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Produsul: Asigurarea de răspundere a operatorilor de transport rutier

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 acoperă răspunderea operatorilor de transport rutier de mărfuri și persoane, exclusiv răspunderea pentru activităţi conexe

Ce se asigură?
Prin această asigurare se acoperă răspunderea Operatorului de
Transport Rutier pentru prejudicii materiale produse unor terţe persoane
fizice sau juridice, române sau străine, care au calitatea de Beneficiari
ai serviciilor de transport prestate de Asigurat ca urmare a producerii
unui eveniment
Riscuri asigurate
Vom acorda despăgubi terţilor prejudiciaţi de Asigurat până la limita
răspunderii prevăzută în poliţa de asigurare pentru:
 Prejudicii materiale aduse unor terţe persoane ca urmare a
neonorării unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de
declanşarea procedurilor judiciare de lichidare
 Cheltuieli suplimentare făcute cu acordul nostru pentru organizarea
unor transporturi în vederea onorării comenzilor sau contractelor de
transport încheiate
 Cheltuieli cu apărarea împotriva unor pretenţii nejustificate ale unor
terţe persoane, făcute cu acordul nostru
 Cheltuieli de judecată la care sunteți obligat în procesul civil
 Cheltuieli cu expertize făcute cu acordul nostru

Ce nu se asigură?









Sumele prevăzute în cadrul rubricii “Ce se asigură?” fac obiectul acoperirii
numai dacă acestea se datorează unor răspunderi contractuale ale
Asiguratului izvorâte din comenzile sau contractele de transport neonorate
ca urmare a finalizării procedurilor judiciare de lichidare a operatorului de
transport rutier asigurat nominalizat în poliţa de asigurare.
Despăgubiri formulate de terţe persoane care beneficiază de serviciile
Asiguratului, dacă nu se face dovada existenţei relaţiei contractuale.
Orice cheltuieli sau recunoaşteri ale răspunderii făcute de Asigurat fără
acceptul scris al Asigurătorului
Cazurile de forţă majoră cum ar fi: cutremurul de pământ, trăsnetul, inundaţia,
avalanşa, furtuna, prăbuşirile şi alunecările de teren etc;
Prejudiciile produse din culpa exclusivă a unei terţe persoane
Prejudiciile produse din culpa exclusivă a persoanei păgubite
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 Asigurat s-au produs după intrarea
în vigoare a asigurării
Există restricții de acoperire?

Suma asigurată reprezintă limita maximă a răspunderii noastre stabilită
prin contractul de asigurare, până la care răspundem pentru prejudiciile
generate de producerea evenimentelor asigurate pe întreaga perioadă
de valabilitate a poliţei de asigurare

Polița nu acoperă consecinţele următoarelor evenimente:
război, război civil, ostilităţi, acte de sabotaj şi terorism având un caracter
politic
capturare, sechestrare, rechiziţionare, expropriere cu forţa sau deţinere,
distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt
sau a oricărei autorităţi publice
revolta, tulburări civile, greve, greve patronale sau alte evenimente
similare
efectele directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiaţiior sau
infestării radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a
materialelor fisionabile
violare a embargoului, contrabanda, comerţ prohibit sau clandestin,
confiscare, punere sub sechestru sau rechiziţionare
orice formă de sechestru, cauţiune sau alte garanţii financiare
amenzi de orice fel, cheltuieli penale
vinovăţia Asiguratului precum şi a oricărui prepus al lui în timpul săvârşirii
unor acte ilegale ori unor fapte incriminate de Codul Penal ca infracţiuni
folosirea de mijloace de transport neadaptate specificului mărfurilor
transportate

Unde beneficiez de acoperire?
Asigurarea este valabilă atât intern cât și internațional.
Ce obligații am?

-

-

La încheierea asigurării:
Trebuie să răspundeți în scris la Cererea-Chestionar, cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la risc, pe care le cunoaşteți
Trebuie 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
trebuie să ne comunicați în scris schimbarea, imediat ce ați cunoscut-o, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare
Veți administra cu profesionalism şi prudența derularea comenzilor şi contractelor de transport, respectând legislaţia în vigoare şi luând toate
măsurile de prevenire a apariţiei evenimentului asigurat
În caz de daună:
Orice solicitare de reparare a unui prejudiciu cauzat unei terţe persoane, ca urmare a derulării contractelor de transport:
ne va fi avizată în scris în termen de 24 ore de la primirea cererii;
ne veți prezenta orice documente relevante în legătură cu evenimentul care a generat cererea de despăgubire;
nu veți recunoaşte nici o răspundere şi nu veți face nici o ofertă, promisiune sau plată fără acordul nostru prealabil.
Când și cum plătesc?
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.

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:
prin epuizarea limitei de răspundere înscrisă în poliţa de asigurare;
prin reziliere;
prin denunțare;
alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare
Asigurarea se încheie pe o perioadă de 1 an sau de 6 luni
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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