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Produsul: Asigurarea de răspundere a transportatorului pentru 
pagube produse călătorilor prin accidente de transport pe căi ferate                       

 

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest produs de asigurare vă sunt 

oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Asigurarea de răspundere a transportatorului pentru pagube produse călătorilor prin accidente de transport pe căi ferate  

 
 

Unde beneficiez de acoperire? 

 

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României, dacă nu s-a convenit în alt mod de către părţile semnatare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

 

 

  

Riscuri asigurate 

 
 Decesul sau invaliditatea permanentă a călătorilor din accidente de 

transport  efectuat pe calea ferată, de care sunteți responsabil, 
precum şi pentru cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil. 

 
 

Limitele răspunderii se stabilesc pe baza cererii Asiguratului şi anume:  
- o limită a răspunderii pentru cazurile de invaliditate permanentă, şi  
- o limită a răspunderii pentru cazurile de deces. 

 

   Nu răspundem pentru persoanele care au încheiat un contract de 
muncă sau de şcolarizare cu Asiguratul în timpul exercitării atribuţiunilor 
de serviciu ce le revin 
 Nu se acordă despăgubiri pentru pretenţiile de despăgubiri formulate 
în legătură cu obligaţiile Asiguratului faţă de terţi, alţii decât călători, 
decurgând dintr-un contract de transport 
 
 

  

  

 

 Există restricții de acoperire? 

 
Polița nu acoperă consecinţele următoarelor evenimente: 

 

 Dacă accidentul s-a produs în timpul comiterii de către un membru din 

conducere sau prepuşii acesteia a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie 

sau a unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe 

căile ferate ca infracţiuni  săvârşite cu intenţie 

 Sinuciderea din orice cauză 

 Operaţiuni de război, război civil, operaţiuni militare sau paramilitare, 

greve, demonstraţii etc 

 Explozia atomica, a materialelor sau produselor radioactive 

 Culpa exclusivă a persoanei păgubite 

 Culpa exclusivă a unei terţe persoane 

 

 



 

 
Ce obligații am? 

                La încheierea asigurării: 

- Să răspundeți, în scris la Cererea chestionar cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la risc, pe care le cunoaşteți 

- Sunteți obligat să plătiți primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în contract  

În timpul derulării contractului: 

- În cazul în care împrejurările esenţiale privind riscul, aşa cum au fost declarate, se modifică în cursul valabilităţii contractului, sunteți obligat să 

ne comunicați în scris schimbarea, imediat ce ați cunoscut-o 

- Trebuie să întreţineți în bune condiţii mijloacele de transport precum şi instalaţiile aferente (căi ferate, instalaţii de semnalizare, de dirijare a 

traficului, etc.) şi să acţionați în conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii producerii accidentelor. 

- Trebuie să ţineți o evidenţă riguroasă a veniturilor realizate din vânzarea biletelor şi a legitimaţiilor de călătorie, şi să ne permiteți să inspectăm 

înregistrările făcute, în vederea calculării primei de asigurare 

În caz de daună: 

- Sunteți obligat să luați imediat măsurile ce se impun pentru acordarea primului ajutor, transportul răniţilor la spital şi orice alte măsuri necesare 

pentru limitarea urmărilor accidentului 

- Trebuie să înştiinţați imediat organele de poliţie cele mai apropiate de locul producerii accidentului, precum şi alte organe autorizate, atunci 

când este cazul, cerând întocmirea actelor de constatare cât mai complete 

- Trebuie să luați toate măsurile, potrivit cu împrejurările, pentru limitarea pagubelorTrebuie să ne comunicați producerea evenimentului asigurat 

în termen de 48 de ore 

 

 
Când și cum plătesc? 

Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar 

la reprezentanții noștri de vânzări.  

Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt 

prevăzute și datele scadente. 

 

 
Când începe și când încetează acoperirea? 

Acoperirea prin asigurare începe de la data fixată în poliţă, dar în niciun caz înainte de orele 24:00 ale zilei în care ați plătit prima de asigurare sau prima 

rată a acesteia și încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă. Contractul poate înceta și din 

alte cauze: denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare. 

 

 
Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în 

care dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor 

contractuale. 

Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră  cât și de noi, fără penalități și fără a fi 

necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 
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