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Produsul: Asigurarea bunurilor pe timpul transportului 

 

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest  produs de asigurare vă sunt 

oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba?  

Asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului, inclusiv cheltuielile de transport, vamale, precum şi alte cheltuieli asemănătoare 

 

 
 

 

Unde beneficiez de acoperire? 

 

Sunt acoperite mărfurile pe orice rută de transport (rutieră, feroviară, fluvială, maritimă, aeriană) în legătură cu care există un interes asigurabil 

românesc, din orice punct de pe glob către oricare altă locaţie. 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

Riscuri asigurate 

 Incendiu sau explozie  

 Eşuarea, scufundarea sau răsturnare navei 

 Răsturnarea sau deraierea mijloc de transport terestru 

 Coliziunea sau contactul cu obiecte exterioare, altul decât apa 

 Descărcarea mărfii într-un port de refugiu 

 Sacrificiul în caz de avarie comună 

 Aruncarea peste bord 

 Cutremur, erupţie vulcanică, trăsnet 

 Luarea mărfii de valuri 

 Intrarea apei de mare, lac, fluviu în navă, avion, mijloc de transport 

terestru sau loc de depozitare 

 Pierderea totală a unui colet peste bord sau căzut în timpul 

încărcării sau descărcării în/din mijloc transport 

 Toate riscurile de pierdere sau avarie cauzate de orice evenimente 

neprevăzut, accidental, întâmplător nespecificat mai sus (inclusiv 

furtul) 

 Piraterie 

 Furt, jaf sau nelivrare 

Suma asigurată este valoarea indicată în poliţă, reprezentând nivelul 
maxim al despăgubirii ce se poate acorda în caz de daună, ea putând fi 
formată din: 

a) valoarea bunului potrivit facturii originale sau, în cazul în care 
acesta nu are valoare comercială, valoarea de piaţă a acestuia la 
locul expedierii în momentul încheierii asigurării, la care se poate 
adăuga: 
b) costul transportului, al asigurării, taxele şi comisoanele vamale 
precum şi alte costuri ocazionate de transportul bunului, în măsura 
în care acestea nu sunt incluse în valoarea facturii; 
c) o sumă suplimentară, reprezentând un procent din valorile de la 
punctele a) şi b) de mai sus (maximum 10%), pentru acoperirea 
unor  cheltuieli neprevăzute, cu excepţia amenzilor, penalizărilor şi 
altora asemănătoare. 

 

 
 Asigurarea nu validează în favoarea cărăuşului, a unui alt mandatar 

sau a depozitarului. 

  

  

 

 Există restricții de acoperire? 

 
 Transporturile de bilete de bancă, cupoane, titluri, valori, bancnote şi 

monede, colecţii de numismatică, metale preţioase, perle, pietre 

preţioase, bijuterie fină, argintărie, în afară de cazul în care ele au fost 

nominal desemnate şi fac obiectul unei acceptări speciale; 

 Coletele poştale, chiar cele cu valoare declarată, decât prin 

intermediul unor convenţii şi a unor prime speciale. 



 

 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 

- Trebuie să răspundeți în scris la cererea-chestionar de asigurare a bunurilor pe timpul transportului, cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la 

risc, pe care le cunoaşteți 

- Trebuie să plătiți primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în contract  

În timpul derulării contractului: 

- În cazul în care împrejurările esenţiale privind riscul, aşa cum au fost declarate, se modifică în cursul valabilităţii contractului, trebuie să ne comunicați 

în scris schimbarea, imediat ce ați cunoscut-o 

- Să întreţineți, să ambalați şi să manipulați marfa, în condiţii corespunzătoare şi în conformitate cu normativele în vigoare, în scopul prevenirii producerii 

evenimentului asigurat       

În caz de daună: 

- Să ne înştiinţați în scris pe noi sau comisariatul de avarie indicat de noi, despre producerea evenimentului asigurat, imediat ce ați luat cunoştinţă de 

aceasta 

- Să luați toate măsurile pentru conservarea, paza şi salvarea bunurilor, limitarea şi micşorarea pagubei 

 
 

Când și cum plătesc? 

Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin 

numerar la reprezentanții noștri de vânzări.  

Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt 

prevăzute și datele scadente. 
 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Asigurarea intră în vigoare din momentul în care bunul asigurat părăseşte depozitul sau locul de depozitare, de la adresa menţionată în poliţa de 

asigurare, pentru a începe transportul. 

Asigurarea încetează în una din următoarele situaţii, oricare dintre ele survine mai întâi: 

- la livrarea la depozitul sau locul de depozitare al destinatarului, la destinaţia menţionată în poliţă 

- la livrarea la alt depozit sau loc de depozitare diferit de destinaţia finală specificată în poliţă 

- la expirarea a 60 de zile de la terminarea descărcării mărfii, dacă locul acesteia este un port şi la expirarea a 30  zile de la terminarea descărcării 

mărfii, dacă  acest loc este unul de interior (punct terminus al unui transport rutier, aerian sau pe cale ferată), în portul, staţia, aeroportul, locul final, 

intermediar sau de refugiu. 

Contractul poate înceta și din alte cauze: denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare. 
 

 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părți atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în 

care dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor 

contractuale. 

Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră cât și de noi, fără penalități și fără a fi 

necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 
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