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Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare [i nu este
unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete sunt furnizate \n documenta]ia Contractului de Asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea m`rfurilor pe timpul transporturilor rutiere, maritime [i aeriene pentru daune materiale directe produse \ntre momentul \nceperii
[i cel al termin`rii transportului.

Ce se asigur`?

Ce nu se asigur`?

Excluderi specifice ambelor variante de asigurare
dolul sau culpa grav`;
defec]iune, viciu sau insuficien]` în ambalare sau în preg`tirea
m`rfurilor pentru transport;
ICCC Varianta riscuri de baz`
viciu propriu sau natura intrinsec` a m`rfii, combustia spontan`,
Daunele [i pierderile materiale directe produse m`rfurilor asigurate de:
fermentare sau sc`dere natural` în greutate;
incendiu, tr`znet, explozie, r`bufnire;
\ntârzierea în transport sau pierderea pie]ei, chiar dac` sunt
împotmolire, târârea navei pe fundul apei, e[uare, r`sturnare,
consecin]` a unui eveniment asigurat;
coliziune, ciocnirea mijlocului de transport cu obiecte fixe [i/sau
contrabanda, comer], trafic sau activit`]i interzise de lege;
mobile, scufundare, c`derea de aeronave;
insolvabilitate, întârzierile la plat`, neîndeplinirea obliga]iilor
ac]iunea m`rii ce produce c`derea în ap` a vagoanelor feroviare,
pecuniare ale proprietarului, armatorului, navlositorului sau a
autovehiculelor sau containerelor;
dministratorului navei;
c`derea în mare a baloturilor la înc`rcare, desc`rcare sau transbordare;
stivuire necorespunz`toare pe mijlocul de transport, în containere;
opera]iuni de transbordare sau desc`rcare [i reînc`rcare, în cazul în
r`zboi, revolte, greve, acte de vandalism, terorism, riscuri nucleare;
care, într-un port de refugiu, fiind declarat` imposibilitatea de
capturare, sechestrare, arestare, restric]ie sau împiedecare a
navigare, m`rfurile sunt trimise la destina]ie cu alt` nav` sau cu
comer]ului [i urm`rile acestora sau tentativelor în acest scop, cu
aceea[i nav` reparat`;
excep]ia pirateriei;
\n cazul transportului terestru sau sta]ion`rii \n parcare: aluviuni,
dispozitive de r`zboi: mine, torpile sau bombe pierdute ori
inunda]ie, flux, rev`rsarea râurilor [i lacurilor, ruperea digurilor,
nesemnalizate;
furtun` de z`pad`, rupere de nori, surp`ri, avalan[e, pr`bu[iri de
deranjamente mecanice, electrice sau electronice;
teren, rupere de poduri [i afundare de cale ferat` sau [osea,
de poluare [i contaminare a mediului;
deraiere, r`sturnarea de autovehicule, c`derea în ap` sau pr`pastie;
\n cazul transporturilor maritime sau aeriene: pierderea m`rfurilor
La varianta ICCC riscuri de baz` nu se desp`gubesc nici:
cauzata de accidente de naviga]ie [i pieredere baloturi \n de
însu[ire necuvenit`, jaf;
opera]iuni de înc`rcare, desc`rcare sau transbordare.
furt, deficit, pierdere, livrare ratat` cu excep]ia celor ce constituie
consecin]a direct` [i imediat` a incendiului, traznetului, exploziei.
Contribu]ia la avaria comun`
Remunera]ia de salvare
ICCA – Varianta toate riscurile
Daunele [i pierderile materiale directe ale m`rfii asigurate

Op]ional, cu prima suplimentar`
Clauza R~ZBOI, pentru toate tipurile de transport, mai pu]in cel
terestru
Clauza GREVE, pentru toate tipurile de transport, mai pu]in cel
aerian
|nc`rcare/desc`rcare [i Depozitare: Numai pentru transportutile
maritime sau aeriene, se acoper` [i:
Opera]iunile de înc`rcare [i de desc`rcare cu mijloace plutitoare,
bacuri, barje precum [i depozitarea m`rfurilor asigurate pe acestea
pentru o durat` maxim` de 8 zile;
Depozitare – c<nd trasportul este cu transbordare depozitarea în
acest scop este acoperit` de asigurare pentru o durat` maxim` de
60 de zile în port sau 30 de zile în aeroport.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabil` \n toat` lumea, pe rutele comerciale uzuale.

Exist` restric]ii de acoperire sau condi]ion`ri
pentru acordarea desp`gubirii?
Transportul maritim s` fie efectuat doar cu vapoare [i motonave din
o]el, clasificate de c`tre urm`toarele registre: Lloyd’s Register,
American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd,
Korean Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai, Norske Veritas,
Registro Italiano, Register of Shipping of the Rusia, Polish Register of
Shipping, Registrul Naval Român;
Nava s` nu fie mai veche de 20 de ani;
Nu se pl`tesc indemniza]ii \n ]`rile supuse sanc]iunilor comerciale;
Nu se desp`gubesc evenimentele care au avut loc \n perioada de
suspendare a poli]ei.
Nu se preiau \n asigurare firme \n insolven]` sau faliment.
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Ce obliga]ii am?
S` declara]i corect [i complet informa]iile referitoare la tipologia de marf` transportat`, rutele [i mijloacele de transport, transportatorii;
S` ne comunica]i schimb`rile care apar pe parcursul transportului: de rute, a locului de destina]ie, a mijloacelor de transport, a perioadei de depozitare,
etc.;
S` ne comunica]i dac` mai exist` [i alte poli]e \n vigoare, care sunt asigur`torii [i care sunt limitele acelor poli]e;
S` semna]i Chestionarul, Poli]a [i Condi]iile de asigurare, orice Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
S` achita]i la termen [i \n totalitate prima de asigurare sau ratele de prim` [i primele suplimentare stabilite prin Acte Adi]ionale;
S` ne comunica]i producerea daunei în termen de 3 zile de la data la care a]i luat cuno[tin]` [i s` lua]i toate m`surile pentru limitarea pagubelor;
S` face]i rezervele pe documentele de livrare a m`rfii [i s` prezenta]i o reclama]ie scris` transportatorului [i oricui ar de]ine marfa pân` în momentul
pred`rii;
S` cererti interven]ia Comisarului de Avarii \n caz de daun`.

Când [i cum pl`tesc?
Prima integral/Rata I de prima se pl`te[te \nainte de data stabilit` \n poli]` ca dat` de \nceput a asigur`rii;
Ratele de prim` ulterioare se pl`tesc la datele scadente stabilite \n poli]`;
Prima se pl`te[te \n valuta stabilit` \n poli]`, \n conturile men]ionate \n poli]`;
Dac` plata primei/ ratei I nu s-a facut \nainte de data de \nceput acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei;
Se acord` termen de gra]ie de 15 zile pentru plata ratelor restante.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?
Poli]a este valabil` pe durata transportului pentru asigurarea unui singur transport sau pentru 1 an \n cazul asigur`rii pe baz` de volum transportat;
Acoperirea \ncepe la data fixat` \n poli]`, dar nu \nainte de ora 24.00 a zilei \n care s-a \ncasat prima de asigurare/rata I de prim`;, perioada prev`zut` \n
contract r`mânând neschimbat`
|nceteaz` la ora 24.00 a ultimei zile men]ionate \n poli]`;
|ndiferent de datele de incepere sau sf<r[it men]ionate pe poli]`, acoperirea:
- va \ncepe efectiv din momentul în care m`rfurile asigurate p`r`sesc magazia:
- se termin` în momentul pred`rii m`rfurilor, dar nu mai t<rziu de:
- a 8-a zi de la sosirea m`rfurilor în localitatea de destina]ie pentru transporturile feroviare;
- a 3-a zi de la sosirea m`rfurilor asigurate în localitatea de destina]ie pentru transporturile rutiere;
- a 60-a zi de la efectuarea desc`rc`rii în portul final de destina]ie pentru transporturile maritime;
- a 30-a zi de la desc`rcare în aeroportul final de destina]ie pentru transporturile aeriene.

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Prin denun]are unilateral`, trimi]ând o Notificare \n scris la sediul nostru cu cel pu]in 20 de zile \nainte de data de la care dori]i ca poli]a s` nu mai fie valabil`;
Prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de prim` de c`tre Contractant)
Din pricina inexisten]ei obiectului sau riscului asigurat (de ex: \ncetarea sau suspendarea activit`]ii asiguratului)

