Asigurarea de răspundere a transportatorului CMR
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.

Produsul: Polița Asigurarea de răspunderea a transportatorului rutier
în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate în trafic
intern sau internaţional
Șoseaua Pipera, Nr. 42, Etaj 1 (Camera 1) și Etaj 16, Sector 2, Bucureşti, România. J40/12276/2006. CUI 18892336
Capital social subscris și vărsat 32.710.210 lei. Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară RA057/06.12.2006.
Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88. Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98
Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale
și contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Gothaer acoperă răspunderea Asiguratului, în calitate de cărăuş, pentru mărfurile transportate rutier cu vehiculele menţionate în poliţă şi angajată în
conformitate cu prevederile Convenţiei CMR, declanşată ca urmare a producerii unor evenimente asigurate.

Ce se asigură?
AVARII: avarierea mărfii, pierderea totală sau parţială,
produse între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării
acesteia şi întârzierea în eliberare;
COSTURI/CHELTUIELI: pentru salvare, limitare sau
prevenire a pagubelor, în sublimita a 5.000 EUR/eveniment;
cu distrugerea mărfii dăunate, în sublimita a 2.000 EUR/
eveniment; de judecată, efectuate cu acordul prealabil, în
scris, al Gothaer, în sublimita a 3.000 EUR/eveniment.
Limita de răspundere:
Limita de răspundere pe eveniment şi limita de răspundere pe
întreaga perioadă de asigurare sunt declarate de Asigurat şi
agreate de Gothaer şi reprezintă limita maximă până la care
Gothaer răspunde în cazul producerii evenimentului asigurat în
timpul perioadei de asigurare (reprezintă maximul despăgubirii
care poate fi plătită de Gothaer).
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru
achiziţionarea riscurilor suplimentare, menţionate mai jos,
prin plata unei prime suplimentare de asigurare: furt, cabotaj,
daunele produse containerului, răspunderea pentru
transporturile cu remorci/semiremorci care nu au fost declarate
către Gothaer, dar care sunt trase de un vehicul aflat în
exploatarea directă a Asiguratului, daunele produse mărfurilor
perisabile ca urmare a defectării accidentale în timpul
transportului, a instalaţiilor de control a temperaturii (frigorifice/de
încălzire) din dotarea vehiculelor menţionate în poliţă, daunele
produse mărfurilor ca urmare a operaţiunilor de manipulare
(încărcare, descărcare, manipulare, stivuire, ancorare) dacă
aceste operaţiuni sunt efectuate de către prepuşii Asiguratului.

Ce nu se asigură?
Pagubele cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o
consecinţă a următoarelor/sau în următoarele situaţii:
lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru mărfurile expuse prin felul
lor la stricăciuni sau avarieri, când aceste mărfuri nu sunt ambalate
sau sunt ambalate necorespunzător;
daunele survenite la mărfurile transportate, care nu se datorează
culpei Asiguratului;
manipularea, încărcarea, stivuirea, ancorarea sau descărcarea mărfii
de către expeditor sau destinatar sau de către persoane care
acţionează în contul expeditorului sau al destinatarului sau de către
Asigurat/prepuşii acestuia;
orice daune cauzate de mărfurile transportate (inclusiv daunele
provocate unei părţi a mărfurilor transportate de către alte mărfuri
transportate; riscuri cibernetice; boli transmisibile;
poluarea conţinutului cisternelor ce poate determina, ca urmare a
amestecării sau a schimbării gustului şi/sau a mirosului, fie o
depreciere a conţinutului, fie cheltuieli pentru readucerea în stare
normală a mărfurilor transportate; poluarea produsă de revărsarea
conţinutului din cisternă vehiculelor rutiere;
influenţa temperaturii atmosferice, evenimente/fenomene naturale ca
de exemplu: ploaie, grindină, radiaţii solare etc.;
prejudicii produse de Asigurat ca urmare a faptelor ilicite intenţionate
(inclusiv frauda) ale acestuia;
la conducerea vehiculului rutier se afla o persoană ce nu are calitatea
de prepus al Asiguratului; la data producerii evenimentului asigurat, la
conducerea vehiculului rutier se afla o persoana sub influenţa
băuturilor alcoolice, a unor produse stupefiante ori medicamente cu
efecte similare acestora, drogurilor;
faptele săvârşite cu intenţie de către Asigurat/Beneficiar(i)/ Expeditor(i)
sau prepuşii acestuia/acestora ori de către persoane legal autorizate
să îl/îi reprezinte.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru pagubele cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinţă a următoarelor / sau
în următoarele situaţii:
produse de natura unor mărfuri expuse, datorită cauzelor inerente înseşi naturii lor, fie la pierdere totală sau parţială, fie la avarie în special prin
spargere, rugină, deteriorare internă şi spontană, uscare, curgere, pierdere normală sau prin acţiunea insectelor sau a rozătoarelor;
orice pagube/pierderi indirecte, ca de ex. scăderea preţului mărfurilor, pierderi prin nefolosirea sau exploatarea acestora, diferenţe de curs valutar,
pierderi de profit/venit etc.;
prejudicii/fapte culpabile ori circumstanţe care le-ar putea genera, cunoscute Asiguratului (indiferent dacă au fost declarate sau nu către Gothaer
în cererea-chestionar) sau pe care trebuia să le cunoască înainte de data intrării în vigoare a contractului de asigurare;
nerespectarea restricţiilor de greutate sau gabarit; transportul sau vehiculul nu este cel convenit, sau mărfurile sunt transportate cu vehicule
neadecvate; Asiguratul nu deţine la data producerii evenimentului asigurat toate licenţele/autorizaţiile legale necesare pentru executarea
transportului; vehiculul rutier nu avea certificat de înmatriculare valabil la data producerii evenimentului asigurat;
Nu se preiau în asigurare: transporturile efectuate în baza convenţiilor poştale interne şi internaţionale; transporturile funerare; transportul de
animale şi plante vii; bunuri ce aparţin Asiguratului, transporturi în nume propriu; transporturile efectelor de strămutare, de bijuterii etc.
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Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea acoperă răspunderea Asiguratului în calitate de transportator pentru contractele de transport de mărfuri pe şosele, când locul primirii
mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare, aşa cum sunt acestea indicate în contracte, se află pe teritoriul României sau sunt situate în două ţări diferite,
dintre care cel puţin una din ele este ţară semnatară a Convenţiei C.M.R.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeţi corect, complet și cu bună credință la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate informațiile
și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteți;
 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare nu
corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dvs. despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă, iar dacă sunt erori, să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea corectării
acestora;
 să ne returnați documentele de asigurare semnate de către dvs. (polița, condiții de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să luați toate măsurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii/ apariției unor daune şi să menţineţi pe toată durata de valabilitate a
contractului toate măsurile de protecţie aflate sub controlul dvs.;
 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță;
 să ne comunicaţi în scris orice modificări ale împrejurărilor referitoare la risc, în maximum 2 zile de când aţi luat cunoştinţă despre acestea;
 să respectaţi reglementările legale în vigoare privind transporturile de marfă; să utilizaţi în activitatea desfăşurată vehicule rutiere omologate,
înscrise în circulaţie şi care se încadrează în normele legale privind siguranţa şi securitatea transporturilor rutiere;
 să nu permiteţi încărcarea mărfurilor pentru care mijlocul de transport nu are licenţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 să înştiinţaţi imediat (max.24 ore), conform uzanţelor din ţara unde s-a produs evenimentul asigurat, autorităţile şi organele abilitate prin lege,
potrivit cu evenimentul produs;
 să ne înştiinţaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, în maxim 2 zile (48 ore) de la data producerii acestuia;
 să ne permiteți să facem investigații cu privire la cauza și mărimea pagubei;
 să nu recunoaşteţi nicio răspundere şi să nu faceţi nicio ofertă, promisiune sau plată, să nu vă asumaţi nicio obligaţie şi să nu faceţi nicio altă
cheltuială în legătură cu pretenţiile persoanelor prejudiciate fără acordul prealabil scris al Gothaer.

Când şi cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate.
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru www.gothaer.ro
(plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de asigurare să fie făcută în contul
acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor de asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ ratei 1 şi efectuării inspecţiei de risc a vehiculelor rutiere şi/sau a
mărfurilor transportate (în cazurile când aceasta este solicitată de Gothaer).
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a limitei de răspundere pe perioada de asigurare, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer;
 la data scadenţei ratei de primă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.
Asigurarea acoperă răspunderea Asiguratului în calitate de cărăuş din momentul preluării mărfurilor pentru transport, dar nu mai devreme de data
începerii valabilităţii contractului de asigurare şi până la momentul predării mărfurilor către destinatar, dar nu mai târziu de 30 de zile după sosirea
vehiculului, fără a depăşi data încetării valabilităţii contractului de asigurare.

Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul de asigurare
încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs., vă vom restitui o parte
din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale. Alte informaţii despre modalităţile
de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale.
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