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Asigurarea de Răspundere Civilă a Operatorului de Transport Rutier  

 
 
Cap. 1 Definiţii 
1.1 Asigurat  persoana juridică, operator de transport rutier (mărfuri şi persoane) care desfăşoară activitate de transport 

rutier sau operator care desfăşoara activităţi conexe transportului rutier, în baza autorizaţiei legal valabile, 
emisă de autoritatea competentă; 

1.2 Asigurare  contractul de asigurare, reglementat de Poliţă, condiţii de asigurare, cerere de asigurare, specificaţie şi 
alte acte adiţionale; 

1.3 Asigurător  S.C. FORTE ASIGURĂRI S.A., înregistrată în Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în 
asigurări cu nr. RA-014 

1.4 Beneficiarul asigurării  persoana fizică sau juridica romană, beneficiară a serviciilor de transport executate de către Asigurat. 
1.5 Capitaluri proprii   capitalul social subscris şi vărsat, contul de profit şi pierderi, rezervele legate de capital (legale) şi 

rezultatul reportat; 
1.6 Contractant   persoana cu care Asigurătorul încheie contractul de asigurare şi care se obligă să plătească prima de 

asigurare. 
1.7 Despăgubire  cuantumul cu care Asigurătorul îl despăgubeşte pe Beneficiar la producerea riscului asigurat, în baza 

contractului de asigurare, în limitele şi termenele convenite; 
1.8 Eveniment asigurat  neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, conform contractului încheiat 

între Asigurat şi Contractant, ca urmare a declarării stării de faliment a Asiguratului, fapt ce genereaza 
pierderi financiare Beneficiarului Asigurării; 

1.9 Faliment  procedura judiciară de executare silită a bunurilor din averea Asiguratului, în scopul acoperirii datoriilor 
comerciale ale acestuia, ca urmare a aplicarii procedurii prevazute  de Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, cu completarile si modificarile ulterioare, la data constatarii starii de insolventa a 
Asiguratului; 

1.10 Franşiza  partea din prejudiciu suportată de Asigurat, stabilită ca sumă fixă sau procent din despăgubirea totală 
prevăzută în contractul de asigurare; 

1.11 Forţă majoră  situaţie invocată de una dintre părţi, dovedită cu documente emise de autorităţi publice competente, 
imprevizibilă la data încheierii contractului, neaşteptată, independentă de voinţa părţilor, care a împiedicat 
una din părţi să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a depus toate diligenţele necesare în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor respective; 

1.12 Operator de transport  
 rutier  întreprindere care desfăşoară activitatea de transport rutier de marfuri si/sau persoane, contra cost; 
1.13 Operator pentru activitati  
 conexe transportului rutier orice operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier, titular al licentei pentru 

activitati conexe transportului rutier; 
1.14 Poliţă  documentul emis şi semnat de Asigurător care dovedeşte încheierea contractului de asigurare; 
1.15 Primă de asigurare suma datorată de Asigurat/Contractant în schimbul preluării riscului de către Asigurător (preţul asigurării); 
1.16 Suma asigurată  suma maximă în limita căreia Asigurătorul plăteşte despăgubirea în conformitate cu condiţiile de asigurare. 

 
Cap. 2 Obiectul asigurării; Riscurile şi cheltuielile acoperite 
2.1  Obiectul asigurării constă în preluarea răspunderii civile a Asiguratului în vederea acoperirii daunelor cauzate clienţilor săi, daune 

rămase neacoperite după consumarea capacităţii financiare proprii a Asiguratului, în cadrul procedurii judiciare de faliment care a fost 
deschisă împotriva Asiguratului în timpul perioadei de asigurare. 

2.2  Riscul asigurat în legătură cu care asigurarea validează este acela de producere de către Asigurat a unei daune cauzată de: 
a. neexecutarea sau executarea necorespunzătoare din culpă de către Asigurat a obligaţiilor ce-i revin acestuia conform unui 

contract de transport; 
b. cheltuielile de judecată efectuate de către clientul Asiguratului în procesul civil, în scopul obligării Asiguratului la plata unor 

despăgubiri, dacă acesta a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora.  
2.3  Cheltuielile acoperite sunt cele efectuate de către Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul în care 

acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale), decurgând din 
evenimente asigurate produse în perioada de valabilitate a poliţei. 

 
Cap. 3  Excluderi 
3.1  Prezenta poliţă de asigurare nu acoperă consecinţele următoarelor evenimente:  

a. efecte ale energiei nucleare; 
b. confiscarea, rechiziţionarea, naţionalizarea forţată; 
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c. daunele de consecinţă (ex.: pierderile de profit sau pierderi ca urmare a lipsei de folosinţă, etc.) provocate de întreruperea 
activităţii ca urmare a producerii unui alt risc asigurat;  

d. carantină, dezinfecţie, măsuri sanitare, violare a embargoului, contrabandă, comerţ prohibit sau clandestin, confiscare, punere sub 
sechestru sau rechiziţionare, amenzi sau penalizări de orice natură, inclusiv fiscale sau vamale; 

e. dolul sau greşeala intenţionată a Asiguratului, a personalului de conducere şi a prepuşilor acestuia; 
f. orice prejudicii produse prin accidente de autovehicule; 
g. orice prejudicii produse mărfurilor transportate pe timpul transportului, la încărcare, descărcare sau pe timpul depozitării în 

depozitele operatorului de transport; 
h. orice prejudicii produse prin vătămări corporale; 
i. orice facturi de reparatii, achizitii de piese, carburanţi sau servicii necesare în timpul transportului fie ca sunt sau nu, urmarea 

unui eveniment rutier; 
j. taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de autoritati vamale ca urmare a incalcarii prevederilor Conventiei TIR; 
k. orice pretenţii în legatura cu prejudicii de imagine aduse oricărei persoane; 
l. orice amenzi, taxe, impozite şi penalizări de întârziere pretinse de orice autoritate; 
m. orice prejudiciu produs cu intenţie sau în timpul săvârşirii unor fapte ce constituie infracţiuni potrivit legislaţiei în vigoare; 
n. orice pretenţie din partea unui alt Asigurător care exercita dreptul de regres împotriva Asiguratului; 
o. orice prejudicii produse prin încălcarea clauzelor contractuale prevazute în contractele de altă natură decât cele de transport; 
p. orice prejudicii produse de Asigurat ca urmare a neîncasării oricăror creanţe; 
q. orice prejudicii produse angajaţilor proprii; 
r. orice prejudicii produse proprietăţilor învecinate cu sediul/sediile din care Asiguratul îşi desfăsoară activităţi conexe transportului 

(reparaţii auto, depozitare etc.) 
s. redevenţe de leasing, rate de credit, fracţiuni din preţ datorate din contracte de vânzare-cumparare cu plata fracţionata şi 

penalizările de întârziere aferente; 
t. orice prejudicii care au ca urmare pretenţii pentru daune morale; 
u. orice prejudicii produse ca urmare a cutremurelor de pământ, erupţiilor vulcanice, furtunilor, revărsării apelor, ruperii podurilor, 

alunecărilor de teren; 
v. situaţiile în care pentru Asigurat s-a declansat procedura lichidării judiciare sau a falimentului înainte de intrarea în vigoare a poliţei 

sau din cauze existente înainte de intrarea în vigoare a poliţei; 
w. daunele generate de forţa majoră invocată şi dovedită de Asigurat;  
x. frauda, reaua credinţă sau reaua intenţie din partea operatorului de transport rutier sau a reprezentanţilor acestuia. 

 
Cap. 4 Încheierea contractului şi plata primei  
4.1  Asigurarea se încheie în baza cererii de asigurare completată prealabil începerii riscului de către Asigurat pe o perioadă, de regulă, 

de 1 an. 
4.2 Asigurarea este considerată încheiată numai prin plata integrală a primei anuale de asigurare şi emiterea poliţei de asigurare de către 

reprezentanţii sau împuterniciţii Asiguratorului.  
4.3  Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral, în lei sau valută, prin virament sau numerar; achitarea primei de asigurare la 

termenul prevăzut în poliţa de asigurare este o condiţie ce precede orice răspundere din partea Asigurătorului. 
4.4  Dacă Asiguratul nu este de acord cu modificările aduse contractului, el poate denunţa contractul prin notificare scrisă adresată 

Asigurătorului, pentru sfârşitul anului de asigurare. Dacă Asiguratorul nu primeşte notificarea de denunţare până la sfârşitul anului de 
asigurare, modificarea contractului este considerată ca acceptată. 

4.5  Asiguratul nu are dreptul la retur de primă dacă acesta reziliază contractul în caz de daună sau dacă acesta nu-şi respectă obligaţiile 
contractuale faţă de Asigurator. 

 
Cap. 5  Limita de răspundere 

5.1.    Limita de răspundere este cea menţionată în Poliţă.  
5.2.  Limita de răspundere se stabileşte ca diferenţă dintre nivelul financiar minim obligatoriu stabilit conform Normelor privind organizarea 

şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi:  
a. capitalul propriu, în cazul societăţilor comerciale;  
b. capitalul social subscris şi vărsat, în cazul societăţilor comerciale nou-înfiinţate; 
c. patrimoniu, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor nonprofit;  
d. valoarea netă a imobilizărilor corporale, în cazul altor instituţii/autorităţi. 

 În cazul persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale, limita de răspundere reprezintă nivelul financiar minim obligatoriu stabilit conform 
Normelor menţionate mai sus. 

 În cazul în care pe parcursul derulării Poliţei nivelul financiar minim obligatoriu (calculat conform Normelor menţionate mai sus) se 
majorează, limita de răspundere poate fi la rândul ei majorată, prin acordul scris al părţilor, în schimbul plăţii unei prime de asigurare 
suplimentare.  

5.3.  Valoarea totală a despăgubirilor acordate conform prezentei Poliţe nu poate depăşi, în nici un caz, limita de răspundere precizată în 
Poliţei. 
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5.4.  Limita de răspundere asumată de Asigurător se dimunuează corespunzător cu diferenţa dintre capitalul propriu sau capitalul social 
subscris şi vărsat (în cazul operatorului de transport rutier nou-înfiinţat) existent şi declarat la momentul încheierii prezentei Poliţe şi 
cel existent la momentul deschiderii procedurii falimentului Asiguratului, în cazul în care Asigurătorul decide să acorde despăgubiri 
pentru situaţia în care Asiguratul şi-a diminuat capitalul propriu sau capitalul social subscris şi vărsat (în cazul operatorului de 
transport rutier nou-înfiinţat) existent şi declarat la momentul încheierii prezentei Poliţe.  

5.5.  Limita de răspundere poate fi stabilită în Lei sau în altă valută agreată de părţi.  
 
Cap. 6 Obligaţiile Asiguratului  
6.1 Asiguratul are obligaţia de a furniza corect toate informaţiile şi datele cerute de cererea de asigurare şi de orice altă declaraţie scrisă, 

în caz contrar aplicându-se prevederile de la art. 8.9. 
6.2  Să dea o declaraţie scrisă, înainte de încheierea contractului de asigurare, în care va menţiona experienţa în domeniul transportului 

rutier, valoarea capitalurilor proprii, valoarea patrimoniului la data solicitării asigurării, creditele şi contractele de leasing pe care le are 
în derulare, cifra de afaceri anuală şi starea actuală a firmei. 

6.3  Să administreze cu profesionalism şi prudenţă afacerile pe tot parcursul derulării prezentului contract cu respectarea legislaţiei în 
vigoare şi cu adoptarea unor măsuri economice care să ducă la prevenirea apariţiei evenimentelor asigurate. 

6.4  Să ţină o evidenţă contabilă clară din care sa se poată verifica oricând cu uşurinţă situaţia facturilor achitate, neachitate, termenele 
scadente şi ordinele de plată cu care s-au achitat facturi către furnizori ori alte debite. 

6.5  În toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, aşa cum au fost ele declarate de Asigurat, se schimbă în cursul valabilităţii 
contractului, Asiguratul este obligat să transmită o informare scrisă, la sediul Asigurătorului care administrează poliţa respectivă, în 
termen de 5 zile lucrătoare, cu privire la următoarele modificări: schimbarea denumirii, a formei de organizare sau a structurii 
acţionariatului, a adresei/telefon/fax, a licenţei sau brevetului de funcţionare sau a obiectului de activitate, schimbarea caracteristicilor 
şi a întinderii geografice a transporturilor efectuate. 

6.6  Dacă Asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete în cererea de asigurare sau în orice altă declaraţie dată în scris, ori dacă nu 
a făcut în termenul prevăzut, comunicarea cu privire la schimbarea circumstanţelor privind riscul, Asiguratorul are dreptul: 
a. în caz de dol sau declaraţie falsă intenţionată, contractul se consideră a nu fi existat vreodată, primele de asigurare plătite şi cele 

exigibile fiind datorate Asigurătorului cu titlu de daune interese; 
b. în caz de omisiune sau declarare inexactă neintenţionată constatată înainte de producerea evenimentului asigurat, Asigurătorul 

poate: 
-  fie să denunţe contractul, cu un preaviz de 10 zile, în cazul în care schimbările exclud menţinerea în vigoare a asigurării, cu 

restituirea primei de asigurare plătită pentru perioada ulterioară denunţării sau, în cazul în care, cunoscând exact 
împrejurările, nu ar fi încheiat asigurarea, cu restituirea integrală a primelor de asigurare plătite; 

-  fie să propună modificarea corespunzătoare a poliţei, cu o creştere a primei de asigurare; 
c. în caz de omisiune sau de declarare inexactă constatată după o daună, despăgubirea poate fi redusă în proporţia dintre prima 

de asigurare plătită şi cea care ar fi fost datorată, dacă Asiguratul ar fi declarat complet şi exact riscul sau să refuze plata 
despăgubirii dacă, faţă de acele circumstanţe, contractul nu s-ar fi încheiat; 

d. dacă modificarea survenită micşorează riscul, prima de asigurare poate fi redusă. 
6.7 Asiguratul are obligaţia de a plăti prima de asigurare la termenele şi în moneda convenită. 
6.8  Asiguratul este obligat să permită reprezentaţilor autorizaţi ai Asigurătorului, accesul la evidentele şi documentele ce au legătură cu 

activitatea de operator de transport rutier, acoperită prin aceasta asigurare, pe toata perioada de valabilitate a prezentului contract de 
asigurare precum şi atât timp cât Asigurătorul are de recuperat sume plătite ca despăgubiri conform acestui contract. Nerealizarea 
acestei obligaţii duce la rezilierea cu efect imediat a contractului de asigurare prin simpla notificare scrisă, transmisă Asiguratului şi 
Autorităţii Rutiere Române. Primele de asigurare încasate nu se mai restituie. 

6.9 Asiguratul  poate sa constituie garanţii reale imobiliare în favoarea Asigurătorului, sub forma de contract de ipoteca de rang I asupra 
bunurilor imobile aparţinând Asiguratului, contract autentificat la notariat şi înscris în Cartea Funciară.  

6.10 Asiguratul are obligaţia de a declara existenţa altor asigurări pentru aceeaşi răspundere la Asigurători diferiţi, circumstanţă esenţială 
pentru evaluarea riscului şi stabilirea cuantumului legal al despăgubirilor, atât la încheierea poliţei de asigurare cât şi pe parcursul 
valabilităţii acesteia.  

6.11 În cazul producerii unui eveniment asigurat, Asiguratul este obligat:  
a. să înştiinţeze Asigurătorul, în scris, de îndată de la data luării la cunoştiinţă, dar nu mai mult de 2 (două) zile lucrătoare, în afara 

cazurilor în care se justifică că o întârziere mai mare este o consecinţă a unui caz fortuit sau de forţă majoră, despre pronunţarea 
de către judecătorul sindic a încheierii prin care decide intrarea Asiguratului în procedura de faliment, conform legii; 

b. să nu recunoască, sub sancţiunea decăderii, nici o răspundere şi să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată, fără acordul  
prealabil al Asigurătorului;  

c. să permită reprezentanţilor autorizaţi ai Asigurătorului să facă propriile investigaţii în legatură cu evenimentul care a dat naştere 
cererii de despăgubire;  

d. să întreprindă toate demersurile legale necesare recuperării prejudiciului de la cel/cei răspunzător/răspunzători de producerea 
daunei, în situaţia în care evenimentul care a dat naştere cererii de despăgubire este imputabil unei persoane fizice sau juridice 
(care prin omisiuni sau rea credinţă a ascuns informaţii care puteau duce la evitarea producerii evenimentului asigurat); 

e. să pună la dispoziţia Asigurătorului toate actele şi dovezile necesare pentru constatarea, evaluarea şi stabilirea despăgubirilor;  
f. să conserve dreptul de regres împotriva terţilor vinovaţi de producerea pagubei. 
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6.12 Să restituie Asigurătorului, după efectuarea plăţii despăgubirii de către acesta conform clauzelor contractuale, sumele recuperate în 
total sau în parte direct de la persoana sau persoanele răspunzătoare de producerea evenimentului asigurat sau în alt mod, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la încasarea lor. 

6.13 În cazul neîndeplinirii prevederilor art. 6.4. - 6.12., Asigurătorul este în drept să refuze plata despăgubirilor, dacă din acest motiv nu a 
putut determina cauza producerii evenimentului şi întinderea pagubei.   

6.14 Obligaţiile de mai sus sunt opozabile şi lichidatorului Asiguratului numit în condiţiile legii de către judecătorul sindic. 
 
Cap. 7  Obligaţiile Asigurătorului 
7.1 Asigurătorul are obligaţia să stabilească şi să plătească despăgubirile cuvenite, în baza documentaţiei complete privind cauzele şi 

împrejurările în care s-a produs riscul asigurat. Dacă se constată că Asiguratul trebuie să mai prezinte documente pentru 
determinarea cauzelor şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul asigurat, precum şi a întinderii pagubei, termenul de 15 zile 
se va calcula de la data primirii ultimului document. 

  
Cap. 8  Constatarea, evaluarea şi stabilirea despăgubirii  
8.1  Despăgubirea nu poate depăşi suma asigurată, nici cuantumul pagubei, stabilit în baza actelor justificative. 
8.2  În nici un caz, Asigurătorul nu va plăti vreo sumă ca despăgubire înainte să fii fost finalizate procedurile de soluţionare a contestaţiilor 

la creanţele creditorilor înscrisi la masa credală şi întocmirea tabelului tuturor obligaţiilor debitorului conform legii în vigoare la data 
pronunţării falimentului. 

8.3  În cazul producerii riscului asigurat, Beneficiarul asigurării are obligaţia de a notifica Asigurătorul, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, în legătură cu aparitia evenimentului asigurat 

8.4  În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Beneficiarul asigurării are obligaţia de a 
transmite Asigurătorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele 
justificative. 

8.5 În caz de daună, Beneficiarul asigurării va primi de la Asigurător partea corespunzătoare de despăgubire, mai puţin franşiza. 
8.6 Despăgubirea va fi plătită în aceeaşi monedă în care a fost plătită prima de asigurare. 
8.7 Asigurătorul este îndreptăţit să amâne acordarea despăgubirii dacă există instituită împotriva Asiguratului o anchetă sau procedură 

penală în legătură cu dauna, până la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale. 
8.8 În limitele despăgubirilor plătite în baza poliţei de asigurare, Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului sau beneficiarilor de 

despăgubiri contra celor răspunzători de producerea pagubelor. Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar 
împiedica realizarea acestui drept. 

8.9 În cazul în care cererea de despăgubire a transportatorului este frauduloasă sau în mod evident exagerată, ori are la bază declaraţii 
false sau dacă transportatorul (sau oricare altă persoană care acţionează în numele său) a contribuit în mod deliberat ori prin 
neglijenţă gravă la producerea daunei, această asigurare va fi nulă, iar Asigurătorul nu va fi obligat să facă nici o plată în baza ei.  

 
Cap. 9  Dispoziţii finale 
9.1  Prezentele condiţii de asigurare, poliţa, cererea de asigurare, eventualele anexe vor fi considerate ca făcând parte integrantă din 

contractul de asigurare, iar expresia “contract de asigurare”, ori de câte ori este folosită, va fi citită ca incluzând toate aceste 
documente. Orice cuvânt sau expresie al căror înţeles a fost definit undeva în textul respectivelor documente va avea acelaşi înţeles 
oriunde va fi regăsit în text. 

9.2  Respectarea riguroasă şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în contractul de asigurare, în măsura în care se referă la obligaţiile care îi 
revin Asiguratului, precum şi prezumţia că declaraţiile şi răspunsurile Asiguratului din cererea de asigurare sunt adevărate, vor fi o 
condiţie ce precede orice răspundere care revine Asigurătorului. 

9.3 Asigurătorul poate rezilia contractul de asigurare înainte de producerea evenimentului asigurat sau să refuze plata despăgubirii după 
producerea evenimentului asigurat, în cazul în care Asiguratul a încercat sau încearcă să obţină prin fraudă sau tentativă de fraudă, 
despăgubiri de la Asigurător. Frauda sau tentativa de fraudă trebuie să fie confirmate prin acte emise de organele competente. În 
cazul existenţei unor bănuieli privind încercarea de fraudare, Asigurătorul are dreptul să suspende plata despăgubirii până la 
confirmarea/infirmarea tentativei de fraudă de către organele competente. 

9.4 Rezilierea contractului de asigurare operează de plin drept, fără nici o notificare prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe 
judecătoreşti. 

9.5 În limitele despăgubirilor plătite, Asigurătorul se subrogă în toate drepturile Asiguratului împotriva terţilor răspunzători de producerea 
daunei. 

9.6 Asiguratul răspunde pentru prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului de regres. Dacă  
Asiguratul renunţă la dreptul de regres sau dacă, din vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, Asigurătorul este eliberat 
de obligaţia de a plăti despăgubiri până la limita sumei reprezentând dreptul de regres. Dacă plata a fost deja efectuată, Asiguratul 
este obligat să înapoieze despăgubirile acordate. 

9.7 De comun acord, părţile semnatare pot aduce modificări contractului de asigurare, oricând în cursul valabilităţii acestuia, pr in acte 
adiţionale, modificările respective intrând în vigoare de la data ce se va conveni în scris între părţi.  

9.8 Orice pretenţie a Asiguratului faţă de Asigurător referitoare la acordarea unei despăgubiri, se stinge odată cu plata despăgubirii 
respective.  
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9.9 Contractul de asigurare poate fi denunţat oricând de Asigurat sau Asigurător cu un preaviz de 30 zile, dat printr-o scrisoare 
recomandată trimisă la ultima adresă cunoscută. 

9.10 În cazul denunţării sau rezilierii contractului de asigurare, prevederile acestuia rămân valabile pentru toate cazurile de daună 
survenite înainte de denunţare sau reziliere, până la lichidarea definitivă a acestora. 

9.11 Încetarea contractului de asigurare ca urmare a denunţării operează de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.  
9.12 În situaţia în care Asiguratul nu mai este autorizat pentru activitati de transport rutier, asigurarea încetează în mod automat, fără 

restituirea primei de asigurare. 
9.13  Orice pretenţie la plata unor despăgubiri care decurg din contractul de asigurare se prescriu în termenul prevăzut de art. 2519 şi art. 

2527 din Codul civil. 
9.14 Asigurătorul contribuie, conform legii, la Fondul de garantare destinat acordării de Indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare 

facultative şi obligatorii, în cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului. 
9.15  Poliţa este supusă reglementărilor privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare. 
9.16  Prin semnarea Poliţei, Asiguratul/Contractantul declară că cele prevăzute în Poliţă au fost negociate cu Asigurătorul, conform 

prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

9.17 Orice litigiu în legătură cu prevederile prezentelor condiţii de asigurare se soluţionează de instanţele de judecată competente din 
România. 
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