ASIGURAREA BUNURILOR PE TIMPUL TRANSPORTULUI
(CARGO)
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?
Obiectul asigurării constă în protecția oferită de asigurator pentru bunurile pe timpul transportului în perioada de valabilitate a
contractului de asigurare.

Ce se asigură?
Există trei tipuri de condiții de asigurare de bază
(respectiv “A”, “B” şi “C”, care diferă prin riscurile
acoperite):
Condiția de asigurare “A”
✓ toate riscurile de pierdere sau avarie a bunului
asigurat, cu excepția excluderilor numite;
Condiția de asigurare “B”
Pierderea sau avaria bunului asigurat, rezonabil datorate
cazurilor de:
✓ incendiu sau explozie
✓ eșuare, scufundare sau răsturnare a navei sau
ambarcațiunii
✓ răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport
terestru
✓ coliziunea sau contactul navei, ambarcațiunii sau
mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul
decât apa
✓ descărcarea mărfii într-un port de refugiu
✓ cutremur, erupție vulcanica sau trăsnet
✓ sacrificiu in cazul avariei comune;
✓ aruncarea sau luarea de valuri peste bord;
✓ pătrunderea apei de mare, lac sau rău în navă,
ambarcațiune, cală, mijloc de transport, container sau
loc de depozitare.
Condiția de asigurare “C”
Pierderea sau avaria bunului asigurat, rezonabil datorate
cazurilor de :
✓ incendiu sau explozie
✓ eșuare, scufundare sau răsturnare a navei sau
ambarcațiunii
✓ răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport
terestru
✓ coliziunea sau contactul navei, ambarcațiunii sau
mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul
decât apa
✓ descărcarea mărfii într-un port de refugiu
✓ sacrificiul in cazul avariei comune
✓ aruncarea peste bord.

Ce nu se asigură?
CARE-ROMANIA nu acoperă pagubele sau avariile
produse de:
 pierderea, avaria sau cheltuiala datorată comportării
voit necorespunzătoare a asiguratului
 scurgerea normală, pierderea uzuală în greutate sau
volum sau uzura normală a bunului asigurat;
 pierderea, avaria sau cheltuiala cauzată de ambalarea
și condiționarea/pregătirea insuficientă sau
necorespunzătoare a bunului asigurat;
 pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul
propriu sau natura bunului asigurat;
 pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de întârzieri
chiar dacă întârzierea este cauzată de un risc asigurat;
 pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de
insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligațiilor
financiare ale proprietarilor , managerilor,
navlositorilor sau operatorilor navei
 pierderea, avaria sau cheltuiala rezultate din folosirea
unei arme de război folosind fisiunea atomică sau
nucleară și/sau altă reacție asemănătoare ori altă
forță ori substanță radioactiva;




Există restricții de acoperire?
CARE-ROMANIA nu acoperă următoarele pierderi sau avarii:
 pierderea, avaria sau cheltuiala provenind din lipsa navigabilității navei sau ambarcațiunii, inadecvarea navei,
ambarcațiunii mijlocului de transport sau containerului pentru transportul in siguranță a bunului asigurat;
 pierderea, avaria, sau cheltuiala provocate de război, război civil, revoluție, rebeliune, insurecție sau conflicte civile
rezultând din acestea sau orice act ostil al/sau împotriva unei puteri beligerante, capturare, sechestrare, arestare,
reținere, sau detenție ( cu excepția pirateriei) tentativa de a le face și consecințele acestora, mine, torpile, bombe, sau alte
arme de război abandonate;
 pierderea, avaria, sau cheltuiala provocate de greviști, muncitori in lock-out sau persoane luând parte la tulburări, revolte
sau mișcări civile, rezultând din greve, lock-out, tulburări, revolte sau mișcări civile, cauzate de orice terorist sau orice
persoana acționând din motive politice.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă în:
✓

Întreaga lume cu excepția zonelor declarate de conflict

Ce obligații am?
• Să completeze corect toate rubricile din cererea-chestionar.
• Să comunice în termen de 48 de ore către CARE-ROMANIA orice modificări survenite față de condițiile inițiale de evaluare

a riscului asigurat.
• Să anunțe CARE-ROMANIA de producerea riscului asigurat (telefonic și în scris), în maxim 48 ore de la producerea sau de

la luarea la cunoștință de producerea riscului asigurat. Dacă, din motive rezonabile, asiguratul/contractantul/beneficiarul
nu a putut să înștiințeze CARE-ROMANIA de producerea evenimentului asigurat în termen de 48 de ore, atunci perioada
de avizare se prelungește până la 10 zile de la producerea evenimentului, cu condiția ca, la data avizării, consecințele
evenimentului să fie evidente.
• Să furnizeze orice alte documente solicitate de CARE-ROMANIA, care pot fi relevante pentru determinarea cauzelor și
împrejurărilor producerii evenimentului asigurat.

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește la încheierea contractului de asigurare sau în rate în cazul când există această posibilitate. În
caz plății în rate prima rată se plătește la încheierea contractului de asigurare.

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

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.

