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Produsul: Asigurarea privind răspunderea 
transportatorului pentru mărfurile transportate cu 
vehicule rutiere 

 

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? 

Asigurăm răspunderea civilă a Asiguratului, în calitate de transportator, pentru mărfurile transportate pe căi rutiere, cu vehiculele rutiere menţionate 

expres în poliţa de asigurare 

 
 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

   Riscuri asigurate 
 Pierderea totală sau parţială a mărfurilor sau pentru avarierea 

acestora, produse între momentul primirii mărfurilor pentru 
transport şi cel al predării acestora, precum şi pentru depăşirea 
termenului de livrare 

Acoperiri opționale 
 Asigurarea riscului de transport vehicule 
 Asigurarea riscului de furt 
 Asigurarea riscului de producere a daunelor în timpul operaţiunilor 

de încărcare – descărcare 
 Asigurarea containerelor pe timpul transportului 
 Asigurarea autotractorului 
 Asigurarea mărfurilor perisabile transportate cu vehicule dotate cu 

instalaţii frigorifice 
 Asigurarea transporturilor în cabotaj 

Suma asigurată - Suma maximă pe care o poate acorda 
Groupama ca despăgubire, conform condițiilor de asigurare, 
menționată în poliță. 

 
 Nu asigurăm transportul sau vehiculul dacă nu este cel convenit în 

scrisoarea de trăsură sau dacă mărfurile sunt transportate cu 
vehicule neadecvate. 

  

  

 

 Există restricții de acoperire? 
 

 Daunele datorate depăşirii termenului de livrare din cauze neimputabile 
Asiguratului 

 Asiguratul/prepusul/salariatul Asiguratului (după caz) care conducea 
vehiculul în momentul producerii daunei nu avea permis de conducere 
valabil pentru categoria respectivă de vehicul sau permisul i-a fost retras, 
anulat, reţinut sau nu avea certificat de înmatriculare valabil (sau orice 
altă autorizaţie de circulaţie valabilă) 

 Asiguratul/prepusul/salariatul Asiguratului (după caz), care conducea 
vehiculul şi a cauzat producerea evenimentului asigurat avea în sânge o 
îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau era în stare de 
ebrietate, ori se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor produse 
sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, 
drogurilor;  

 Asiguratul a produs cu intenţie daunele pentru care răspunde 
 Confiscarea, sechestrarea, exproprierea, naționalizarea, rechiziționarea, 

ridicarea sau reţinerea mărfurilor transportate sau a vehiculului, cu orice 
titlu de către un guvern, o autoritate sau putere 

 Daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o 
consecinţă a violării embargoului, contrabandei, comerţului prohibit sau 
clandestin, confiscare 

 Daunele datorate stivuirii şi/sau ambalării necorespunzătoare 
 Daune provocate de evenimente naturale (furtună, grindină, alunecare 

de teren, cutremur, trăsnet, alunecare de teren, inundație, polei, ceață și 
altele asemenea) 

 Sunt excluse din asigurare răspunderile generate de următoarele tipuri 
de transporturi: transporturile poștale interne și/sau transporturile 
efectuate pe baza convenţiilor poştale internaţionale; transporturile în 
care marfa transportată o reprezinta vehicule sau autovehicule (noi sau 
second hand) neavariate; transporturile în care marfa transportată o 
reprezintă vehicule avariate (servicii tractare auto), transportul 
vehiculelor parcate ilegal și alte transporturi similare; transporturile 
funerare; transporturile efectelor de strămutare 

 Sunt excluse din asigurare răspunderile pentru daune produse 
următoarelor mărfuri: bijuterii, perle, pietre preţioase, blănuri, obiecte de 
artă şi de colecţie sau alte obiecte care au o valoare artistică, ştiinţifică 
sau istorică; metale preţioase sub orice formă, bani, bilete de bancă, 
monede, cecuri, acţiuni, obligaţiuni, cupoane şi orice alte hârtii de 
valoare, timbre, cărți de credit și altele asemănătoare; hârtii de valoare; 
tutun și produse din tutun; alcool și produse din alcool cu concentrație 
alcoolică mai mare de 20 grade; diamante industriale şi carbon, etc. 



 
 

Unde beneficiez de acoperire? 

 

Asigurarea este valabilă când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare sunt: 
- pe teritoriul României 
- sunt situate în două ţări diferite, dintre care cel puţin una dintre ele este ţară semnatară a Convenţiei C.M.R., însă exclusiv pentru limitele şi 

vehiculele menţionate în contract. 

 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 
- Trebuie să răspundeți în scris la întrebările formulate în Cererea de asigurare 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 le-ați declarat, se modifică în cursul valabilităţii contractului, trebuie să ne comunicați, 

în scris, în termen de 7 zile calendaristice 
- Trebuie să luați măsuri potrivit cu împrejurările şi în conformitate cu convenţia CMR pentru executarea corespunzătoare a fiecărui transport, 

păstrarea şi paza bunurilor aflate în custodia dumneavoastră pe tot parcursul transportului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în 
scopul prevenirii producerii daunelor sau limitarea acestora 

În caz de daună: 
- Trebuie să înştiinţați, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului asigurat, poliţia sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de 

locul producerii accidentului şi după caz, corespondenţii din străinătate, solicitând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii 
accidentului şi la daunele produse 

- Să ne înştiinţați în scris, în maxim 48 de ore  de la producerea evenimentului asigurat, despre orice avarie sau pierdere produsă mărfii transportate 
- Să luați, pe seama Groupama şi în cadrul limitei de răspundere menţionate în poliţă, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea daunelor, 

pentru salvarea bunurilor transportate, păstrarea şi paza bunurilor rămase şi pentru prevenirea degradărilor ulterioare 

- Să nu recunoașteți nici o răspundere şi să nu faceți nici o ofertă, promisiune sau plată fără acordul prealabil al nostru 

 
 

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, dacă se convine plata primei în rate, în polița de asigurare 
sunt prevăzute și datele scadente. 

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Acoperirea prin asigurare începe de la data fixată în poliţă, dar în niciun caz înainte de orele 24:00 ale zilei în care ați plătit prima de asigurare 
sau prima rată a acesteia  și încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă. 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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