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Asigurare Corp Nava si Masini                                                                       

Document de informare privind produsul de asigurare                                     

Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP 

SA, Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de 

Înregistrare: 336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, Nr. Înmatriculare în Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003 

Produsul: Asigurarea facultativă a navelor – Corp Nava si Masini 

Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu raspunde la nevoile 

si cerintele dumneavoastra specifice, ce urmeaza sa fie evaluate. Informatii complete despre acest produs gasiti in documentatia 

precontractuala si contractuala. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Acest produs de asigurare facultativă a navelor - Corp Nava si Masini este destinat a proteja persoana juridica ce are un interes 
in cu privire la nava asigurata, impotriva avarierii si pierderii navei asigurate (nava comerciala/nava de pescuit si/sau alte 
ambarcatiuni, instalatii si utilaje plutitoare, asimilate navelor). 
 

   

 Ce se asigură? 
 Avarierea si pierderea navei asigurate 

(cu posibilitatea includerii in asigurare a 
mijloacelor fixe si mijloacelor circulante 
materiale si a cheltuielilor în legãturã cu 
exploatarea navei), conform acoperirilor 
din Conditiile A, B, C, D sau E, ca urmare a 
producerii unuia din urmatoarele riscuri: 

 
 Pericole ale marilor, fluviilor sau alte ape 

navigabile, incendiu, explozie, talharie sau 
piraterie, aruncarea peste bord, coliziune, 
cutremur, eruptie vulcanica sau trasnet, 
accident la incarcarea/ descarcarea 
incarcaturii, cheltuieli de salvare, 
contributia la avaria comuna. 

             Riscuri acoperite suplimentar : 

 riscurile de rãzboi si greve 
      Acoperirile stabilite prin asigurare sunt:  

 Conditia A - pierdere totalã, avarie 
comunã, avarie particularã si rãspundere 
pentru coliziuni 

 Conditia B -  pierdere totalã, avarie 
comunã si avarie particularã  

 Conditia C -   pierdere totalã, avarie 
comunã si rãspundere pentru coliziuni  

 Conditia D - pierdere totalã si avarie 
comunã  

 Conditia E -  pierdere totalã 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
    

Ce nu se asigură? 

 Uzura normalã, deteriorarea treptatã si defectele cunoscute 
sau care puteau fi cunoscute de Asigurat, ale corpului navei, 
masinilor (motoarelor) sau celorlalte pãrti componente ale navei,  

 Pagubele produse de fortarea ghetii, cu exceptia navelor 
care au destinatia de spãrgãtoare de gheatã, 

 Cheltuielile efectuate pentru curãtarea, aplicarea grundului 
sau vopsirea navei, dacã nu sunt consecinta unui risc asigurat,  

 Scoaterea sau îndepãrtarea epavei sau a obiectelor care 
blocheazã calea navigabilã,  

 Pierderi si avarii la încãrcãtura transportatã, 

 Pierderi de vieti omenesti, daune corporale sau îmbolnãviri,  

 Pierderi sau avarii la inventarul mijloacelor fixe si mijloacelor 
circulante aflate la bordul navei, sau la încãrcãtura aflatã la 
bordul navei,  

 Neîncasarea navlului, a contributiei la avaria comunã si a 
altor sume cheltuite în legãturã cu exploatarea navei. 

 

Există restricții de acoperire? 

Principalele excluderi: 

! Rãzboi, rãzboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, revolte 
sau conflicte civile rezultând din acestea, actiuni ale grevistilor, 
terorism; 

! Capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie si 
consecintele acestora; 

! Actiuni ale minelor, torpilelor, bombelor abandonate sau altor 
arme de rãzboi abandonate; 

! Confiscare sau expropiere, 

! Radioactivitatea, toxicitatea, explozia sau alte asemenea 
pericole de contaminare provenind de la orice fel de combustibil, 
deseu, instalatii sau dispozitive nucleare sau parti ale acestora 

! Actiuni ale oricaror arme de rãzboi implicând fisiunea si/sau 
fusiunea nuclearã sau alte forte sau materiale radioactive. 

! o boală transmisibilă sau frica sau amenintarea (fie ea reală 
sau percepută) unei boli transmisibile precum si măsurile luate 
de autorităti pentru a limita răspândirea unei boli transmisibile, 
indiferent de orice altă cauză sau eveniment care contribuie 
simultan sau în orice altă secventă a acesteia. 
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Unde beneficiez de asigurare? 
 In Romania sau in strainatate, conform zonei de navigabilitate mentionata in polita. 

 

        

Ce obligații am? 
La emiterea contractului de asigurare: 

- Trebuie sa răspundeti în scris la toate întrebările formulate de Asigurător, precum şi sa declarati, la data încheierii 
Contractului de Asigurare, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşteti şi care, de asemenea, sunt esenţiale 
pentru evaluarea riscului, 
 
In cursul derularii contractului de asigurare: 

- Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, imediat ce ati luat cunostinta de ele, orice 
modificare a imprejurărilor esentiale privind riscul survenită pe perioada executarii Contractului de Asigurare, 

- Trebuie sa achitati primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în Contractul de Asigurare.  
 
In caz de dauna: 

- Trebuie sa luati, în cadrul sumei la care s-a făcut asigurarea şi potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea si 
micsorarea pagubelor produse ca urmare a unui eveniment asigurat. Trebuie sa avizati în scris Asiguratorul, in maxim 
72 de ore din momentul luarii la cunostinta, despre producerea evenimentului asigurat si înainte de efectuarea 
constatãrii sau reparatiilor.  

 

    

 Când și cum plătesc? 

In cazul asigurarii navei pe durata unei singure calatorii, plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru 

întreaga perioadă asigurată. 

La asigurãrile încheiate pe o perioadã de timp, plata primelor poate fi stabilitã în rate lunare sau trimestriale, plãtibile 

la datele prevazute in Specificatie. Numărul, cuantumul şi datele de scadenţă a ratelor de primă sunt cele înscrise în 

Poliţa de Asigurare (de regula scadentele sunt trimestriale, semestriale sau lunare). 

Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile ASIROM  sau 

imputernicitilor ASIROM. 

Primele de asigurare  pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM sau prin ordin de plata in 

conturile ASIROM indicate. Si dupa caz prin direct debit. 

 

    

Când începe și când încetează acoperirea? 

La asigurãrile încheiate pe o perioadã fixa , stabilita de timp, rãspunderea Asiguratorului începe si înceteazã la datele 
prevãzute în contractul de asigurare. 
La asigurarea încheiatã pentru o cãlãtorie determinatã (de voiaj), rãspunderea Asiguratorului începe în momentul 
pornirii (dezlegãrii) navei sau ridicãrii ancorei din locul de plecare si înceteazã în momentul sosirii navei la locul de 
destinatie. 

  

    

Cum pot să incetez contractul? 

Modul obişnuit de încetare a Contractului de asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la termen, 
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat. 

Conform prevederilor Codului Civil  Contractul de asigurare poate fi denunţat unilateral de către Asigurat, printr-o 
notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile  calculate de la data primirii notificării 
de către Asigurător. 

 
 


