CONDIŢII GENERALE
privind asigurarea de răspundere a operatorilor
de transport rutier
Ediția: 0
CAP. 1 DEFINITII
Asigurat:
Contract de asigurare:

Contractant:
Beneficiar:
Poliță de asigurare:
Limita răspunderii:
Prima de asigurare:
Despăgubire /
Indemnizație:
Eveniment asigurat:
Daună (pagubă):
Forță majoră:
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Per. de arhivare: 10 ani

Persoana juridică titulară a interesului asigurat care are un contract de asigurare
încheiat cu EUROINS;
Act juridic bilateral încheiat între EUROINS și Asigurat care reglementează relațiile
reciproce dintre aceștia. Contractul de asigurare cuprinde : Polița de asigurare,
Condițiile de asigurare, Cererea-chestionar și eventuale documente anexe;
Persoana juridică, care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în beneficiul
Asiguratului și care are obligația plații primelor de asigurare;
Persoana fizică sau juridică căreia i se va plăti despăgubirea cuvenită la producerea
riscului asigurat;
Document semnat între EUROINS și Asigurat care dovedește încheierea contractului
de asigurare;
Suma înscrisă în polița de asigurare și care reprezintă valoarea maximă pe care
EUROINS poate să o plătească la producerea unui risc asigurat;
Suma pe care Asiguratul o achită în schimbul preluării de către EUROINS a riscurilor
asigurate;
Suma pe care EUROINS o achită unor terțe persoane la producerea riscului asigurat,
conform condițiilor de asigurare;
Un eveniment întâmplător și incert acoperit prin contractul de asigurare, care poate
produce o pagubă unor terțe persoane;
Prejudiciul material efectiv suferit de terțe persoane în urma producerii evenimentului
asigurat;
Situație imprevizibilă la data încheierii asigurării și insurmontabilă în momentul apariției,
definita de lege și care face imposibilă executarea obligațiilor asumate prin contractul
de asigurare.

CAP. 2 OBIECTUL ASIGURĂRII
2.1 Prin prezentele condiții de asigurare EUROINS se
obligă să asigure răspunderea Asiguratului pentru
prejudicii materiale produse unor terțe persoane în
derularea contractelor de transport rutier încheiate
conform legii.
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE
3.1 EUROINS asigură indemnizarea unor terțe
persoane ca urmare a finalizării procedurilor judiciare
de lichidare a Asiguratului dacă debitul către persoana
prejudiciată nu s-a stins în urma consumării capacitații
financiare proprii asiguratului, prin plați efectuate de
către debitorii săi.
CAP. 4 EXCLUDERI
4.1 Nu sunt cuprinse în asigurare și EUROINS nu
acordă despăgubiri pentru:
4.1.1 prejudicii produse prin accidente de vehicule;
4.1.2 prejudicii produse mărfurilor/persoanelor pe
timpul efectuării transportului;
4.1.3 prejudicii produse mărfurilor la încărcare, la
descărcare sau pe timpul depozitării în încăperi utilizate
sau aflate în exploatarea operatorului de transport;
4.1.4 prejudicii produse prin vătămări corporale;
4.1.5 facturi de reparații, achiziții de piese, carburanți
sau servicii necesare în timpul transportului fie că sunt
sau nu, urmarea unui eveniment rutier;
4.1.6 taxe, drepturi de vamă și amenzi aplicate de
autorități vamale ca urmare a încălcării prevederilor
Convenției TIR sau Convenției C.M.R.;
EFcond00_18

Cod: EF (10)

4.1.7 pretenții în legătură cu prejudicii de imagine aduse
oricărei persoane;
4.1.8 amenzi, taxe, impozite și penalizări de întârziere
pretinse de orice autoritate;
4.1.9 prejudiciu produs cu intenție sau în timpul
săvârșirii unor fapte ce constituie infracțiuni potrivit
legislației în vigoare;
4.1.10 pretenție din partea unui asigurător care exercită
dreptul de regres împotriva Asiguratului;
4.1.11 prejudicii produse prin încălcarea clauzelor
contractuale prevăzute în contractele încheiate cu terțe
persoane;
4.1.12 prejudicii produse de Asigurat ca urmare a
neîncasării oricăror creanțe;
4.1.13 prejudicii produse angajaților proprii;
4.1.14 prejudicii produse proprietăților învecinate cu
sediul / sediile în care Asiguratul își desfășoară activități
conexe
transportului
(activitate
administrativă,
depozitare, reparații auto, alte activități);
4.1.15 prejudicii produse prin poluare;
4.1.16 Rate de leasing, rate de credit, fracțiuni de preț
datorate din contracte de vânzare – cumpărare cu plata
fracționată și penalizările de întârziere aferente;
4.1.17 prejudicii care au ca urmare pretenții pentru
daune morale.
4.1.18 prejudicii produse ca urmare a războiului,
invaziei, revoltelor populare, grevelor, insurecției,
actelor de terorism, embargoului;
4.1.19 prejudicii produse ca urmare a cutremurului de
pământ, erupțiilor vulcanice, furtunilor, revărsării apelor,
ruperii podurilor, alunecărilor de teren.
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4.2 EUROINS nu va răspunde în niciun caz în situațiile
în care pentru asigurat s-a declanșat procedura
lichidării judiciare sau a falimentului înainte de intrarea
în vigoare a poliței de asigurare sau pentru cauze
existente înainte de intrarea în vigoare a poliței de
asigurare.
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ
5.1 Asigurarea este valabilă pe teritoriul Uniunii
Europene.
CAP.
6
PERIOADA
DE
ASIGURARE
ȘI
RĂSPUNDERE A EUROINS
6.1 Perioada de asigurare este de 12 luni.
6.2 Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei
prevăzute în polița de asigurare, dar nu înainte de
expirarea zilei în care a fost emisă polița și s-a achitat
prima de asigurare sau întâia rată.
CAP. 7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE
7.1 Asigurarea se încheie în baza cererii-chestionar
completate de Solicitant, plătii primelor de asigurare și
emiterii poliței de asigurare; asigurarea este valabilă
exclusiv pentru vehiculele și în limitele răspunderii
specificate în contractul de asigurare.
7.2 Asigurarea se încheie în EURO sau LEI.
CAP. 8 STABILIREA LIMITEI DE RĂSPUNDERE
8.1 Limita răspunderii asigurate reprezintă suma
maximă pe care EUROINS o poate plăti pentru
evenimente întâmplate în cursul anului de asigurare,
indiferent de numărul cererilor de despăgubire
formulate sau de numărul persoanelor prejudiciate.
8.2 Limita răspunderii este rezultatul diferenței dintre
suma menționată în ordinul Ministrului transporturilor
1987 / 2005 la art. 6 litera d), ca reprezentând “nivelul
financiar minim” și ”capitalul propriu al operatorului de
transport rutier (conform ultimului bilanț contabil).
CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE
ASIGURARE
9.1 Primele de asigurare se calculează conform tarifului
EUROINS și sunt cele stabilite la încheierea asigurării.
9.2 Prima de asigurare se achită anticipat și integral
pentru întreaga perioadă asigurată.
CAP.
10
OBLIGAȚIILE
ASIGURATULUI/
CONTRACTANTULUI
Asiguratul are următoarele obligații:
10.1 să plătească prima de asigurare anticipat și
integral înainte de intrarea în vigoare a poliței de
asigurare sau la termenele convenite în polița de
asigurare;
10.2 sa dea o declarație scrisă, înainte de încheierea
contractului de asigurare, în care va menționa
experiența în domeniul transportului rutier, valoarea
capitalurilor proprii, creditele și contractele de leasing
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pe care le are în derulare, cifra de afaceri anuală și
starea actuală a firmei.
10.3 sa administreze cu profesionalism și prudență
afacerile pe tot timpul derulării prezentului contract,
respectând legislația în vigoare și să adopte măsuri
economice care să ducă la prevenirea apariției
evenimentelor asigurate.
10.4 să tina o evidentă contabilă clară din care să se
poată verifica oricând cu ușurință situația facturilor
achitate, neachitate, termenele scadente și ordinele de
plată cu care s-au achitat facturi către furnizori ori alte
debite.
10.5 să permită reprezentanților autorizați ai EUROINS
accesul la evidențele și documentele ce au legătură cu
activitatea de operator de transport rutier, acoperită prin
această asigurare, pe toată perioada de valabilitate a
prezentului contract de asigurare precum și atât timp cât
EUROINS are de recuperat sume plătite ca despăgubiri
conform acestui contract. Nerealizarea acestei obligații
duce la rezilierea cu efect imediat a contractului de
asigurare prin simplă notificare scrisă transmisă
Asiguratului și Autorității Rutiere Române.
10.6 În cazul producerii evenimentului asigurat,
solicitarea reparării unui prejudiciu produs unei
persoane fizice sau juridice, cu ocazia efectuării unui
transport rutier:
10.6.1 să anunțe în scris EUROINS, în termen de 3 zile
calendaristice de la primirea cererii la sediul social,
despre suma pretinsă și despre evenimentul care a dat
naștere respectivei cereri;
10.6.2 să prezinte EUROINS orice documente
relevante în legătură cu evenimentul care a dat naștere
cererii de reparare a prejudiciului ( documente de
însoțire a mărfurilor, orice documente de transport, foi
de parcurs, facturi, liste de colete, corespondenta cu
persoana prejudiciata, etc);
10.6.3 să permită reprezentanților autorizați ai
EUROINS să facă propriile investigații în legătură cu
evenimentul care a dat naștere cererii de reparare a
prejudiciului și cu mărimea prejudiciului;
10.7 să întreprindă toate demersurile legale necesare
recuperării prejudiciului de la cel/cei răspunzător/
răspunzători de producerea daunei, în situația în care
evenimentul care a dat naștere cererii de reparare a
prejudiciului este imputabil unei persoane fizice sau
juridice (care prin omisiuni sau rea credință a ascuns
informații ce puteau duce la evitarea producerii
evenimentului);
10.8 să permită EUROINS sa se subroge în drepturile
sale în caz de plată a unor sume;
10.9 să întreprindă toate acțiunile judiciare și
extrajudiciare necesare pentru a conserva dreptul de
regres al EUROINS.
CAP. 11 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI
11.1 EUROINS constată și să evaluează pagubele prin
reprezentanții săi.
11.2 EUROINS are obligația să plătească despăgubirile
cuvenite, în baza documentației complete depusă de
asigurat/păgubit privind cauzele și împrejurările în care
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CAP. 12 CONSTATAREA, EVALUAREA ȘI PLATA
DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE
12.1 Constatarea prejudiciului se face de către
EUROINS în baza documentației depuse de către
Asigurat sau de către persoana prejudiciată.
12.2 Dacă evenimentul care a dus la apariția
prejudiciului se înscrie în cele descrise de prezentele
condiții, EUROINS va achita despăgubirea cuvenita
celor în drept, în termen de 15 zile de la depunerea
documentelor care probează producerea evenimentului
asigurat și valoarea prejudiciului.
12.3 Cuantumul despăgubirii se va calcula ca diferență
între valoarea prejudiciului și suma realizată prin
lichidarea societății asigurate.
CAP. 13 SUBROGAREA ȘI DREPTUL DE REGRES
AL EUROINS
13.1 În limitele Indemnizațiilor acordate și în
conformitate cu prevederile legale, EUROINS este
subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale
Beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de
producerea Prejudiciului.
13.2 Asiguratul/Beneficiarul răspunde de prejudiciile
aduse EUROINS prin acte care ar împiedica realizarea
dreptului prevăzut mai sus.
13.3 Dacă Asiguratul/Beneficiarul împiedică ori nu
conservă dreptul de regres al EUROINS sau dacă din
vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă,
EUROINS are dreptul să nu acorde Indemnizația, până
la limita sumei reprezentând dreptul de regres. Dacă
Indemnizația a fost deja acordată, Asiguratul/
Beneficiarul este obligat să înapoieze EUROINS
valoarea acesteia în termen de maxim 5 zile lucrătoare
de la data solicitării.
CAP. 14 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE
14.1 Prin acordul scris al Asiguratului și EUROINS sau
al Contractantului și EUROINS, asigurarea poate fi
completată/modificată.
14.2 Asigurătorul este în drept să decidă dacă, și în ce
condiții, va menține asigurarea în situația în care, pe
parcursul valabilității Contractului, înainte de
producerea evenimentului asigurat:
14.2.1 se constată că la data încheierii asigurării existau
alte date decât cele ce au stat la baza încheierii
Contractului, sau
14.2.2 nu sunt respectate impunerile prevăzute prin
prezentele Condiții de asigurare, sau
14.2.3 se modifică datele ce au stat la baza încheierii
Contractului.
14.3 Dacă menținerea asigurării se va face cu
modificarea primelor de asigurare, cuantumul diferenței
se va calcula în funcție de data de la care a intervenit
schimbarea condițiilor și va reprezenta:
14.3.1 în cazul plăților făcute de Asigurat – 1/12 din
diferența între prima anuală inițială și prima anuală
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recalculată, pentru fiecare lună de asigurare începută
sau întreagă;
14.3.2 în cazul returnărilor făcute de EUROINS – 1/12
din diferența între prima anuală inițială și prima anuală
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare întreagă.
14.4 Dacă EUROINS nu încasează prima suplimentară
prevăzută la pct. 14.3.1 de mai sus, sumele asigurate
vor fi micșorate proporțional cu prima de asigurare
efectiv plătită.
14.5 Dacă se constată, după producerea evenimentului
asigurat, alte condiții decât cele impuse prin prezentele
Condiții de asigurare, EUROINS va decide dacă, în
conformitate cu condițiile reale, asigurarea s-ar fi
încheiat. În această situație:
14.5.1 dacă asigurarea s-ar fi încheiat – Indemnizația
va fi redusă corespunzător raportului dintre prima
stabilită anterior producerii evenimentului asigurat și
prima care ar fi trebuit încasată conform condițiilor
reale;
14.5.2 dacă asigurarea nu s-ar fi încheiat – nu se va
acorda Indemnizație, restituindu-se prima de asigurare
corespunzătoare
situației
anterioare
producerii
evenimentului asigurat.
CAP. 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE
15.1 Răspunderea EUROINS încetează:
15.1.1 la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare
ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a
ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de
asigurare;
15.1.2 în cazul în care, înainte de a începe răspunderea
EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și
asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în
care după începerea răspunderii producerea
evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul
se reziliază de drept;
15.1.3 cu acordul ambelor părți;
15.1.4 prin denunțare unilaterală, sub forma unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un
preaviz de 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe
confirmarea de primire;
15.1.5. în momentul suspendării sau retragerii licenței
de transport;
15.1.6 în caz de forța majoră.
15.2 În situația în care, Asiguratul a furnizat
declarații/informații false și/sau incomplete la
încheierea poliței sau pe parcursul derulării contractului
de asigurare, EUROINS are dreptul de a rezilia
unilateral Contractul de asigurare, printr-o scrisoare
recomandată, fără îndeplinirea vreunei alte formalități.
15.3 În cazul denunțării/rezilierii Contractului:
15.3.1 dacă EUROINS a acordat o Indemnizație ori sau produs evenimente pentru care s-ar acorda
indemnizații, acesta este în drept să rețină primele de
asigurare plătite de Asigurat/Contractant;
15.3.2 dacă EUROINS nu a acordat Indemnizație ori nu
s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o
Indemnizație – Asiguratului i se restituie, proporțional,
partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare
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perioadei cuprinse între data încetării Contractului și
data expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract.
15.4 EUROINS poate să denunțe contractul de
asigurare înainte de producerea evenimentului
asigurat, sau să refuze plata indemnizației după
producerea evenimentului asigurat, fără restituirea
primelor încasate, în cazul în care Asiguratul a încercat
sau încearcă să obțină prin fraudă sau tentativă de
fraudă despăgubiri de la EUROINS.

funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a
Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) și
ale O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a
litigiilor dintre consumatori și comercianți. Aceste
demersuri nu îngrădesc dreptul Asiguratului/
Contractantului/Beneficiarului de a formula reclamații la
adresa EUROINS (la adresa sediului social sau la
adresa de e-mail reclamatii@euroins.ro) și de a se
adresa instanțelor de judecată competente.

CAP. 16 FORȚA MAJORĂ
16.1 Părțile nu răspund de neexecutarea la termen sau
de executarea în mod necorespunzător a oricărei
obligații ce le revine dacă neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligației respective a fost
cauzată de forța majoră.
16.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la producerea evenimentului care a
generat forța majoră și să ia toate măsurile necesare în
vederea limitării consecințelor. În următoarele 15
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise
către cealaltă parte contractantă documentele eliberate
de organele competente care să ateste evenimentele
care au determinat forța majoră.
16.3 Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare
de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
Părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.

CAP. 18 DISPOZIȚII FINALE
18.1 Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de
asigurare se prescrie în termen de 2 ani.
18.2 În cazul constatării insolvabilității EUROINS,
pentru plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din
contractele de asigurare facultative și obligatorii
încheiate, Asigurații, Beneficiarii, terțele persoane
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a
asiguraților (FGA) în baza Legii nr. 213/2015.
18.3 Contractul este supus reglementărilor privind
deducerile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă
contractelor de asigurare.
18.4 Orice modificare a conținutului prezentelor condiții
impuse de o schimbare legislativă sau de o decizie a
organelor de drept, va fi acceptată necondiționat de
ambele părți.
18.5 EUROINS nu va acorda nicio garanție sau
beneficiu și nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui
contract, dacă acordarea acestora îl poate expune la
sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor altor
state față de care România s-a obligat să le respecte.
18.6 Prin semnarea Contractului, Asiguratul/
Contractantul:
18.6.1 declară că cele prevăzute în acesta au fost
negociate cu EUROINS, conform prevederilor Legii nr.
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele
încheiate între comercianți și consumatori, cu
modificările și completările ulterioare;
18.6.2 declară că a primit 1 (un) exemplar al Informării
privind Procesarea Datelor cu Caracter Personal și
că a luat la cunoștință despre conținutul acesteia și
drepturile pe care le are potrivit Regulamentului
2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și altor
reglementări aplicabile privind protecția datelor;
18.6.3 declară că și-a exprimat opțiunea ca datele sale
cu caracter personal să fie sau să nu fie prelucrate în
scop de marketing în baza formularului Acord de
marketing, că a luat la cunoștință și a înțeles conținutul
acestuia;
18.6.4 declară că a fost informat și cunoaște toate
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui.

CAP. 17 INSTANȚELE COMPETENTE/LITIGII
17.1 Legea aplicabilă Contractului este legea română.
17.2 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest
contract de asigurare, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea ori desființarea acestuia, se
va soluționa potrivit legii, de către instanțele de judecată
competente din România. Părțile convin ca, anterior
promovării unei acțiuni în justiție, să încerce
soluționarea litigiului pe cale amiabilă prin transmiterea
unei Notificări în acest sens părții în culpă. Dacă în
termen de 15 zile nu primește niciun răspuns sau
acesta este considerat nemulțumitor, părțile se pot
adresa instanței de judecată ori SAL-FIN.
17.3 În caz de imposibilitate de soluționare a unui litigiu
rezultând din contract, în mod direct, Asiguratul/
Contractantul-persoana fizica (Consumatorul) are
dreptul de a se adresa SAL-FIN, care este singura
entitate de soluționare alternativă a litigiilor în domeniile
în care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
are competenta, care organizează și administrează
proceduri SAL prin care se propune sau impune, după
caz, o soluție parților, în conformitate cu prevederile
Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea și

ASIGURAT,
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