Condiţii generale privind asigurarea de răspundere civilă a transportatorului
în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate pe cale rutieră - CMR 1. DEFINIŢII
Asigurat:

Asigurător:
Beneficiar:
Transportator:

Culpa :
Daună totală :

Daună parţială :

Franşiza:

transportator persoană fizică sau juridică care încheie un contract de
asigurare cu ASIGURĂTORUL şi se obligă să plătească prima de
asigurare;
SC CARPATICA ASIG SA denumită în continuare CARPATICA
ASIG;
persoana juridică, desemnată, prin contractul de asigurare, ori
îndreptăţită să primească despăgubirea cuvenită, în cazul producerii
unui eveniment asigurat;
persoana fizică sau juridică cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în
România, care efectuează transporturi rutiere interne sau
internaţionale de mărfuri, cu autovehicule înmatriculate în România,
aflate în proprietatea sa/închiriate/luate în locaţie de gestiune, în baza
unui contract/comenzi de transport.
vinovăţie sub forma erorii, neglijenţei, imprudenţei.
pierderea sau distrugerea în întregime a bunurilor, sau într-o masură
în care refacerea prin reparare, înlocuire, recondiţionare nu mai este
posibilă sau costurile acestor operaţii depăşeşte valoarea bunurilor
preluate pentru transport.
avariarea sau pierderea partială a mărfurilor în aşa fel încât acestea
se pot reface sau mai pot fi folosite prin reparare, recondiţionare,
respectiv deprecierea mărfurilor rămase după producerea
evenimentului asigurat şi care le diminuează valoarea stabilită la data
preluării în custodie.
Partea de daună, stabilită procentual sau in sumă determinată,
stabilită prin contractul de asigurare şi care se suportă de titularul
despăgubirii.

2. DISPOZIŢII GENERALE
2.1. Prevederile prezentului contract se completează cu cele din Legea 136/1995 cu modificările şi
completările ulterioare.
2.2. Cerere-chestionar, completată şi semnată de către Asigurat, face parte integrantă din
prezentul contract.
2.3. Asigurarea este valabilă şi în cazul transporturilor combinate (cazul unui contract unic de
transport , în care parte din traseul de transport se efectuează pe altă cale decât cea rutieră, fără
transbordarea mărfii din autovehicul).
2.4. Asigurarea este valabilă numai in cazul transporturilor efectuate conform legislaţiei române,
numai dacă transportatorul deţine toate licenţele şi aprobările legale necesare executării
transporturilor asigurate, iar transportul este efectuat în baza unui contract remunerat de transport
rutier cu autovehicule.
2.5. Asigurarea este valabilă pe teritoriul României si/sau străinătate cand locul primirii marfii si
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locul prevazut pentru predarea ei, asa cum sunt ele indicate in contracte, sunt situate in doua tari
diferite, dintre care cel putin una dintre ele este tara semnatare a Conventiei C.M.R., daca nu s-a
convenit altel intre parti.
2.6. Asigurarea nu este valabilă in cazul transportatorilor care sunt ei înşişi proprietarii mărfurilor
transportate.
3. RISCURI ASIGURATE
3.1. CARPATICA ASIG acordă despăgubiri pentru prejudicii de care Asiguratul răspunde în calitate
de cărăuş, faţă de marfa transportată cu mijloacele de transport menţionate în poliţa de asigurare.
3.2. Asigurătorul acoperă daunele provocate din culpa Asiguratului constând în:
- avarierea mărfii
- pierderea parţială sau totală a mărfurilor transportate
- furtul prin efractie al marfii transportate.
3.3. În limitele sumei asigurate CARPATICA ASIG despăgubeşte şi cheltuielile de salvare şi/sau
limitare a pagubei dacă se face dovada ca aceste măsuri au fost necesare şi paguba s-a produs
datorită unor cauze cuprinse în asigurare.
3.4. Răspunderea transportatorului acoperită prin asigurare este cea prevăzută in cap.IV, art.17 26 din „Convenţia privind contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele „ (C.M.R.) şi cu
respectarea prevederilor acestei convenţii.
Extras din CONVENŢIE C.M.R.
CONVENŢIE - ARTICOLUL 17
1. Transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală sau parţială sau pentru avarie produse
între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acesteia, căt şi pentru întârzierea în eliberare.
2. Transportatorul este exonerat de această răspundere, dacă pierderea, avarierea sau depăşirea
termenului de livrare a avut drept cauză o culpă a persoanei care are dreptul să dispună de marfă,
un ordin al acesteia nerezultând dintr-o culpă a transportatorului, un viciu propriu al mărfii sau
circumstanţe pe care transportatorul nu putea să le evite şi ale căror consecinţe nu le putea
preveni.
3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de răspundere, nici defecţiunea vehiculului
pe care-l foloseşte pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a închiriat
vehiculul sau a prepuşilor acesteia.
4. Ţinând cont de articolul 18 paragrafele 2 până la 5, transportatorul este exonerat de răspundere
dacă pierderea sau avaria rezultă din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre
următoarele fapte:
a) folosirea de vehicule descoperite, fără prelate, dacă această folosire a fost convenită într-un
mod expres şi menţionată în scrisoarea de trăsură:
b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru mărfurile expuse prin felul lor la stricăciuni sau
avarie, când aceste mărfuri nu sunt ambalate sau sunt rău ambalate;
c) manipularea, încărcarea, stivuirea sau decărcarea mărfii de către expeditor sau destinatar sau
de către persoane care acţionează în contul expeditorului sau al destinatarului;
d) natura unor mărfuri expuse, datorită cauzelor inerente înseşi naturii lor, fie la pierderea totală
sau parţială, fie la avarie în special prin spargere, rugină, deteriorare internă şi spontană, uscare,
curgere, pierdere normală sau prin acţiunea insectelor sau rozătoarelor;
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e) insuficienţa sau imperfecţiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
f) transportul de animale vii;
5.Dacă în baza prezentului articol, transportatorul nu răspunde de unii factori care au cauzat
dauna, răspunderea sa nu este angajată decât în măsura în care factorii de care el răspunde, în
baza prezentului articol, au contribuit la daună.”
CONVENŢIE - ARTICOLUL 18
“1. Sarcina probei că pierderea, avaria sau întârzierea eliberării a avut drept cauză unul dintre
factorii prevăzuţi în art. 17, paragraful 2 incumbă transportatorului.
2. Când transportatorul stabileşte că, ţinând seama de circumstanţele de fapt, pierderea sau
avarierea a putut să rezulte din unul sau mai multe riscuri particulare prevăzute în art. 17,
paragraful 4, există prezumţia că ea a rezultat din această cauză. Cel în drept poate totuşi să facă
dovada că dauna nu a avut drept cauză, în întregime sau parţial, unul dintre aceste riscuri.
3. Prezumţia arătată mai sus nu este aplicabilă în cazul prevăzut de art.17, paragraful 4, lit. a, dacă
este vorba de o pierdere anormală sau o pierdere de colete.
4. Dacă transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat în vederea protejării mărfurilor
împotriva influenţei căldurii, a frigului, a variaţiilor de temperatură sau a umidităţii aerului,
transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor art. 17, paragraful 4, lit. d decât dacă face
dovada că toate măsurile care îi incumbă, ţinând cont de circumstanţe, au fost luate în ceea ce
priveşte alegerea, întreţinerea şi folosirea acestor amenajări şi că el s-a conformat instrucţiunilor
speciale care i-au fost date.
5. Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor art. 17, paragraful 4, lit. f decât dacă face
dovada că toate măsurile care îi incumbă în mod normal, ţinând cont de circumstanţe, au fost luate
şi că el s-a conformat instrucţiunilor speciale care i-au fost date."
CONVENŢIE -ARTICOLUL 23
1.„ Când în conformitate cu dispoziţ iile prezentei convenţ ii, este pusă în sarcina transportatorului
o despăgubire pentru pierderea totală sau parţială a mărfii, această despăgubire este calculată
după valoarea mărfii la locul şi în momentul primirii acesteia pentru transport.
2. Valoarea mărfii este determinată pe baza cursului bursei sau în lipsa acestuia, pe baza preţului
curent a pieţei, sau în lipsa amândurora, pe baza valorii uzuale a mărfurilor de acelasi fel şi de
aceeaşi calitate.
3. Totuşi, cuantumul despăgubirii nu poate depăşi 8,33 DST (drepturi speciale de tragere) stabilit
de Fondul Monetar International valabil la data producerii evenimentului asigurat, pentru fiecare
kilogram de marfa bruta.
4. În plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale şi alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului
mărfii, în totalitate în caz de pierdere totală şi proporţional în caz de pierdere parţială; alte dauneinterese pentru pierdere nu sunt datorate.
5.În cazul depăşirii termenului de livrare şi dacă cel drept face dovada ca din această întârziere a
rezultat un prejudiciu, transportatotul este ţinut să plătească daune care nu pot depăşi preţul
transportului.
6.O despăgubire mai mare nu poate fi pretinsă de la transportator decât în cazul in care, in
conformitate cu art.24 şi 26 a fost făcută o declaraţie cu privire la valoarea mărfii sau cu privire la
valoarea suplimentară a mărfii.”
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CONVENŢIE -ARTICOLUL 24
Expeditorul poate să declare in scrisoarea de trăsură, contra plăţii unui supliment de preţ convenit,
o valoare a mărfii care depăşeste limita menţionată la pct.3 al art.23 şi, în acest caz valoarea
declarată înlocuieste această limită.”
CONVENŢIE - ARTICOLUL 25
“1. În caz de avarie, transportatorul plăteşte contravaloarea deprecierii mărfii, calculată pe baza
valorii stabilite în conformitate cu articolul 23, paragrafele 1, 2 şi 4.
2. Totuşi, despăgubirea nu poate să depăşească:
a) dacă totalul expediţiei este depreciat prin avarie, suma care ar trebui plătită în caz de pierdere
totală;
b) dacă numai o parte a expediţiei a fost depreciată prin avarie, suma care ar trebui plătită în caz
de pierdere a părţii depreciate".
CONVENŢIE - ARTICOLUL 26
“1. Expeditorul poate fixa, făcând menţiunea respectivă în scrisoarea de trăsură ş i contra plăţii
unui supliment de preţ stabilit convenit, suma care reprezintă un interes special la eliberare, pentru
cazul unei pierderi sau avarii şi pentru cazul depăşirii termenului convenit.
2. Dacă a fost făcută o declaraţie de interes special la eliberare, poate fi cerută - independent de
despăgubirile prevăzute în art. 23, 24 şi 25 şi până la concurenţa contravalorii interesului declarat o despăgubire egală cu paguba suplimentară pentru care s-a făcut dovada.
4. EXCLUDERI
În afara celor prevăzute la Cap.3 , asigurarea nu acoperă:
4.1.Pierderea sau avarierea provocată de sau ca urmare:
a) contaminări radiocative;
b) război, invazie, acţiune a duşmanului străin, ostilităţi sau operaţiuni de război, tulburări civile;
revolte, răscoale populare sau militare, insurecţie, rebeliune, revoluţie, guvern militar sau uzurpat,
lege marţială sau stare de asediu, tulburări de stradă, greve, mişcări muncitoreşti sau acte cu rea
intenţie;
c) acte de terorism care în sensul acestei exceptări înseamnă folosirea violenţei în scopuri politice
şi includ orice folosire a violenţei în scopul de a pune publicul sau orice parte a publicului în pericol;
d) unde de presiune cauzate de avioane sau orice alte obiecte aeriene care zboară cu viteze
sonice sau supersonice.
4.2. Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:
a) pagube indirecte (ca de exemplu scăderea preţurilor mărfurilor, pierderi de interes, diferenţe de
curs, pierderi cauzate prin neutilizarea sau neexploatrea mărfurilor);
b) cheltuieli făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea bunurilor în comparaţie cu starea lor
dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri
produse din cauze necuprinse în asigurare şi nici cele pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări
nereuşite;
c) pagubele produse de asigurat cu intenţie sau dintr-o neglijenţă gravă de către asigurat, dacă
aceasta rezultă neechivoc din actele încheiate de organele în drept;
d) amenzi de orice fel, penalităţi, dobânzi, precum şi cheltuieli de judecată la plata cărora ar fi
obligat Asiguratul prin hotărâre penală, precum şi cheltuieli de executare a hotarârilor privind plata
despăgubirilor;
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e) pagubele produse datorită depăşirii termenului de livrare din cauze neimputabile Asiguratului;
f) pagubele produse în situaţii în care, din actele încheiate de organele în drept, rezultă că:
- autovehiculul asigurat nu avea certificat de înmatriculare valabil sau altă autorizaţie
de circulaţie valabilă;
- autovehiculul era condus sau acţionat de Asigurat sau prepusul său, fără permis de
conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicule sau permisul său era retras,
anulat, reţinut în vederea anulării sau suspendării;
- asiguratul efectuează transportul fără a deţine licenţă şi aprobările legale necesare;
- asiguratul sau prepusul său, persoană fizică, care conducea autovehiculul şi a produs
accidentul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate, ori dacă acesta
s-a sustras recoltării probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei;
- în timpul utilizării cu ştiinţă a unui autovehicul neadecvat mărfii transporate sau al circulaţiei
pe drumuri interzise circulaţiei publice;
- asiguratul/prepuşii acestuia comit cu intenţie infracţiuni ori încearcă să se sustragă de la
urmărirea penală;
- pagube produse ca urmarea a lipsei nejustificate de supraveghere sau de neluarea
măsurilor necesare de securitate a autovehiculului sau mărfurilor transportate;
g) pagube produse în cazul transportului mărfurilor periculoase, a celor perisabile/sensibile, tutun şi
alcool sau produsele lor derivate. Prin mă rfuri periculoase,perisabile/sensibile se înţeleg acele
mărfuri al c ăror transport este permis numai în condi ţiile unei autorizări speciale, date în condiţiile
stabilite de „Acordul ADR – Acordul european pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase„ şi
„Acordul cu privire la transporturile internaţionale de mărfuri perisabile şi instalaţii speciale pentru
aceste transporturi„.
h) Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru cazurile când nu există un contract de transport rutier
(cu autovehicule) oneros (contra cost) al mărfii şi când atât locul de primire la transport a mărfii cât
şi locul de predare a mărfii – ambele menţionate în contractul de transport – nu se găsesc pe
teritoriile a două ţări diferite, din care cel puţin una este participantă la Convenţia CMR.
5. SUMA ASIGURATĂ. LIMITA RASPUNDERII
5.1.Suma asigurată se stabileşte în lei sau valută pentru fiecare mijloc de transport în parte.În cazul
cuplurilor formate din autocamion şi remorcă prima pentru remorcă se încasează separat de prima
pentru autocamion.
5.2.În cazul cuplurilor formate din autocamion şi remorcă, prima se stabileste pentru fiecare vehicul
in parte. În cazul cuplurilor formate din autotractor şi semiremorcă, prima se stabileste numai
pentru semiremorcă.
5.3. . In cazul furtului prin efractie al marfii transportate, din remorca/semiremorca cu prelata, se
aplica fransiza obligatorie de 10% din suma asigurata. Pentru celelalte riscuri asigurate fransiza
este facultativa.
5.3. Pe durata asigurării, limitele răspunderii pot fi majorate, cu plata corespunzătoare a primelor
suplimentare de asigurare.
5.4. În cazurile în care, asigurarea s-a încheiat pentru limita răspunderii inferioară valorii bunurilor,
despăgubirea se reduce corespunzător raportului dintre suma prevazută în poliţă şi valoarea
bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.
5.5. După fiecare daună, suma asigurată se diminuează cu valoarea despăgubirii plătite de Asigură
tor, asigurarea continuând până la împlinirea duratei asigurării pentru suma rămasă.La cererea
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Asiguratului se reîntregeşte suma asigurată în schimbul plăţii unei prime suplimentare.
6. PRIMA DE ASIGURARE
6.1. Se stabileşte în aceeaşi monedă ca şi suma asigurată şi se plăteşte în lei la cursul de schimb
B.N.R. din ziua plăţii.
6.2. Prima de asigurare anuală se achită fie anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată
(primă unică) sau în maxim 4 rate, avansul urmând a fi achitat anticipat faţă de intrarea în vigoare
a poliţei.
6.3.În cazul neachitării la termen a unei rate scadente, Asiguratul beneficiază de o perioadă de
graţie de 10 zile, în acest interval situaţia contractului râmânând neschimbată.Dacă la expirarea
acestui interval de timp rata nu este achitată, contractul este reziliat de plin drept, începând cu ora
24 a datei de scadenţă, fără restituirea ratelor deja achitate, fără punere în întârziere sau altă
formalitate.
La cererea Asiguratului contractul poate fi repus în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarelor
condiţii: plata ratelor restante şi a celor scadente, a primei de asigurare, renunţarea scrisă a Asiguratului
la pretenţii de despăgubire pentru daunele survenite în perioada suspendării contractului.Data repunerii
în vigoare trebuie s ă fie inclusă în perioada de valabilitate a contractului.
6.4. Pentru asigurările încheiate pe o perioadă mai mică de un an, (minim 3 luni) prima de asigurare se
calculează prin aplicarea pentru fiecare lună sau fracţiune de lună a 1/10 din prima anuală.
6.5. Pentru asigurarea simplă (un singur transport) prima de asigurare reprezintă 15 % din prima
anuală.
6.6. În cazul majorării sumei asigurate iniţial, suplimentul de primă reprezintă 1/12 din prima
anuală, pentru fiecare lună rămasă până la expirarea perioadei de asigurare.
6.7. Se pot acorda reduceri de primă pentru plata integrală, pentru asigurarea mai multor
autovehicule , precum şi pentru alte asigurări încheiate de asigurat la CARPATICA ASIG.
7. DURATA ASIGURĂRII
7.1. Asigurarea se încheie în mod obişnuit pe o perioadă de un an.Se pot conveni şi perioade mai
scurte (minim 3 luni). Asigurarea se poate încheia şi pe durata unui singur transport.
7.2. Poliţa de asigurare intră în vigoare la ora „0” a zilei următoare celei în care s-a emis poliţa şi
s-a încasat prima de asigurare sau avansul.
7.3. Răspunderea CARPATICA ASIG încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada înscrisă în
contract sau înaintea acestui termen în următoarele situaţii:
- prin acordul de voinţă al părţilor;
- denunţarea sau rezilierea contractului: contractul de asigurare poate fi denuntat in scris de catre
oricare dintre parti cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calculate de la data primirii
notificarii de catre cealalta parte ;
- la data producerii unei daune totale/ epuizării sumei asigurate.
7.4. CARPATICA ASIG acoperă prejudiciile cauzate de riscurile asigurate, produse în perioada de
valabilitate a contractului şi numai dacă păgubitul (sau Asiguratul dacă a despăgubit pe păgubit )
îşi valorifică pretenţiile în cadrul termenului de prescripţie.
7.5. Asigurarea acoperă răspunderea Asiguratului în calitate de cărăuş din momentul preluării
mărfurilor pentru transport şi până în momentul predării lor către destinatar (dacă datele acestora
sunt incluse in perioada de valabilitate inscrisă în poliţă).
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8. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
8.1. Să respecte obligaţiile ce îi revin în calitate de transportator prin convenţia CMR şi prezentul
contract.
8.2. Să ia măsuri potrivit împrejurărilor, Convenţiei CMR, dispozitiilor legale in materia
transporturilor şi a prezentelor condiţii pentru executarea corespunzătoare a fiecăruie transport şi
păstrarea şi paza bunurilor aflate în custodia sa în calitate de cărăuş, pe tot parcursul transportului,
în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate şi a limitării pagubelor în caz de producere a
evenimentelor asigurate.Asigurătorul are dreptul să verifice respectarea acestei obligaţii, Asiguratul
fiind obligat să permită acest lucru.
8.3. În cazul nerespectării de către asigurat a obligaţiei prevăzute la paragrafele 1 si 2, asigurătorul
este îndreptăţit să denunţe sau să suspende poliţa de asigurare, în scris, începând cu ziua
următoare zilei avizării, fără restituirea primelor de asigurare plătite.
8.4. În cazul în care se constată înlăturarea deficienţelor, asigurătorul poate repune în vigoare
poliţa de asigurare, în scris, începând cu ziua următoare zilei avizării, cu respectarea condiţiilor
prevăzute la art. 6, paragraful 6.3. privind repunerea în vigoare.
8.5. În cazurile prevăzute la paragraful 3, durata asigurării se prelungeşte cu perioada cât poliţa de
asigurare a fost denunţată sau suspendată.
8.6. Să respecte pe durata transportului de mărfuri pe şosele următoarele norme de prevenire a
producerii riscului asigurat:
- autovehiculele să fie dotate cu dispozitive anti-furt si acestea sa fie activate;
- în absenţa conducătorului auto, autovehiculul să aibă toate căile de acces închise cu
chei, geamurile ridicate, iar în interior să nu existe nicio cheie;
- staţionările să aibă loc în spaţii supravegheate/locuri special amenajate, in afara
carosabilului drumurilor publice, după caz;
8.7. În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
a) sã înştiinţeze imediat (maxim 24 de ore), potrivit practicii din ţ ara respectivă, organele de politie,
unitătile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii
evenimentului, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele si împrejurările producerii
evenimentului asigurat şi a pagubelor;
b) să ia pe seama Asiguratorului şi în limita sumei asigurate, mãsuri pentru limitarea pagubelor,
pentru salvarea bunurilor asigurate, pentru păstrarea si paza bunurilor rămase si pentru prevenirea
degradărilor ulterioare, potrivit cu împrejurările;
c) să anunţe telefonic CARPATICA ASIG, în maxim 24 de ore, referitor la producerea
evenimentului asigurat, şi în maxim 24 de ore de la sosirea în ţară să înştiinţeze în scris
Asigurătorul precizând felul bunurilor avariate sau distruse, data, locul, cauzele, împrejurările
producerii evenimentului asigurat, locul unde se află bunurile avariate sau distruse, precum şi
valoarea estimativă a pagubei;
d) să nu recunoască nicio răspundere şi să nu facă nicio ofertă, promisiune de plată către terţi, fără
acordul scris al CARPATICA ASIG, în caz contrar recunoaşterea /promisiunea sau plata nefiind
opozabile CARPATICA ASIG;
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e) să pună la dispoziţia CARPATICA ASIG toate actele şi informaţiile de care dispune sau care iau fost solicitate de Asigurător, necesare verificării existentei şi valorii mărfurilor asigurate precum
şi pentru constatarea, evaluarea si stabilirea despăgubirilor;
f) să se apere în proces ţinând seama de recomandările Asigurătorului ;
9. OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
9.1.CARPATICA ASIG se obligă ca la producerea evenimentului asigurat, să-l despăgubească pe
Asigurat în forma şi în cuantumul prevăzut în contractul de asigurare.
9.2. Asigură torul va înştiinţa în scris, pe Asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totală
sau parţială a daunei.
9.3.CARPATICA ASIG îşi rezervă dreptul :
9.3.1.Să amâne plata indemnizaţiei dacă în legătură cu evenimentul care a produs dauna, a fost
instituită împotriva Asiguratului sau a prepuşilor acestuia o procedură penală, până la finalizarea
acesteia;
9.3.2. Să refuze plata despăgubirii dacă:
a) Asiguratul nu şi-a îndeplinit obligaţiile din contract, în măsura în care din acest motiv nu a putut
determina cauza producerii riscului asigurat, mărimea daunei sau cuantumul indemnizaţiei
datorate.
b) Cererea de despăgubire este frauduloasă sau are la bază declaraţii false.
10. CONSTATAREA DAUNELOR, EVALUAREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR
10.1. Constatarea şi evaluarea pagubelor se fac de către Asigurător, direct sau prin împuterniciţi,
împreună cu Asiguratul sau împuterniciţii săi ori prin experţi împuterniciţi de Asigurator.
10.2. Stabilirea şi plata despăgubirilor se fac de către Asigurător în baza documentaţiei complete
privind cauzele şi împrejurările în care s-a produs evenimentul asigurat.
10.3. În vederea acordării despăgubirii Asiguratul va pune la dispoziţia CARPATICA ASIG
următoarele documente:
- cerere scrisă de despăgubire;
- copia contractului de transport din care să rezulte caracterul transportului ( internaţional sau
naţional), drepturile şi obligaţiile părţilor;
- copia cererii/comenzii de transport din care să rezulte condiţiile concrete în care ar fi trebuit să se
execute transportul (felul mijlocului de transport, data şi locul încărcării, ruta, durata transportului,
temperatura necesară transportului în cazul mărfurilor perisabile, alte condiţii impuse);
- copie scrisoare de trăsură pentru transportul respectiv, pe care să existe, în caz de pierderi sau
avarii aparente, menţiunea făcută de destinatar ( beneficiar) referitoare la eventuale daune (
degradări sau distrugeri ale mărfi);
- copia foii de parcurs pentru transportul respectiv
- copii ale facturilor interne şi externe ale mărfurilor transportate din care să rezulte cantitatea
transportată şi preţurile în lei şi/sau valută per kg/buc etc;
- copie certificat fitosanitar care însoţeşte marfa transportată, în cazul mărfurilor ce necesită
eliberarea obligatorie a acestui certificat;
- copia documentelor de plată a taxelor de transport, taxelor vamale sau a altor cheltuieli ivite pe
parcursul transportului;
- copii ale diagramelor tahograf şi termograf care să corespundă cu perioada transportului;
- rezervele adresate în scris transportatorului de către destinatar, în cazul pierderilor sau avariilor
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neaparente;
- -copia declaraţiei vamale;
- documentul poliţiei sau al altor autorităţi cuprinzănd elemente de natură să stabilească
răspunderea rezultată din CMR;
- declaraţia conducătorului auto din care să rezulte cauzele, împrejurările şi culpa în producerea
pagubelor la mărfurile transportate;
- acte oficiale din care să rezulte concret cauzele care au determinat nerespectarea duratei de
transport prevăzută în contract şi care au cauzat distrugerea sau avarierea mărfii;
- copii ale documnetelor de constatare a pagubelor la mărfurile transportate, întocmite în
străinătate la cererea beneficiarului ( traduse şi legalizate) şi fotografii dacă este cazul;
- avizarea transportatorului de către firma exportatoare pentru constatări efectuate în străinătate;
- proces verbal întocmit de transportator cu privire la cauzele şi împrejurările producerii daunelor la
marfa transportată;
- proces verbal de distrugere a mărfurilor deterioate şi după caz, a documentelor de valorificare a
resturilor;
-în cazul daunelor la mărfurile transportate rezultate în urma unor accidente de
circulaţie:documentul eliberat de poliţie, documente sau date referitoare la celălalt autovehicul
implicat în accident ( nr.inmatriculare, numele şi adresa completă a proprietarului / conducătorului
auto, copia cărţii verzi sau numărul şi societatea care a emis documentul de asigurare);
- pretenţiile la despăgubire formulate in scris de către păgubit;
- copia documentului de plată prin care Asiguratul a plătit păgubitului (beneficiarului) pentru marfa
depreciată sau distrusă;
CARPATICA ASIG are dreptul să solicite şi alte documente pe care le consideră necesare
soluţionării cererii de plată a despăgubirii.
10.4. Despăgubirea nu poate depăşi limita maximă a răspunderii acoperită prin poliţa de asigurare,
nici cuantumul pagubei şi nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat.
10.5.Dacă asiguratul nu a acceptat reintregirea sumei asigurate urmare a unei daune anterioare,
despăgubirea se reduce corespunzător raportului dintre suma rămasa ca urmare a plăţii unor
despăgubiri anterioare şi suma asigurată inscrisă in poliţă.
10.6. In cazul transporturilor internaţionale efectuate conform Convenţiei CMR, cuantumul
despăgubirilor se stabileşte potrivit prevederilor Convenţiei .
10.7. In cazul celorlalte transporturi, cuantumul despăgubirii se stabileşte astfel :
a)În caz de pagubă totală :
- la bunuri a căror cantitate se exprimă în kg, litri, bucăţi, metri liniari, pătraţi sau cubi, valoarea la
data producerii evenimentului asigurat a părţii din cantitatea totală care a fost distrusă în întregime;
- la celelalte bunuri, valoarea la data producerii evenimentului asigurat a bunurilor distruse din care
se scade valoarea la aceeaşi dată a resturilor ce se mai pot întrebuinţa sau valorifica.
b) În caz de pagubă parţială :
- la bunuri a căror cantitate se exprimă în kg, litri, bucăţi, metri liniari, metri pătraţi sau metri cubi,
valoarea la data producerii evenimentului asigurat, a pierderii de calitate (deprecierii), a acelei părţi
din cantitatea totală care a rămas după pagubă şi care diminuează valoarea bunurilor respective.
Gradul de depreciere se stabileşte în procente, pe baza examinării bunurilor avariate.
- la celelalte bunuri, costul reparaţiilor părţilor componente sau pieselor avariate ori costul de
înlocuire sau de recondiţionare al acestora din care se scade, valoarea la data producerii
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evenimentului asigurat, a resturilor ce se mai pot întrbuinţa sau valorifica.
10.8. Din cuantumul despăgubirii se scad orice prime datorate până la sfârşitul perioadei de
asigurare, precum şi franşiza înscrisă în poliţă, precum si valoarea bunurilor ce au fost recuperate
si pot fi valorificate;
10.9. Despăgubirile se plătesc în moneda în care a fost încheiată asigurarea şi în care s-au plătit
primele de asigurare.
10.10. În cazul în care la data formulării cererii de despăgubire există o altă asigurare acoperind
acelaşi risc, Asigurătorul va contribui la despăgubire în mod proporţional.
10.11. Dacă Asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori dacă nu a făcut imediat
comunicarea cu privire la modificările apărute, Asigurătorul are dreptul, înainte de producerea
evenimentului asigurat să propună Asiguratului modificarea corespunzătoare a poliţei sau să o
denunţe în cazul în care, cunoscând exact împrejurările, nu ar fi încheiat-o.
10.12. Reaua credinţă dovedită sau evidentă a Asiguratului absolvă Carpatica Asig de obligaţiile la
plata despăgubirii în cazul producerii evenimentului asigurat sau le dau dreptul acestora să
denunţe poliţa cu efect imediat.
11.DISPOZIŢII FINALE
11.1. Asiguratul are obligaţia de a conserva dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor
vinova ţi de producerea pagubelor, neîndeplinirea acestei obligaţii dând asigurătorului dreptul să
refuze plata despăgubirii.
11.2. În limita despăgubirilor la care Asigurătorul a fost obligat la plată, acesta este subrogat în
toate drepturile acestora contra celor răspunzători de producerea sau mărirea pagubelor,
asiguratul sau prepuşii acestuia, dacă dauna s-a produs în împrejurările menţionate la paragraful
4.2.lit.c), d) şi f).
11.3. Dreptul de a ridica pretenţii faţă de asigurător cu privire la plata unor despăgubiri se pierde la
împlinirea unui termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat. După trecerea acestui
interval de timp, fără ca acordarea despăgubirilor să fi fost solicitată de către cei îndreptăţiţi,
asigurătorul este eliberat de obligaţia plăţii despăgubirilor.
11.4. Denunţarea contractului se poate face la dorinţa motivată a uneia dintre părţi, cu un preaviz
scris de 30 zile.CARPATICA ASIG va restitui prima de asigurare încasată – numai dacă nu s-au
înregistrat daune în perioada de valabilitate, reţinând partea corespunzătoare perioadei în care
contractul a fost în vigoare şi orice alt avantaj acordat.
11.5. În cazul denunţării sau rezilierii poliţei de asigurare, prevederile contractului se aplică pentru
toate cazurile de daune survenite înainte de denunţare sau reziliere până la lichidarea definitivă a
acestora.
11.6 De comun acord, asigurătorul şi asiguratul pot modifica sau rezilia poliţa de asigurare oricând
pe parcursul duratei asigurării, modificarea sau rezilierea devenind efectivă de la data convenită, în
scris, de către părţi.
11.7. Prevederile poliţei de asigurare se aplică în toate cazurile de pagube survenite înainte de
denunţare sau reziliere, până la lichidarea lor definitivă, prima de asigurare pentru perioada până la
expirare restituindu-se.
11.8. Respectarea riguroasă a obligaţiilor ce-i revin asiguratului, precum şi presupunerea că datele
furnizate de către acesta în cererea-chestionar sunt reale, vor fi condiţii ce preced orice
răspundere ce îi revine asigurătorului.
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11.9.Eventualele reclamaţii ale Asiguratului cu privire la executarea contractului se vor formula în
scris, soluţia de rezolvare fiind comunicată în scris în cel mult 30 zile de la înregistrarea
reclamaţiei.
11.10. Litigiile a căror rezolvare nu s-a realizat pe cale amiabilă se vor soluţiona de către instanţele
judecătoreşti din România, de la sediul Asigurătorului.
11.11. În cazul unei proceduri judecătoreşti în care asigurătorul susţine că pagubele pentru care se
solicită despăgubiri nu se datorează producerii unui eveniment asigurat, sarcina de a dovedi
contrariul îi revine asiguratului.
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