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Despre ce tip de asigurare este vorba?
Această asigurare oferă acoperire pentru răspunderea dvs. în calitate de operator de transport rutier de mărfuri şi persoane decurgând strict din activitatea
desfăşurată în această calitate în timpul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare şi până la limita răspunderii prevăzută în poliţa de asigurare,
neacoperindu-se răspunderea dvs. pentru activităţi conexe. Despăgubirile se vor acorda de către Gothaer numai pentru prejudiciile produse terţelor
persoane ce au calitatea de Beneficiari ai serviciilor ce ar fi trebuit prestate de dvs. pentru care atât evenimentul asigurat cât şi cererea de despăgubire
formulată de terţa persoană prejudiciată au apărut în timpul perioadei asigurate.

Ce se asigură?
Riscuri asigurate:
garantarea capacităţii dvs. financiare minime, prin acordarea
de despăgubiri pentru prejudiciile materiale produse unor
terţe persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de
transport, ca urmare a neonorării unor comenzi sau contracte
de transport din culpa dvs.
Limita de răspundere
Limita de răspundere până la care Gothaer acoperă pretenţiile de
despăgubire ale terţilor cu care aveţi încheiate contracte de
transport neexecutate se stabileşte ca diferenţa dintre nivelul
financiar minim obligatoriu stabilit conform legislaţiei în vigoare şi
capitalurile proprii ale operatorului de transport rutier respectiv
capitalul propriu subscris şi vărsat, în cazul operatorilor nou
înfiinţaţi.
Limita de răspundere asigurată reprezintă capacitatea financiară
suplimentară solicitată de dvs.

Ce nu se asigură?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente,
acordate de societăţile bancare, din chirii precum şi creanţele rezultând din
continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii, creanţele
izvorâte din raporturi de muncă, creanţele bugetare, creanţele garantate cu
ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare, ori drepturi de retenţie, de orice
fel, alte creanţe chirografare cu excepţia celor izvorâte din raporturile
contractuale cu beneficiarii serviciilor de transport prestate de dvs.;
pagube ca urmare a unor acte ilegale ori unor fapte incriminate de Codul
Penal ca infracţiuni de către dvs.sau a oricărui prepus al dvs. ca urmare a
acţiunii sau inacţiunii cu caracter fraudulos sau penal a unui membru din
conducerea dvs., precum şi a prepuşilor dvs.;
poluarea şi/sau contaminarea de orice fel şi din orice cauză; prejudicii
produse prin accidente de autovehicule;
daune provenind din sau în legătură cu răspunderea dvs. civilă delictuală;
pretenţiile de despăgubire pentru care nu se face dovada existenţei relaţiei
contractuale;
daune produse de violare a embargoului, contrabanda, comerţ prohibit sau
clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau rechiziţionare, cauţiune
sau alte garanţii financiare, amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli judiciare
penale;
daune produse de revoluţie, revoltă, tulburări civile, greve, greve patronale
sau alte evenimente similare; infestarea mărfurilor transportate, ca urmare a
amestecării sau a schimbării gustului şi/sau a mirosului, fie o depreciere a
conţinutului, fie cheltuieli pentru readucerea în stare normală a mărfurilor
transportate; daune produse ca urmare a desfăşurării de activităţi conexe
transporturilor rutiere; producerea oricăror riscuri acoperite prin alte forme de
asigurare;
răspunderea dvs. pentru prejudicii aduse unor terţe persoane, chiar ca
urmare a neonorării unor comenzi sau contracte de transport, dacă aceste
prejudicii care au apărut în urma unor transporturi efectuate de dvs. cu
vehicule rutiere pentru care nu există licenţă/autorizaţie de transport valabilă
la data producerii evenimentului asigurat şi/sau nu se regăsesc înscrise în
specificaţia anexată poliţei de asigurare; pretenţii de despăgubire rezultate
din sau în legătură cu daune cauzate de dvs.propriilor angajaţi.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
societăţile comerciale ce se află în situaţii de suspendare sau retragere a licenţei, insolvenţă, declanşare a procedurii de reorganizare judiciară şi a
falimentului;
cererile de despăgubire formulate pentru prejudicii produse înainte de intrarea în vigoare a poliţei de asigurare, chiar dacă descoperirea acestora ori
a legăturii de cauzalitate dintre prejudiciu şi serviciile prestate de dvs. s-au produs după intrarea în vigoare a asigurării;
orice altă poliţă de asigurare acoperind aceleaşi riscuri/ evenimente ori scrisoare de garanţie are întâietate faţă de această asigurare;
daune care iau naştere din orice contract sau înţelegere scrisă sau verbală, exceptând contractul de transport rutier;
pretenţiile de despăgubire formulate de terţe persoane care beneficiază de serviciile dvs., dacă nu se face dovada existenţei relaţiei contractuale. Nu
sunt acoperite prin asigurare orice alte cheltuieli sau recunoaşteri ale răspunderii făcute de dvs. fără acceptul scris al Gothaer;
prejudiciile produse din culpa exclusivă a unei terţe persoane; prejudiciile produse din culpa exclusivă a persoanei păgubite.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate petrecute pe teritoriul României.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate
informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi;
 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare
nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea
corectării acestora; să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente);
 să vă prezentaţi cu autoturismul în vederea efectuării inspecţiei de risc.
Obligaţii pe durata contractului:
 să vă îndepliniţi cu diligenţă toate obligaţiile contractuale, legale, regulamentele proprii, obligaţiile ce vă revin referitor la dobândirea şi
păstrarea licenţelor de execuţie pentru activitatea de transporturi rutiere, în scopul evitării situaţiilor care ar putea declanşa răspunderea
dvs. civilă;
 să nu diminuaţi capitalul propriu sau capitalul social subscris şi vărsat (în cazul operatorului de transport nou înfiinţat) existent şi declarat
la data încheierii contractului de asigurare;
 să ţineti o evidenţă contabilă clară, din care să se poată verifica oricând situaţia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente şi
ordinele de plată cu care s-au făcut plăţile către furnizori ori alte debite;
 să administraţi cu profesionalism şi prudenţă derularea comenzilor şi contractelor de transport, respectând legislaţia în vigoare şi luând
toate măsurile de prevenire a apariţiei evenimentului asigurat;
 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 să ne înştiinţaţi, in scris, în maxim 24 de ore de la primirea solicitării de reparare a unui prejudiciu cauzat unei terţe persoane însoţită
de informaţii privind suma pretinsă precum şi informaţii referitoare la evenimentul care a dat naştere respectivei cereri;
 să nu recunoaşteţi nicio răspundere şi să nu faceţi nicio ofertă, promisiune sau plată, să nu vă asumaţi nicio obligaţie şi să nu faceţi
nicio altă cheltuială în legătură cu pretenţiile persoanelor prejudiciate, fără acordul prealabil scris al Gothaer.

Când şi cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate.
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru
www.gothaer.ro (plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de
asigurare să fie făcută în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor
de asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/rata 1 şi efectuării inspecţiei de risc.
Acoperirea încetează în oricare din următoarele situaţii:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a limitei răspunderii pe perioada asigurată menţionată în poliţă, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de
către Asigurător;
 la data scadenţei ratei de primă dacă nu s-a achitat rata la termen şi nici în perioada de graţie;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplăţii primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.

Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul
de asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs.,
vă vom restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale.
Alte informaţii despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale.
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