diferite, dintre care cel puțin una
dintre ele este țară semnatară a Convenției referitoare la contractul de transport
internațional de mărfuri pe șosele C.M.R.

RISCURI ACOPERITE

Asigurarea acoperă riscurile de avariere sau de pierdere a mărfurilor, conform
Convenției C.M.R., depășirea termenului de livrare (fără să depășească costul
transportului), precum și cheltuielile făcute pentru limitarea pierderilor materiale și
salvarea mărfurilor transportate. Asigurarea mai acoperă și cheltuielile pentru
apărarea împotriva pretențiilor nejustificate formulate împotriva ta.

ASIGURĂRI CARGO - MĂRFURI ÎN TRANZIT

Dacă ești proprietar de mărfuri, prin asigurarea CARGO ești acoperit pentru daunele
produse acestora pe perioada transportului. Condițiile de asigurare sunt standard
internațional, aliniate legislației române și beneficiază de susținerea unor reasigurători
de prim rang, inclusiv de pe piața londoneză.

RISCURI ACOPERITE

 incendiu sau explozie
 răsturnarea sau deraierea mijlocului de 

transport terestru
 coliziunea sau contactul cu un obiect

exterior
 sacrificiul în caz de avarie comună

 cutremur, erupție vulcanică, trăsnet
 toate riscurile de pierdere sau avarie

cauzate de orice eveniment
neprevăzut, accidental, întâmplător 
nespecificat mai sus

 încărcare/ descărcare
 furt, jaf sau nelivrare



ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE A 
TRANSPORTATORULUI RUTIER FAȚĂ DE MARFA 
TRANSPORTATĂ (CMR)

Acoperirea cheltuielilor suplimentare ale asiguratului în legătură cu
evenimente excepționale

Asigurarea suplimentară pentru înlocuirea asiguratului 

Aceasta clauză vine în completarea poliței de Asigurare de Grup pentru Călătorii în
Străinătate. Transportatorul are posibilitatea de a achiziționa o poliță de grup de
călătorie prin care, suplimentar față de asistența medicală acordată șoferilor, se vor
achita costurile generate de deplasarea în străinatate și înlocuirea șoferului,
respectiv costurile întoarcerii acestuia în țară, după caz. Acoperirea este valabilă
dacă pe parcursul călătoriei în străinătate, după trecerea graniței României, șoferul se
confruntă cu una dintre situațiile de mai jos:
 este nevoit să întrerupă călătoria și să se reîntoarcă în țară ca urmare a: decesului,

accidentării sau îmbolnăvirii grave a unei rude aflate în România, nașterii
premature a soției aflate în România, cu mai mult de 60 de zile calendaristice decât
termenul apreciat de medic sau daune materiale grave produse locuinței
proprietate personală

 se află spitalizat, pentru mai mult de 3 zile consecutive, ca urmare a unui accident
sau a unei urgențe medicale

Clauza vine în completarea poliței CMR și acoperă cheltuielile suplimentare ale
transportatorului de marfă în legătură cu:
 conducătorul autovehiculului de transport marfă (șoferul) ex.: costurile cu diurna
 autovehiculul de transport marfă ex.: costurile cu combustibilul pentru

funcţionarea instalaţiei frigorifice sau pentru menţinerea temperaturii optime în
cabina autovehiculului

 cheltuieli cu dezinfectarea interiorului cabinei autovehiculului, ca urmare a unei
urgenţe de sănătate cauzată de epidemie/ pandemie, urgenţă de sănătate
naţională sau globală declarate de autorităţi



ASIGURAREA NAVELOR 
MARITIME, FUVIALE, DE 
PESCUIT ȘI A ALTOR 
AMBARCAȚIUNI, INSTALAȚII ȘI 
UTILAJE PLUTITOARE 
ASIMILATE NAVELOR ȘI 
A AMBARCAȚIUNILOR DE 
AGREMENT

Asigurarea este dedicată proprietarilor și operatorilor de nave fluviale și maritime. Pot
fi asigurate ambarcațiunile înregistrate în România: nave fluviale comerciale, nave de
pescuit și alte ambarcațiuni, instalații și utilaje plutitoare asimilate navelor fluviale.
Asigurarea acoperă pierderea totală, pierderile și avariile suportate de navă,
contribuția la cheltuieli pentru avaria comună și salvare, răspunderea pentru
accidente cu alte nave, instalații portuare sau alte obiecte fixe ori plutitoare și
cheltuielile aferente.
Opțional, asigurarea poate include și răspunderile civile specifice.

Operatorii care dețin și utilizează vehicule feroviare în România sau internațional pot
opta pentru o poliță de asigurare CASCO. Vehiculele feroviare sunt asigurate împotriva
accidentelor, iar asigurarea acoperă și cheltuielile suplimentare necesare pentru
limitarea daunelor produse de accidente. Asigurările pentru vehicule feroviare sunt
unice pe piață, deoarece acoperă și daunele produse din accidente feroviare și
daunele produse în timpul exploatării acestor vehicule. Opțional, asigurarea poate
acoperi și daunele produse terțelor persoane, dar și răspunderea față de marfă și
călători.

ASIGURAREA 
VEHICULELOR 
FEROVIARE ȘI A 
RĂSPUNDERII 
OPERATORILOR 
FEROVIARI



ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE A OPERATORULUI 
RUTIER

Pentru a primi autorizație de funcționare, conform legislației 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 și cheltuieli suplimentare, cum sunt cele
ocazionate de organizarea unor transporturi pentru onorarea contractelor deja
încheiate, cheltuieli cu apărarea în instanță, 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
și/ sau vătămarile corporale produse pasagerilor pe perioada călătoriei. Polița de
asigurare depinde de tipul transporturilor, de vechimea parcului de autovehicule și
istoria daunelor anterioare, de numărul de curse zilnice și de veniturile estimate.
Asigurarea este utilă în validarea transporturilor efectuate pe trasee urbane,
interurbane, internaționale sau mixte, iar în baza ei companiile de taximetrie, rent-a-
car și turism pot încheia asigurări de răspundere față de pasageri.

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A CASELOR DE 
EXPEDIȚIE

Companiile care organizează expedierea mărfurilor își pot asigura continuitatea
afacerii prin această poliță de răspundere civilă. Asigurarea acoperă daunele
materiale provocate beneficiarilor mărfii și eventualele cheltuieli legate de expediție. În
poliță sunt detaliate caracteristicile mărfurilor transportate, tipul expediției, tipul
acoperirii – depozitarea mărfurilor, obligațiile vamale, controlul mărfurilor, precum și
limitele de răspundere.



ASIGURĂRI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE LIVRARE

Activitatea de livrare implică multe riscuri, atât pentru marfă cât și pentru angajați. Fie
că ești proprietar al bunurilor comercializate și livrate, fie că ești furnizor de servicii de
livrare, alegerea corectă a asigurării îți dă confortul de care ai nevoie pentru a te
concentra pe derularea afacerii.

Sunt diverse situații în care asigurarea te ajută să treci mai ușor peste evenimentele
neprevăzute care afectează atât integritatea financiară a afacerii cât și vătămarea
corporală a angajaților, precum:
 deteriorarea mărfii în timpul transportului, din diverse motive
 prejudicii (pagube materiale și/ sau vătămari corporale) provocate terților (clienți,

furnizori, consumatori) ca urmare a unor fapte săvârşite accidental din neglijență
sau imprudență, pentru care compania ta este răspunzătoare în baza legii

 accidente de muncă suferite de angajați

 Compania prin Asigurarea de răspundere civilă care te va ajuta în cazul în care
produci daune materiale sau vătămari corporale unor terțe părți (clienți, angajați,
furnizori etc.). Sunt asigurate serviciile de livrare marfă care fac obiectul
transportului rutier (auto, moto, velo, mijloc de transport în comun) sau pedestru,
pe teritoriul României, spre exemplu: produse alimentare (in ambalaje originale),
electronice/ electrocasnice, produse farmaceutice și de îngrijire personală.

 Marfa prin Asigurarea bunurilor pe timpul transportului (CARGO) care se
adresează companiilor producătoare de bunuri (producătorilor), incluzând
angajați și subcontractanți.

 Angajații prin Asigurarea colectivă de accidente de persoane ce reprezintă
modalitatea prin care oferi suportul necesar și sprijin financiar angajaților, în cazul
apariției unor evenimente neplăcute legate de capacitatea de muncă a acestora
și prin Asigurarea de sănătate - spitalizare și chirurgie care acoperă cheltuielile
medicale ca urmare a unui accident sau a unei îmbolnăviri.

CE SE ASIGURĂ



Pentru mai multe detalii despre 
produsele de asigurare și serviciile 
oferite contactează rețeaua noastră de 
profesioniști și colaboratori pregătiți să-ți 
facă o ofertă personalizată.

groupama.ro

Groupama Asigurări, unul dintre liderii pieţei de asigurări din România, parte a unui
grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, mutualist și cu o istorie de peste
100 de ani, este recunoscut pentru calitatea serviciilor şi soluţiile flexibile de
asigurare.

DE CE GROUPAMA

BENEFICII

 Asistenţă profesionistă în găsirea soluţiei optime
 Promptitudine în acordarea despăgubirilor
 Avizare online, simplă și rapidă: https://www.groupama.ro/avizare-daune-online
 Inovaţie prin serviciile de Video Asist, Casco Gradual, asistentul virtual “AMELIE”
 Simplitate prin acces la portalul online pentru achiziţie produse: 

https://asigurarionline.groupama.ro/
 Eficienţă prin opțiunile de plăţi online, semnatură electronică
 Continuitate financiară alături de un partener de încredere

accesează
groupama.ro
Asistent virtual Amelie (24/7)

sună

0374 110 110
Luni-vineri 8:00-18:00

varianta decembrie 2021

https://www.groupama.ro/avizare-daune-online
https://asigurarionline.groupama.ro/
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