ASIGURAREA DE CREDITE COMERCIALE
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Compania de Asigurări - Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A.
cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, persoană juridică română,
înregistrată la Oficiul registrului Comerțului București sub nr. J40/3151/2009, CUI: 25252500,
înregistrată in Registrul Asiguratorilor sub nr. Ra-067/09.08.2010, funcționând în baza autorizației
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 650 din 09.08.2010, autorizat
Acest document oferă un rezumat al informațiilor cheie referitoare la contractul de asigurare emis de Compania de Asigurări Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. și trebuie considerat ca fiind o sumarizare a poliței de asigurare, condițiilor de
asigurare, condițiilor speciale de asigurare, poliței de asigurare, cererii chestionar și oricăror documente suplimentare atașate la polița
de asigurare pentru a vă facilita înțelegerea termenilor și condițiilor aplicabile contractului de asigurare ce va fi încheiat.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea de credit comercial este o asigurare de risc financiar ce oferă protecție companiilor în cazul neîncasării la termen a
creanțelor comerciale asupra debitorilor, cumpărători de mărfuri si servicii (credite comerciale interne sau externe) și în cazul
insolvenței debitorului.

Ce se asigură?
✓ riscurile comerciale în timpul perioadelor pre-livrare /
post-livrare;
✓ riscurile politice în timpul perioadelor pre-livrare / postlivrare.

Ce nu se asigură?
 Sunt excluse livrările către persoane fizice private sau
către societăți asociate. Prin societăți asociate se
înțeleg companii înrudite cu compania asigurată.

Acoperirea asigurării de credit se va acorda:
✓ la data expedierii bunurilor pentru vânzări de bunuri
sau la data livrării daca bunurile sunt în consignație,
depozitate în vama sau expuse în cadrul unui târg.
✓ pentru prestări de servicii la data prestării serviciilor
pentru care este datorată plata
Suma asigurată
✓ Sumele asigurate se stabilesc potrivit declarației
Asiguratului și sunt menționate în polița de asigurare
conform celor prevăzute în condițiile de asigurare.

Există restricții de acoperire?
CARE-ROMANIA nu acoperă nici o pierdere:
 ce depășește limita de credit;
 în cazul în care nu s-au respectat termenii specifici aferenți limitei de credit;
 pentru facturile emise după ce a fost refuzată sau retrasă o limită de credit;
 pentru facturile emise pentru un cumpărător în legătură cu care a fost transmisă sau ar fi trebuit sa fie transmisă o notificare
a unei informații negative sau a unei sume cu scadență depășită.

Unde beneficiez de asigurare?
✓ Contractul de asigurare acoperă atât livrările către cumpărători interni, cât și cumpărători externi. Din cauza situațiilor

economice și politice precare, unele țări pot fi supuse unor restricții de acoperire.

Ce obligații am?
• Plata primei minime de asigurare;
• De a transmite către Asigurator a formularelor specifice completate, in primele 15 zile ale fiecărei luni: Declarația cifrei de

afaceri și Declarația sumelor cu scadentă depășită;
• De a aduce Asiguratorului la cunoștință orice informație negativă ce va parvine referitoare la clienții acceptați de Asigurator.

Când și cum plătesc?
Plata primei minime de asigurare se va efectua de regulă în 5 zile de la data notificării transmise de către Asigurator. Dacă
contractul prevede plata primei minime în rate, se respectă termenul stabilit în contract. Asiguratorul va transmite notificări
de plată înainte de termenul stabilit pentru plata unei rate de primă.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate a asigurării este precizată în polița de asigurare la rubrica ”Durata prezentului contract”.

Cum pot să reziliez contractul?
Orice parte poate denunța contractul de asigurare cu condiția unei notificări prealabile, contractul urmând să-și înceteze
efectele în termen de 20 zile de la data comunicării acesteia celeilalte părți.

