
 
 
 
 

 
 

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 protejează transportatorul care efectuează transporturi de mărfuri cu autovehiculul menționat în Polița de 
asigurare, pentru cazurile de răspundere a transportatorului, în calitate de cărăuș, în ceea ce privește mărfurile 
transportate. 
 

 Ce se asigură? 
 
✓ Răspunderile cuprinse sunt prevăzute la art. 17 și 

art. 23 din Convenția referitoare la contractul de 
transport internațional de mărfuri pe șosele 
(CMR) și în Condiția de asigurare: pierderea totală 
sau parțială sau pentru avariere produsă între 
momentul primirii mărfii și cel al eliberării acesteia 
cât și pentru întârzierea în eliberare, etc; 

 
Clauza Suplimentară privind asigurarea riscului de furt 
în cazul asigurării de răspundere a transportatorului în 
calitate de cărăuș pentru mărfurile transportate cu 
autovehicule în trafic internațional (CMR). 
 
 
Limitele de răspundere se aplică pentru fiecare 
transport în parte, efectuat în perioada de valabilitate 
a Poliței de asigurare, limita maximă fiind stabilită de 
comun acord de către Asigurător și Asigurat, în funcție 
de valoarea mărfurilor transportate. Limita maximă a 
răspunderii poate fi actualizată prin majorare sau 
indexare, inclusiv datorită inflației și/sau modificării 
cursului valutar la asigurările încheiate în lei, prin plata 
primei de asigurare suplimentare corespunzătoare. 
După fiecare eveniment asigurat produs şi în urma 
căruia s-a plătit despăgubire, limita maximă a 
răspunderii acoperite prin asigurare se micşorează 
pentru restul duratei asigurării, începând cu data plăţii 
despăgubirii, cu valoarea sumei plătite, asigurarea 
continuând pentru limita maximă de răspundere 
rămasă, fără modificarea primei de asigurare. La 
cererea scrisă a asiguratului, se poate realiza 
reîntregirea limitei maxime de răspundere, prin plata 
primei de asigurare suplimentare corespunzătoare, cu 
respectarea prevederilor condiţiilor de asigurare 
privind încheierea unei asigurări noi. 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
Nu se asigură: 
 

 Avaria sau întârzierea dacă a avut drept cauză o culpă 
a persoanei care are dreptul să dispună de marfă, un 
ordin al acesteia nerezultând dintr-o culpă a 
transportatorului, un viciu propriu al mărfii sau 
circumstanţe pe care transportatorul nu putea să le 
evite şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. 

 
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, invazie, război civil, rebeliune, revoluție, 
conspirație, terorism, sabotaj, vandalism etc; 

! Explozie atomică, radiații sau infestări radioactive, 
poluare, contaminare din orice cauză; 

! Prejudicii produse cu intenție, din culpă gravă, etc; 

!  Pagube indirecte (scăderea prețurilor 
mărfurilor/reducerea valorii mărfurilor după 
reparație), confiscare, expropriere, naționalizare, 
sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul 
oricărei autorități publice etc; 

 
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 atât pe teritoriul României cât și în străinătate, în funcție de opțiunea aleasă (CMR 
Intern/ Extern). Pentru CMR extern ne referim la țările semnatare ale Convenției CMR – cel puțin una dintre țările 
în care se face încărcarea sau descărcarea. 

 

 Ce obligații am? 
 

Să iei  măsuri, potrivit cu împrejurările şi în conformitate cu Convenţia CMR pentru executarea corespunzătoare a 
transportului, păstrarea, paza şi întreţinerea mărfurilor în bune condiţii şi în conformitate cu reglementările legale, 
în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Să oferi Asigurătorului toate informațiile solicitate pentru 
emiterea Poliței; sa achiți prima de asigurare în cuantumul și la scadențele agreate etc.  
În caz de daună să înștiințezi organele abilitate, să avizezi imediat, în scris Asigurătorul despre producerea 
evenimentului și să pui la dispoziția acestuia toate documentele și informațiile solicitate. Să conservi dreptul de 
regres al Asigurătorului împotriva celor vinovaţi de producerea pagubelor;  

 

 Când și cum plătesc? 
 
Metodele de plată sunt cele puse la dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe site-ul www.uniqa.ro. 
Prima de asigurare se stabilește în aceeași valută în care a fost stabilită limita de răspundere. În funcție de opţiunea 
Asiguratului, prima de asigurare poate fi plătită în Lei sau în valută. Plata în Lei a primei de asigurare stabilită în valută 
se face prin raportarea la cursul BNR valabil la data efectuării plății către Asigurător. Plata se face anticipat și integral 
pentru întreaga durată a asigurării sau în rate : lunar, trimestrial, semestrial la termenele menționate în Poliță. Dacă 
prima de asigurare se plăteşte în rate subanuale, Asiguratul poate plăti ratele de primă scadente, urmatoare celei 
dintai, în termen (denumit termen de păsuire) de 15 zile calendaristice de la data scadenţei prevăzută în poliţa de 
asigurare, perioadă în care asigurarea rămâne în vigoare. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 
Perioada de asigurare începe la data prevăzută în Poliță, dar nu înainte de trecerea a 48 de ore de la expirarea zilei în 
care a fost emisă Polița și achitată prima de asigurare. Asigurarea se poate încheia pentru un transport sau pe o 
perioadă de un an cu posibilitatea de reînnoire.  
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată în Poliță. Prin derogare 
de la Condițiile contractuale se poate acorda și o altă valabilitate. 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea  unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, oricand pe parcursul duratei asigurării, 
rezilierea devenind efectivă de la data convenită în scris de către părți. Notificarea se poate transmite prin poșta 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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