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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale 
și contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.  

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Aceasta este o asigurare care acoperă pagubele produse mărfurilor ce fac obiectul transportului (CARGO), pentru toate situaţiile în care 
există interes asigurabil românesc. Această asigurare nu validează în favoarea cărăuşului, a unui alt mandatar sau a depozitarului, dacă 
nu s-a convenit altfel între părţi.  
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Ce se asigură? 
 

Această asigurare acoperă toate riscurile de pierdere sau de 
avariere a bunului asigurat cauzate de: 

incendiu sau explozie;  

eşuarea, scufundarea sau răsturnarea navei sau a 
ambarcaţiunii;  

răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport;  

coliziunea sau contactul navei, ambarcaţiunii sau mijlocului 
de transport cu orice obiect exterior, altul decât apa;  

descărcarea bunurilor într-un port de refugiu; 

cheltuielile şi contribuţiile la avaria comună; 

cheltuielile de salvare. 
 

Suma asigurată/Suma asigurată maximă pe transport poate 
fi formată din: 

-preţul de vânzare potrivit facturii, costul transportului precum şi 
celelalte costuri care sunt în legătură cu acesta, costul asigurării, 
cheltuieli şi taxe vamale etc., în măsura în care nu sunt incluse în 
valoarea facturii, o sumă suplimentară reprezentând un procent 
uzual de 10% (dacă nu s-a convenit altfel) pentru acoperirea unor 
cheltuieli care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării cu 
excepţia amenzilor, penalizărilor şi a altora asemănătoare. 
 

Asigurarea poate fi încheiată conform uneia dintre Condiţiile 
specifice de asigurare privind natura acoperirii “A”, „B”, „C” sau 
„D”, sau precum şi a altor condiţii specifice după caz (conform 
Institute CARGO Clauses). 

Asigurarea încheiată în Condiţia de asigurare specifică “A-Toate 
riscurile” poate fi extinsă pentru a acoperi Riscuri specifice ale 
bunurilor/mărfurilor asigurate, prin prevederea expresă a acestor 
extinderi în Poliţă. 

Asigurarea încheiată în Condiţiile de asigurare specifice “B” sau 
“C” poate fi extinsă pentru a acoperi riscurile de furt si jaf, prin 
prevederea expresă a acestor extinderi în Poliţă. 

De comun acord părțile pot stabili acoperirea unor riscuri 
suplimentare conform regulilor “Institute CARGO Clauses”. 
 

 

Ce nu se asigură? 
 
 

pierderea, avaria sau cheltuiala rezultând din sau provocate de 
comportamentul voit necorespunzător al Asiguratului; 

scurgerea ordinară, pierderea uzuală în greutate sau volum, ori uzura 
normală a bunului asigurat; 

pierderile, avariile sau cheltuielile cauzate de stivuirea, ancorarea sau 
amararea insuficientă sau necorespunzătoare a bunului/mărfii în 
mijlocul de transport, în liftvan şi/sau în container, precum şi de 
pregătirea şi ambalarea insuficientă sau necorespunzătoare a 
bunului/mărfii în vederea transportului; 

pierderea, avaria sau cheltuielile cauzate de viciul propriu sau de 
natura bunului asigurat;  

cheltuielile cauzate de întârziere; 

pierderea ca urmare a oricărui tip de furt, cu excepţia furtului săvârşit 
prin acte de tâlhărie sau prin efracţie;  

lipsurile la inventar (dispariție misterioasă); 

pierderea, avarierea sau cheltuielile provenind din lipsa stării de 
navigabilitate sau inadecvarea navei sau ambarcațiunii privind 
transportul în siguranță al bunurilor asigurate; 

pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de război, război civil, 
revoluţie, rebeliune, insurecţie sau conflicte civile rezultând din 
acestea, ori orice act ostil al sau împotriva unei puteri beligerante, 
capturare, sechestrare, arestare, reţinere sau detenţie (cu excepţia 
pirateriei) şi consecinţele acestora sau orice tentativă de acest fel, 

mine, torpile, bombe sau alte arme de război abandonate. 

 

Există restricții de acoperire? 
Gothaer nu acordă despăgubiri dacă:  

nu v-aţi îndeplinit oricare dintre obligaţiile decurgând din contractul de asigurare; 

se constată și se dovedește reaua dvs. credință în legătură cu producerea oricărui eveniment asigurat sau declarații legate de evenimentul 
asigurat; 

în declarațiile dvs. sau ale reprezentanților dvs. se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea 
Gothaer în eroare; 

nu ați comunicat de îndată schimbarea împrejurărilor privind riscul; 

în cazul în care, cu rea-credinţă, omiteţi să declaraţi sau declaraţi eronat transporturile efectuate, în cazul poliţelor abonament. 

Mărfurile încărcate în vrac, cele trimise la reparaţii, returnate de la şantiere, efectele personale se asigură în condiţia “C”.  

În lipsa unui accept special din partea Gothaer nu sunt acoperite: bilete de bancă, cupoane, titluri, valori, bancnote şi monede, colecţii numismatice, 
metale preţioase, perle, pietre preţioase, bijuterie fină, argintărie; tablouri, statuete şi alte obiecte de artă; animale vii; colete poştale, inclusiv cele cu 
valoare declarată. 

)restrictie!!!! 
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Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Această asigurare este valabilă pentru evenimente produse în întreaga lume pe rute comerciale uzuale, cu excepţia ţărilor sau a zonelor aflate 
în război declarat sau aflate sub embargou economic. 

 

Ce obligaţii am? 
 

Obligaţii la începutul contractului: 

 să răspundeţi corect, complet și cu bună credință la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate informațiile 
și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteți; să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a 
vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru 
sau să informați intermediarul dvs. despre acest lucru;după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă, iar dacă sunt 
erori, să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea corectării acestora; 

 să ne returnați documentele de asigurare semnate de către dvs. (polița, condiții de asigurare, alte documente). 

Obligaţii pe durata contractului: 

 să luați toate măsurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii/ apariției unor daune şi să menţineţi pe toată durata de valabilitate a 
contractului toate măsurile de protecţie aflate sub controlul dvs.; 

 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță; 

 să ne comunicaţi în scris orice modificări ale împrejurărilor referitoare la risc, în maximum 48 de ore de când a luat cunoştinţă despre acestea; 

 să întreţineti, să ambalati, să manipulati marfa în vederea încărcării, stivuirii, legării sau amarării corespunzătoare a acesteia pe mijlocul de 
transport, în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare, astfel încât să fie asigurată siguranţa mărfii şi a mijlocului de transport în 
scopul prevenirii producerii evenimentului asigurat; 

 să solicitați transportatorului autorizaţia şi prezentarea unei poliţe de asigurare de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş pentru 
avarii şi/ sau pierderi la marfa transportată, poliţă care să fie în vigoare pe perioada transportului. 

Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri: 

 să înştiinţaţi imediat, conform uzanţelor din ţara unde s-a produs evenimentul asigurat, autorităţile şi organele abilitate prin lege, potrivit cu 
evenimentul produs;  

 să ne înştiinţaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, în maxim 2 zile (48 ore) de la data producerii acestuia; 

 să ne puneți la dispoziție toate actele și evidențele necesare acordării despăgubirilor şi să păstraţi starea de fapt a bunurilor/mărfurilor asigurate 
avariate la dispoziţia Gothaer; 

 să ne permiteți să facem investigații cu privire la cauza și mărimea pagubei; 

 să nu faceţi nicio plată, să nu vă asumaţi nicio obligaţie şi să nu faceţi nici o altă cheltuială în legătură cu daunele survenite, fără acordul prealabil 
scris al Gothaer. 

 

Când şi cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei, anticipat şi integral sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate (în 
funcţie de tipul transportului: pentru un singur transport sau transport abonament). 
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru www.gothaer.ro 
(plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de asigurare să fie făcută în contul 

acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor de asigurare. 

 

Când începe şi când încetează acoperirea? 
 

Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ ratei 1. 
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:  

 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;  

 prin consumarea totală a sumei asigurate  pe perioada de asigurare, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer; 

 la data scadenţei ratei de primă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație; 

 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor; 

 la data înstrăinării bunurilor asigurate către o altă persoană, dacă nu s-a convenit altfel între părţi prin emiterea unui Act adiţional la contractul de 
asigurare. 

Răspunderea Gothaer va înceta conform prevederilor menţionate în cadrul Condiţiilor specifice de asigurare   “A”, „B” „C” sau „D”, în funcţie de tipul 

transportului (rutier, fluvial, maritim, feroviar sau aerian). 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
 

Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul de asigurare 
încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs., vă vom restitui o parte 
din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale. Alte informaţii despre modalităţile 
de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale. 
 


