
 
 
 
 

 
 

Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul Informării 
precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și pe care îți 
recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea facultativă CARGO îți protejează bunurile pe timpul transportului maritim, feroviar, rutier, aerian. 
 

 Ce se asigură? 
3 pachete de acoperire având posibilitatea adăugării 
de clauze suplimentare: 
 

✓ Tip A “Toate riscurile” - cel mai cuprinzător 
pachet, acoperind toate riscurile de pierdere și 
/ sau avariere a bunului; 

✓ Tip B “ Riscuri numite” – acoperă riscurile de 
pierdere și / sau avariere a bunurilor asigurate 
precizate expres în textul Condiției de 
asigurare, asociate cu evenimente care 
afectează mijlocul de transport, precum și cu 
evenimente naturale; 

✓ Tip C “Riscuri numite” - are cea mai restransă 
sferă de acoperire în raport cu A și B și oferă 
protecție pentru riscurile de pierdere și/sau 
avariere a bunurilor asigurate precizate expres 
în textul Condiției de asigurare, numai cu 
condiția ca acestea să fie asociate cu 
evenimente care afectează mijlocul de 
transport (respectiv cu daune suferite de 
mijlocul de transport); 

 
Clauze Suplimentare: riscuri de război, riscuri de greve, 
riscuri de depozitare, riscul de furt, asigurarea 
alimentelor congelate, asigurarea produselor din 
carne, asigurarea de cherestea, produse petroliere etc.
  
 
Sumele asigurate – limitele de răspundere sau de 
indemnizație sunt menționate în Polița de asigurare și 
pot fi formate din valoarea bunului potrivit facturii, 
costul transportului, prima de asigurare, cheltuieli și 
taxe vamale etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
Nu sunt asigurate prin Poliță: 
 

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

 Pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul 
propriu sau natura bunului asigurat; 

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

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

 
Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 
 

! Război, război civil, revoluție, rebeliune, insurecție sau 
conflict civil rezultând din acestea, ori orice act ostil al 
său împotriva unei puteri beligerante; 

! Greve, greve patronale, tulburări de muncă, revolte 
sau mișcări civile; 

! Acte de terorism; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă pe rute inclusiv “Întreaga lume” fiind excluse transporturile din țări/sau prin țări 
beligerante sau care se află sub embargou sau sancțiuni impuse de UN/US.  
Ruta de transport este menționată în Poliță. 

 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; să achiți prima de 
asigurare în cuantumul și la scadențele agreate; în cazul polițelor abonament sa avizezi Asigurătorul cu privire la 
transporturile efectuate înainte de începerea acestora etc.  
În caz de daună să avizezi organele abilitate locale precum și să înștiințezi în scris Asigurătorul cu privire la evenimentul 
apărut și să transmiți către aceasta toate documentele solicitate. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se va achita anticipat și integral la încheierea asigurării – în cazul polițelor pentru un singur 
transport și la termenele agreate; în baza decontului emis de Asigurător în cazul polițelor abonament - în RON, EUR 
sau USD. Metodele de plată sunt cele puse la dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe site-ul 
www.uniqa.ro. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Pentru un singur transport Polița este valabilă pentru perioadă determinată strict în timp și spațiu în Polița de 
asigurare. 
Pentru abonamente valabilitatea este de un an și acoperă riscurile tuturor transporturilor efectuate în această 
perioadă. 
 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
20 de zile calendaristice calculate de la data comunicării celeilalte părți. Notificarea se poate transmite prin poștă sau 
curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe Str. Nicolae Caramfil nr.25, parter, etaje 2-5, sector 1, 
București, sau scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro. 
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