
 
 
 
 

 
 

 
Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare facultativă a valorilor pe timpul 
transportului având ca asigurați societăți comerciale 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? 
Această asigurare facultativă îți protejează valorile (bani în numerar) pe timpul transportului terestru, aerian sau naval, în 
și între localități din România. 
 

 Ce se asigură? 
 
Asigurătorul acordă despăgubiri pentru: 

✓  pierderile cauzate, în timpul transportului sau 
a încărcării ori descărcării valorilor, de furtună, 
uragan, cutremur de pământ, prăbușire sau 
alunecare de teren, trăsnet, explozie, chiar 
dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate 
de incendiu, ploaie torențială, inclusiv efectele 
indirecte ale acesteia, grindină, inundații, 
avalanșe de zăpadă, greutatea stratului de 
zăpadă, avariile accidentale ale instalațiilor de 
gaze, apa de canal, carbonizarea totală sau 
parțială ori topirea, chiar și fără flacără, 
accidentelor de circulație, inclusiv pentru 
furtul ca urmare a acestor evenimente; 

✓ pierderea valorilor transportate prin furt, jaf și 
nelivrare, ca urmare a atacului armat. 

 
Sumele asigurate – limitele de răspundere sau de 
indemnizație sunt menționate în Polița de asigurare. 
Suma totală asigurată se compune din totalul sumelor 
transportate de Asigurat în perioada de asigurare. 
Suma asigurată pentru fiecare transport în parte este 
suma efectiv transportată cu transportul respectiv. 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
Nu sunt asigurate prin Poliță: 
 

 Furt sau alte infracțiuni comise de sau în colaborare 
cu orice acționar, partener, director, salariat sau 
reprezentant al Asiguratului ori operator al localurilor, 
sediilor, punctelor de lucru, care au cauzat dispariția, 
distrugerea sau deteriorarea pe timpul transportului 
a valorilor asigurate; 

 pierderile sau daunele cauzate sau rezultate direct 
sau indirect ca urmare a modului de administrare, 
insolvabilității, acordurilor voite cu creditorii, 
falimentului Asiguratului, operatorilor din localurile, 
sediile, punctele de lucru, oricărui terț a cărui 
proprietate poate deveni nedistinctă de cea a 
Asiguratului; 

 pierderile sau daunele rezultate în sau din 
autovehicule neînsoțite. 

 
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; 

! Confiscare, naționalizare sau rechiziție ori cele 
produse asupra proprietății de sau în baza unui ordin 
fie al guvernului, fie al vreunei autorități locale, 
arestare, reținere sau detenție; 

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 timpul transportului terestru, aerian sau naval, în și între localități din România, 
de la punctele de lucru și sucursalele Asiguratului la caseria Asiguratului (colectare de bani); de la Sediul central 
al Asiguratului  la Banca / Sucursalele Asiguratului / punctele de lucru ale Asiguratului;  de la Banca la sediul 
central al Asiguratului / Sucursalele Asiguratului / punctele de lucru ale Asiguratului; 

 
 

 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; să iei toate măsurile, potrivit cu împrejurările și cu normativele în 
vigoare, pentru limitarea și micșorarea pagubei, etc.  
În caz de daună, să avizezi organele abilitate locale, 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 plătește astfel: pentru transporturile de valori asigurate într-o valută liber convertibilă, prima se 
va plăti în EUR, prin echivalare la cursul oficial al BNR din ziua efectuării transportului; pentru transporturile de valori 
asigurate în RON, prima se va plăti în RON. 
Se va plăti o primă de depozit în avans reprezentând 80% din prima anuală estimată, plătibila anticipat; trimestrial, se 
face regularizarea pentru banii transportați în decursul celor trei luni scurse. 
Metodele de plată sunt puse la dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe site-ul www.uniqa.ro. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
Asigurarea se consideră încheiată prin transmiterea de către Asigurat către Asigurător, odată cu cererea de asigurare 
și a următoarelor date: mijlocul de transport, identificarea acestuia, numărul de înmatriculare a autovehiculului, AWB, 
B/L, precum si prin confirmarea de către Asigurator, prin semnătură și ștampilă, a primirii acestor date. 
Răspunderea Asiguratorului încetează, pentru fiecare transport în parte, din momentul în care valorile asigurate au 
ajuns la punctul final de destinație. 
 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
30 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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