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Asigurare de raspundere civila 

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: Aigurarea de raspundere civila a intermediarilor de transporturi rutiere 

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

nevoile si cerintele dumneavoastra specifice, ce urmează a fi evaluate. Informatii complete despre acest produs gasiti in 

documentatia precontractuala si contractuala. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

 
Acest produs de asigurare facultativă este destinat persoanelor juridice autorizate în condiţiile legii să desfăşoare activităţi de 

intermediere a operaţiunilor de transport rutier.  

 

   Ce se asigură? 
 

Asigurarea acopera raspunderea pentru 

daunele pe care Asiguratul este obligat să 

le suporte în cazul în care, în legătură cu 

desfăşurarea activităţii de intermediere a 

operaţiunilor de transport rutier, a cauzat 

un prejudiciu material unei terţe persoane 

şi, în temeiul angajării răspunderii sale, 

este obligat să îl repare. 

 

  Se acorda despagubiri pentru: 

 Sumele pe care asiguratul este obligat 

să le plătească unor terte persoane cu 

titlu de daune pentru prejudicii 

materiale provocate din eroare, 

neglijenta sau omisiune, in 

desfasurarea activitatii de 

intermediere a operatiunilor de 

transport rutier. 

 Cheltuielile de judecată făcute de cei 

prejudiciaţi în scopul obligării 

asiguratului la plata despăgubirilor, 

dacă asiguratul a fost obligat prin 

hotărâre judecătorească la plata 

acestora; 

 Cheltuielile de judecată făcute de 

asigurat în procesul civil dacă a fost 

obligat la plata de despăgubiri. 

 

 

 

   Ce nu se asigură? 

 Pretenţii de despăgubire pentru daune produse în 
timpul transportului rutier şi care sunt consecinţa 
culpei  transportatorului; 

 Pretenţiile de despăgubiri în legătură cu evenimente 
produse în afara programului de lucru sau care nu 
sunt în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; 

 Amenzi de orice fel și cheltuieli penale la care ar fi 
obligat Asiguratul, inclusiv cheltuielile de judecată 
făcute de Asigurat în procesul penal; 

 

   Există restricții de acoperire? 

   Principalele excluderi: 

! Război (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), 
invazie, ocupaţie militară, război civil, insurecţie, 
rebeliune, revoluţie, dictatură militară sau uzurpare de 
putere; tulburări civile, revolte, greve, acte de terorism 
sau sabotaj; 

! Efecte directe sau indirecte ale exploziei     atomice, 
ale radiaţiilor sau infestării radioactive ca urmare a 
folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile; 

! Poluare şi/sau contaminare din orice cauză, 

! Răspunderea care decurge din îmbolnăvirea de 
azbestoză sau orice altă boală care rezultă din 
existenţa, extragerea, manipularea, prelucrarea, 
fabricarea, vânzarea, distribuţia, depozitarea sau 
utilizarea azbestului, a produselor din azbest, a 
produselor care conţin azbest sau orice alte substanţe 
carcinogenice ; 

! Nu sunt cuprinse în asigurare și Asigurătorul nu 
acordă despăgubiri în baza prezentelor conditii de 
asigurare pentru nicio pretentie de despăgubire în 
legătura cu prejudiciile rezultate din/ în legătură cu  
nerespectarea dispozitiilor autoritătilor privind 
prevenirea sau limitarea epidemiilor/ pandemiilor, 
precum și dispozitiile privind prevenirea sau limitarea 
răspândirii/contaminării/infectării cu orice agenti 
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patogeni sau viruși. 

      Unde beneficiez de asigurare? 

 Asigurarea acoperă activitatea Asiguratului desfăşurată pe teritoriul României. 
 

       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 comunicati Asigurătorului prin notificare scrisă, dacă împrejurările esențiale privind riscul se modifică în 
cursul executării contractului, despre orice modificare intervenită faţă de datele menţionate în cererea/declaraţia 
completată la încheierea asigurării. 
Trebuie sa luati toate măsurile necesare şi/sau impuse de lege pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, 
precum şi pentru limitarea pagubelor şi cheltuielilor, în cazul producerii acestora. 
In caz de dauna: 
Trebuie să avizati, în scris, Asigurătorul, în termen de 3 zile de la luarea la cunoştinţă, despre producerea riscului 
asigurat, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenţa acoperirii acordate prin prezenta asigurare sau despre orice 
prejudiciu produs, împrejurările în care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse şi natura lor. În avizare se 
vor arăta locul, data, ora, cauzele şi împrejurările producerii riscului asigurat. 
Trebuie sa puneti la dispoziţia Asigurătorului toate informaţiile şi documentele de care dispuneți, în scopul 
instrumentării și lichidării daunei 

 
 

    Când și cum plătesc? 

Prima anuală de asigurare se achită fie anticipat şi integral, la încheierea asigurării, fie în rate semestriale sau 

trimestriale egale, la termenele precizate în polița de asigurare. 

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? 

Asigurarea se încheie pentru o perioada de asigurare de 12 luni, care se va mentiona în Polița de Asigurare. 
Răspunderea Asigurătorului începe la data menţionată în polita de asigurare dar nu mai devreme de data emiterii 
Politei de asigurare şi a încasării primei de asigurare sau ratei I de primă de asigurare şi încetează în ultima zi din 
perioada pentru care s-a încheiat asigurarea. 

În caz de neplată a unei rate de primă, următoare celei dintâi, Asiguratul are dreptul la un termen de păsuire de 15 zile 

de la scadenţa acesteia, situaţia contractului de asigurare rămânând neschimbată până la expirarea acestui termen. 

Neachitarea primei datorate până la expirarea termenului de păsuire are ca rezultat rezilierea contractului de asigurare 

începând cu ziua imediat următoare scadenţei, fără ca o notificare, punere în întârziere, sau o altă formalitate 

prealabilă să mai fie necesară. 

  

   Cum pot să incetez contractul? 

Modul obișnuit 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 denunțat unilateral de către asigurat printr-o 

notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de 

către asigurător. 

 

 
 


