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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 vehiculelor feroviare 

 

   
 

 Ce se asigură?              Ce nu se asigură? 

Obiectul asigurării 
 Sunt cuprinse în asigurare vehiculele feroviare menţionate în poliţă 
sau în anexă la aceasta, în timpul călătoriilor/ transporturilor efectuate – 
indiferent dacă aceste vehicule au tracţiune proprie sau sunt tractate – 
precum şi în timpul staţionărilor în atelierele de reparaţie, depouri şi 
altele asemenea. 
Riscuri asigurate 
 Sunt acoperite pagubele produse vehiculelor feroviare asigurate, 

ca urmare a: 
-unui accident în care este implicat vehiculul feroviar pe timpul 
deplasării 
-prabuşirii clădirilor 
-incendiului, trăznetului, exploziei, cutremurului de pământ, 
erupţiilor vulcanice, furtunii, avalanşelor, căderilor de pietre, 
inundaţiilor şi altor catastrofe naturale 
-lovirii sau prăbuşirii unor aparate de zbor sau a unor părţi 
componente ale acestora, inclusiv a încărcăturilor acestora 
-operaţiunilor de încărcare sau descărcare a mărfurilor în/din 
vehiculul feroviar asigurat utilizat ca mijloc de transport ori în timpul 
unei transbordări pe sau de pe un alt mijloc de transport 
-coliziunii, deraierii 
-alunecării sau surpării terasamentelor, prăbuşirii podurilor sau 
tunelurilor 

 Sunt acoperite despăgubiri şi pentru următoarele cheltuieli:  
contribuţiile la Avaria Generală;  cheltuielile făcute de Asigurat în 
scopul respingerii pretenţiilor de despăgubire formulate de terţi 
pentru compensaţii sau cheltuieli făcute ca urmare a Culpei 
Comune; cheltuielile făcute în mod rezonabil de către Asigurat cu 
scopul de a preveni şi micşora dimensiunea unei daune sau a 
extinderii acesteia; cheltuielile de curăţire făcute de Asigurat ca 
urmare a producerii unui eveniment asigurat, pentru îndepărtarea 
vehiculului feroviar avariat de la locul unde s-a produs dauna sau 
pentru transportarea acestuia până la cel mai apropiat depou, fiind 
acoperite şi cheltuielile cu staţionarea vehiculului. 

Suma asigurată  Suma maximă în limita căreia Asigurătorul plăteşte 
indemnizaţia / despăgubirea în conformitate cu condiţiile de asigurare, 
în cazul producerii evenimentului asigurat. 

 

 

 Transporturile maritime nu sunt acoperite prin această asigurare decât în cazul 
în care mărfurile livrate sunt direct legate de vehiculul feroviar asigurat şi când 
livrările în astfel de tranzacţii comerciale se execută în mod normal cu bacuri 

 Nu se acordă despăgubiri pentru daunele produse părţilor electronice 
(componentelor), programelor sau datelor informatice ale vehiculelor feroviare 
asigurate, cu excepţia cazurilor în care pagubele sunt produse de un risc 
asigurat care s-a dovedit a fi o cauză externă a unei astfel de daune 

 Nu este acoperită răspunderea civilă legală a Asiguratului 
 Asigurarea nu acoperă pagubele sau cheltuielile legate de poluare şi/sau 

contaminare, provocate direct sau indirect de orice cauză, nici cheltuielile 
de decontaminare şi eliminarea ori înlocuirea solului sau a apelor de 
suprafaţă ori subterane şi nici daunele datorate emisiilor nocive în aer 
        Există restricții de acoperire? 

          Nu se acordă despăgubiri pentru pagubele produse ca urmare a 
următoarelor evenimente:  
 Război; greve  
 Starea tehnică necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a vehiculelor 
feroviare 
 Confiscarea, naţionalizarea, sechestrarea, rechiziţionarea, deposedarea 
sau alte acte similare făcute de autorităţi, infracţiuni la reglementările 
vamale sau comerciale, comerţul prohibit sau clandestin 
 Pierderi rezultate din operaţiuni comerciale (diferenţe de curs valutar, 
pierderi datorate întârzierii transportului, chiar dacă întârzierea s-a datorat 
unui risc asigurat), precum şi orice fel de daune interese 
 Pagube produse prin întreruperea folosirii vehiculelor feroviare, inclusiv 
salariile aferente pe perioada respectivă, chiar ca urmare a unei cauze 
cuprinse în asigurare 
 Diferende cu beneficiarii serviciilor prestate cu vehiculele feroviare, cum ar 
fi: pierderi cantitative sau calitative ale mărfurilor transportate, scurgerea 
ordinară, viciul propriu sau natura mărfurilor transportate 
 Vandalism şi actele rău-intenţionate 
 Nu se acordă despăgubiri, indiferent de cauza care a contribuit la apariţia 

daunelor, pentru pagubele produse ca urmare a: vandalismului şi actelor 

rău-intenţionate; comportării necorespunzătoare voite a Asiguratului sau a 

prepuşilor acestuia, inclusiv consecinţele penale sau administrative 

(amenzi, confiscări, puneri sub sechestru etc.); neîntreţinerii şi uzurii 

normale; coroziunii şi ruginirii; defectelor de material, greşelilor de 

proiectare sau tehnologice şi consecinţelor acestora; frânelor puternice, 

şocurilor, daunelor la roţi; omisiunilor, neglijenţelor sau erorilor de operare; 

lipsei apei de răcire, uleiului sau lubrifianţilor; furturilor, delapidărilor, 

fraudelor şi înşelătoriilor; riscurilor comerciale cum ar fi insolvabilitatea, 

neonorarea obligaţiilor de plată şi altele asemenea; calamităţilor naturale 

(cutremur, inundaţie, furtună etc.) cu excepţia cazurilor în care Asigurătorul 

acceptă acoperirea acestor riscuri, prin menţiune înscrisă în poliţa de 

asigurare 

 

 

 

   
 

 



 

Unde beneficiez de acoperire? 

 

Acoperirea se aplică în limita zonelor geografice din Europa, fiind excluse teritoriile Ucraina, Rusia și Belarus. La solicitare, acoperirea poate fi 
extinsă. 

 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 
- Trebuie să plătiți primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în contract  
- Trebuie să răspundeți în scris la cererea-chestionar a vehiculelor feroviare, cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la risc, pe care le 

cunoaşteți 
În timpul derulării contractului: 

- Dacă împrejurările esenţiale privind riscul aşa cum le-ați declarat la începutul asigurarii se modifică în cursul valabilităţii contractului,  trebuie să 
comunicați în scris schimbarea, imediat ce ați cunoscut-o 

- Trebuie să întreţineți vehiculele feroviare asigurate în condiţii corespunzătoare şi în conformitate cu normativele în   vigoare, în scopul prevenirii 
producerii evenimentelor asigurate 

În caz de daună: 
- Să luați toate măsurile pentru conservarea, paza şi salvarea bunurilor avariate, pentru limitarea şi micşorarea pagubei 
- Trebuie să ne înştiinţați în scris despre producerea evenimentului asigurat, în termen de 48 de ore ce ați luat cunoştinţă de aceasta 

- În cazul pagubelor produse ca urmare a incendiului, exploziei sau a unor acte penale, veți raporta producerea evenimentului celei mai apropiate 
autorităţi competente (poliţie, pompieri, după caz) 

 
 

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? 

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:  

- când obiectul asigurării este complet distrus sau se constată daună totală;  
- prin reziliere;  
- prin denunțare;  
- alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare. 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti 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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