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Condiţii privind asigurarea autovehiculelor
CASCO FORTE
Definiţii:
persoana (fizică sau juridică), nominalizată în Políţa de asigurare, care are un interes asigurabil şi
care, în schîmbul plătî primei de asigurare, se asigură pentru cazurile de producere a riscurilor
asigurate.
S.C. FORTE ASIGURĂRI S.A., înregistrată în Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi
Asigurător:
intermediarilor în asigurări cu nr. RA-014.
vehicul autopropulsat cu roţi, destinat transportului terestru, cu excepţia celui care circulă pe şine,
Autovehicul:
care se deplasează pe drum şi, conform Iegii, este supus înmatriculării, In baza prezentului
contract se pot asigura ca autovehicule şi vehiculele tractate (remorci, semiremorci şi altele
asemenea);
persoana desemnată de Asigurat şi menţionată în contractul de asigurare, îndreptăţită să
Beneficiar:
primească despăgubirea în cazul producerii riscurilor acoperite
persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unor riscuri privindu-I pe Asigurat
Contractant:
şi se obligă faţă de Asigurător să plătească prima de asigurare.
prejudiciul efectiv suferit de Asigurat în urma producerii evenimentului asigurat.
Dauna fpaguba):
prejudiciul material suferit de Asigurat în urma avarieňi vehiculului asigurat, astfel încât, prin
Dauna parţială:
reparare sau înlocuirea unor părţi componente, vehiculul poate fi adus în starea anterioară
producerii evenimentului asigurat.
prejudiciul material suferit de Asigurat în urma furtului total aI vehiculului sau avarierii acestuia,
Dauna totală:
astfel încât costulreparaţiilor estimate pe bază de deviz antecalcul, fără demontare, însumate cu
eventualele costuri de transport ale vehiculului şi ale măsurilor de limitare a pagubelor, sunt egale
cu sau depăşesc 75% din suma asigurată a vehiculului înscrisă în poliţa de asigurare.
Despăgubire (indemnizaţie): suma pe care Asiguratorul o datoreaza Asiguratului I Beneficiarului Ia producerea
riscului asigurat, în baza contractului de asigurare, în Iimitele şi termenele convenite.
echipamentele montate pe vehicul de către producător.
Dotări de serie:
echipamentele fixe şi montate pe vehicul, altele decât dotările de serie definite anterior.
Dotări suplimentare:
orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul
Drum public:
pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice.
evenimentul definit în condiţiile contractuale, care a produs paguba asupra obiectului asigurării.
Eveniment asigurat:
partea din prejudiciu suportată de Asigurat, stabilită ca sumă fixă sau procent din despăgubirea
Franşiză:
totală prevăzută în contractul de asigurare.
vizualizarea şi verificarea stării generale a autovehiculului, identificarea dotărilor acestuia precum
Inspecţie de risc:
şi stabilirea conformităţii documentelor de identitate ale autovehicului asigurat cu datele înscris pe
autovehicul (ex.: număr de identificare, serie motor, culoare etc);
porţiuni de uscat acoperite cu apă provenită din revărsarea apelor pluviale, din ploi sau alte
Locuri inundate:
fenomene naturale.
documentul emis şi semnat de Asigurător care dovedeşte încheierea contractului de asigurare.
Poliţă de asigurare:
suma datorată de AsiguratíContractant în schimbul preluării riscului de către Asigurător (preţul
Primă de asigurare:
asigurării).
eveniment viitor, posibil, dar incert, pentru ale cărui urmări/consecinţe se încheie asigurarea.
Risc asigurat:
suma maximă prevăzută în contractul de asigurare în Iimita căreia Asigurătorul plăteşte
Sumă asigurată:
despăgubire&indemnizaţia Ia producerea riscului acoperit.
actul adiţional incheiat între Asigurător şi Asigurat care modifică sau completează contractul de
Suplimentul de asigurare:
asigurare.
persoană zică sau juridică care a încheiat un contract de folosinţă a unui vehicul cu proprietarul
Utilizator:
acestuia.
valoarea unui vehicul stabilită pe baza evaluării efectuate de Asigurător Ia încheierea asigurării.
Valoarea de piaţă:
Asigurat:
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Condiţii Generale de Asigurare
Cap. 1 Contractul de asigurare
1.1
În baza contractului Ue asigurare, Asigurătorul se obligă ca Ia producerea riscurilor asigurate să despăgubească Asiguratul
sau, după caz, Benefíciarul nominalizat în contractul de asigurare, pentru pagubele suferite, cu condiţia ca primele de
asigurare să fie plătite în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract.
1.2
De comun acord, se pot aduce modificări Ia contractul de asigurare oricând în cursul valabilităţii acestuia. În aceste cazuri,
Asigurătorul va emite un supliment de asigurare la contractul în vigoare, care va face parte integrantă din acesta.
—

Cap. 2 Încheierea asigurării
2.1
Asigurarea se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ, următoarele condiţii:
a. Asiguratul a prezentat Asigurătorului autovehiculul, în vederea efectuării inspectiei de risc (fac exceptie de la aceasta
prevedere autovehiculele noi, livrate direct din incinta unităţilor care le comercializează);
b. Poliţa a fost semnată de către AsiguratlContractant şi de către Asigurător;
c. Asigurătorul a încasat prima de asigurare (sau cea dintâi rată din aceasta) ori a primit copia ordinului de plată vizat de
banca Ia care
Asiguratul/Contractantul are contul de disponibil.
—

Cap. 3— Perioada de asigurare
3.1
Perioada asigurată, înţeleasă ca fiind perioada de răspundere a Asigurătorului:
a, începe Ia data prevăzută în Poliţă, dar nu mai devreme de ora OO a zilei următoare celei în care s-a efectuat plata
primei de asigurare sau, după caz, celei dintâi rate de primă;
b. încetează la ora 2400 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat Poliţa sau, după caz, la ora üo°° a zilei din
care aceasta este anulată ori reziliată.
3.2
În cazul în care asigurarea se încheie concomitent cu livrarea autovehiculului nou din incinta unităţilor care comercializează
autovehicule noi, prin excepţie de Ia prevederile punctului 3.1), răspunderea Asigurătorului poate începe din momentul
plăţii primei de asigurare şi semnării, de către beneficiari, fără obiecţiuni, a documentelor care atestă intrarea în posesie.
3.3
În cazul emiterii unui Act adiţional la Poliţă, răspunderea Asigurătorului începe în ziua următoare datei emiterii documentului
respectiv, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut altfel şi încetează o dată cu Poliţa sau în conformitate cu Actul
adiţional, dacă acesta conţine prevederi în acest sens, Nu sunt admise Ia despăgubire răspunderi anterioare datei de
emitere a respectivului Act adiţional.
Cap. 4 Riscuri asigurate
4.1
Asigurătorul acordă despăgubiri Asiguratului sau, după caz, Beneficiarului desemnat, numai pentru riscurile prevăzute în
condiţiile speciale de asigurare şi pentru care Asiguratul a consimţit a fi incluse în contractul de asigurare.
—

Cap. 5— Excluderi
Nu sunt cuprinse în asigurare şi nu se acordă despăgubiri pentru:
5.1
5.1.1 pagubele produse vehiculului de:
a. război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie,
dictatură militară, conspiraţie, greve, tulburări civile, vandalism, terorism;
b. confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern
de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;
c. explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
d. poluare sau contaminare de orice natură şi din orice cauză.
5.1.2 pagubele produse vehiculului, în cazurile în care:
a. evenimentul a fost produs în timpul conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau
substanţelor stupefiante sau a medicamentelor ce nu sunt compatibile cu permisiunea de a conduce precum şi în
timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile Iegale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni
săvârşite cu intenţie, chiar dacă a ceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor
infracţiuni;
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b, în momentul producerii evenimentului, vehiculul era condus de o persoană fără drept de conducere pentru categoria
respectivă de vehicule;
vehiculul
c.
nu avea certificat de Înmatriculare/Înregistrare sau altă autorizaţie Ue circulaţie valabil/ă şi/sau inspectia
tehnică periodică f I.T.P.) valabilă, iar riscul asigurat s-a produs În timp ce acesta circula;
d. evenimentul a fost produs cu intenţie sau culpă gravă de către Asigurat, Beneficiar, Utilizator, Contractant sau
orice altă persoană asimilată acestora. Sunt considerate cazuri Ue culpă gravă, exemplificativ şi fără a se limita la
acestea, următoarele situatii: Iăsare&păstrarea În interiorul vehiculului a documentelor de identificare ale
vehiculului, părăsirea vehiculului neÎncuiat şi/sau Iăsarea cheilor în contact, neluarea măsurilor de schimbare a
încuietorilor ca urmare a unei tentative de furt prin forţarea
încuietorilor sau pierderî ori furtului cheilor etc.;
e. ulterior producerii evenimentului, persoana care conducea vehiculul refuză să se supună recoltării probelor
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a consumului Ue produse/substanţe stupefiante sau a
medicamentelor ce nu sunt compatibile cu permisiunea Ue a conduce sau părăseşte locul evenimentului fără
încuvinţarea organelor abilitate când evenimentul s-a proUus ca urmare a unei infracţiuni;
f. evenimentul a fost produs în timpul cât autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie sau culpă gravă Încerca să se
sustragă de Ia urmărire.
5.1.3 Prevederile prezentului paragraf, nu se aplică Uacă Ia momentul producerii pagubelor vehiculul asigurat era furat.
5.1.4 pagubele produse vehiculului Îfl cazul Îfl care a fost iniţiată şi se află Îfl derulare o cercetare penală Împotriva
Asiguratului sau a altor persoane acoperite prin asigurare, în legătură cu realitatea producerii Uaunei, a cauzelor şi
împrejurărilor în care a avut Ioc, până Ia finalizarea acesteia;
5.1.5 pagubele produse vehiculului în perioaUa cât contractul Ue asigurare este suspendat conform prevederilor Uin
condiţWe speciale Ue asigurare;
5.1.6 cazurile În care, pe parcursul constatării şi/sau evaluării unei daune avizate, rezultă că Asigurătorul a fost indus în
eroare Ue către Asigurat, Contractant sau împuterniciţii acestuia cu privire la cuantumul daunei sau modalitatea de
producere a daunei prin prezentarea ca adevărate a unor fapte false în scopul Ue a obţine Uespăgubiri necuvenite sau
mai mari decât cele Ia care Asiguratul era îndreptăţit.
Cap. 6 Sume asigurate I Limitele răspunderii
6.1
Sumele asigurate/limitele Ue Uespăgubire şi modul de stabilire a acestora sunt reglementate în condiţiile particulare de
asigurare.
—

Cap. 7 Acoperirea teritorială
7.1
Riscurile asigurate sunt acoperite:
a, pe teritoriul României;
b, în afara teritoriului României, pe întreg teritoriul Europei, inclusiv pe teritoriul Turciei, cu excepţia riscului Ue
furt, care nu este acoperit pe teritoriul Albaniei, Ucrainei, Republicii Moldova, Republicii Belarus, Federaţiei
Ruse şi teritoriul Kosovo.
—

Cap. 8 Prima de asigurare
8.1
Prima Ue asigurare se stabileşte în moneda în care a fost stabilită suma asigurată.
8.2
Prima de asigurare se achită anticipat şi integral. Asigurătorul, de comun acord cu Asiguratul, poate facilita eşalonarea
plătii primelor de asigurare, cu respectarea prevederilor Uin condiţiile speciale Ue asigurare.
Asigurătorul nu este obligat să notifice Asiguratului/Contractantului scadenţa ratelor Ue primă.
8.3
8.4
Ţn caz Ue neplată la scaUenţă a unei rate Ue primă următoare celei dintâi, Asigurătorul acordă Asiguratului posibilitatea
achitării acesteia în termen Ue 1O zile Ue Ia scadenţa ratei respective, asigurarea ramânând în vigoare până Ia expirarea
acestui termen.
Dacă sumele datorate Ue Asigurat cu titlu Ue primă nu sunt plătite în termenul Ue păsuire de 1O zile Ue la scadenţă, asigurarea
8.5
este suspendată retroactiv, începând cu ziua imediat următoare datei scaUente a ratei restante, fără ca o notificare, punere în
întârziere, sau
o altă formalitate prealabilă să mai fie necesară.
Asigurarea astfel suspendată reintră în vigoare la ora
8.6
a zilei imediat următoare celei în care s-a făcut plata, ramânând
neschimbate scadenţele stabilite în contract.
8.7
Asiguratul are obligaţia de a plăti integral prima de asigurare, respectiv ratele de primă convenite Ue comun acord,
sub sancţiunea aplicării Ue către Asigurător a regulii „pro rata temporis" Ia stabilirea perioaUei asigurate, fără
acorUarea unui termen Ue graţie.
8.8
La expirarea perioadei asigurate calculate „pro rata temporis', asigurarea se suspendă şi reintră în vigoare Ue Ia ora OO°
a zilei imediat urmatoare celei în care sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a, s-a plătit primaldiferenţa de primă scadentă şi cea restantă;
—
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8.9
8.10
8.11

b, s-a efectuat o nouă inspecţie de risc, soldată cu rezultat pozitiv şi ale cărei rezultate sunt consemnate într-un act
adiţional emis de către Asigurător.
Scadenţele stabilite Ia încheierea asigurării rămân neschimbate.
În cazurile prevăzute Ia 8.4 şi 8,7, începând cu a 30-a zi de suspendare a asigurării, Asigurătorul îşi rezervă
dreptul să rezilieze contractul de asigurare prin scrisoare recomandată, fără îndeplinirea vreunor formalităţi
ulterioare.
Pentru Uaunele produse în perioada de suspendare, Asigurătorul nu plăteşte despăgubiri, perioada de asigurare
prevăzută în contract nefiind prelungită cu durata suspendării.

Cap. 9 Obligaţiile AsiguratuluilContranctantului
9.1
La încheierea şi/sau pe parcursul valabilităţii Poliţei, AsiguratullContractantul este obligat:
9.1.1 Sa plateasca prima de asigurare, respectiv ratele de prima Ue asigurare, in cuantumul si Ia termenele stabilite prin
Contractul de asigurare sau prin eventualele acte aditionale emise ulterior Contractului de asigurare;
9.1.2 Să întreţină vehiculul asigurat în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii producerî riscurilor
asigurate;
9.1.3 să comunice în termen Ue maxim 15 zile calendaristice Asigurătorului orice modificare survenită în ceea ce priveşte
împrejură rile esenţiale privitoare Ia asigurare, incluzând, Uar fără a se Iimita Ia:
a. schimbarea numărului de înmatriculare, a numărului Ue identificare (seriei şasiului) sau a caroseriei autoportante,
b. schimbarea proprietarului autovehiculului (prin prezentarea contractului Ue vânzare-cumpărare, Uonaţie sau orice alt
contract cu o terţă persoană referitor la folosirea autovehiculului sau certificatul de moştenitor ori hotărârea
judecătorească de partaj succesorial, în cazul decesului acestuia),
c. retragerea Uefinitivă a autovehiculului din circulaţie,
d. înlocuirea autovehiculului nou în perioada de garanţie,
e. numărul Ue înmatriculare definitiv, pentru autovehiculele asigurate înmatriculate cu număr provizoriu,
f. utilizarea autovehiculului în alte scopuri decât cele Ueclarate în cererea de asigurare ftaxi, rent-a-car etc.),
g. înlocuirea anvelopelor sau jantelor.
9.1.4 să puna la Uispozitia Asiguratorului autovehiculul in vederea efectuarii inspectiei de risc; de asemenea, sa puna la Uispozitia
Asiguratorului toate documentele necesare verificarii existentei autovehiculului, a interesului asigurabil asupra acestuia
(actele originale certificatul de inmatriculare I autorizatia Ue circulatie provizorie, factura proforma, factura Ue cumparare
sau, Uupa caz, contractual de vanzare-cumparare si cartea Ue identitate etc.), precum si pentru stabilirea sumei asigurate
a autovehiculului;
9.1.5 să îndeplinească eventualele recomandări făcute Ue Asigurător cu privire la evitarea producerii riscului/evenimentului
asigurat;
9.1.6 să întreţină autovehiculul asigurat în bune condiţii si in conformitate cu dispoziţiile Iegale, în scopul prevenirii producerii
riscurilor asigurate;
—

—

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

Ţn caz Ue producere a riscului asigurat, Asiguratul este obligat:
să ia pe seama Asigurătorului şi în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru Iimitarea Uaunelor,
incluzând dar fără
a se Iimita la, măsuri pentru salvarea, păstrarea şi paza autovehiculului sau a părţilor componente rămase ca urmare a
producerii riscului asigurat precum şi pentru prevenirea degradărilor/Uaunelor ulterioare (în caz contrar, Asigurătorul nu
este obligat Ia plata despăgubirii aferente părţilor componente sau pieselor ce lipsesc în momentul efectuării constatării
tehnice pentru stabilirea şi evaluarea avariilor/distrugerilor/pierderilor);
să înştiinţeze şi să ceară întocmirea Ue acte cu privire Ia cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat Ue la:
a. organele Ue poliţie, în cazurile prevăzute de lege,
b. după caz, unităţile Ue pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de Iocul producerii evenimentului
asigurat;
să avizeze, în scris, Asigurătorul, în termen Ue 2 zile Iucrătoare Ue Ia producerea sau Ue Ia luarea Ia cunoştinţă Uespre
producerea evenimentului asigurat, UânU informaţii asupra naturii şi mărimii daunei, incluzând dar fără a se limita Ia:
a. numele persoanei care a condus autovehiculul, precizând Uacă a condus sau nu cu acordul Asiguratului,
b. felul, marca şi numărul de înmatriculare al autovehiculului, seria şi numărul Poliţei,
c, data şi locul producerii riscului asigurat, descrierea daunelor,
U. Iocul unde se află autovehiculul avariatldistrus în momentul avizării.
să Uepună Ia Asigurător Uocumentaţia privind evenimentul asigurat, în termen de J0 zile de la avizarea proUucerii
evenimentului asigurat, cuprinzând următoarele:
a. actele originale întocmite de poliţie sau Ue alte organe de cercetare cu privire Ia cauzele şi împrejurările producerii

evenimentului asigurat sau Constatul Amiabil, după caz (fac excepţie de Ia această prevedere doar cazurile în care,
potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţile menţionate nu emit documente privind evenimentul asigurat),
b. declaraţia conducătorului auto şi schiţa accidentului facolo unde este necesar), în original,
c. fotocopii ale permisului de conducere al şoferului şi al certificatului de înmatriculare al autovehiculului şi dovezi privind
inspecţia tehnică periodică efectuată conform reglementărilor în vigoare,
d, cererea de despăgubire în care se vor specifica beneficiarul plăţii, contul, banca (filiala, sucursala), localitatea şi, după
caz, ţara în care se solicită plata despăgubirilor, orice alte documente necesare, solicitate de Asigurător;
Tn cazul in care asiguratul nu respecta termenul de i 0 zile, Asiguratorul va soluţiona Uosarul în termen de 30 de zile de
la expirarea acestui termen pe baza documentelor existente Ia dosar.
să permită Asigurătorului verificarea autovehiculului asigurat oricând acesta consideră necesar;
să nu înceapă refacerealrepararea autovehicului fără aprobarea Asigurătorului, cu excepţia cazului în care Asigurătorul nu
începe
constatarea şi evaluarea daunelor.
In cazul producerii riscului de furt, Asiguratul este obligat:
a, să se îngrijească ca toate urmele furtului sau tentativei de furt să rămână neatinse până la efectuarea cercetării
specifice de către organele de cercetare;
b. să reclame evenimentul, în maxim 24 de ore de la luarea la cunoştinţă, în scris, organelor poliţiei sau altor organe de
cercetare din raza cărora s-a produs evenimentul asigurat;
c. să depună la politie seturile de chei şi telecomenzi ale autovehiculului declarate Ia încheierea asigurării i la Asigurător
actele originale de identitate ale autovehiculului (certificat de înmatriculare cartea de identitate i dovada emisa de
politie care atestă furtul);
d. să comunice organelor de cercetare orice informatî ce ar putea duce Ia găsirea autovehiculului, a părţilor componente
sau a pieselor acestuia şi să facă demersurile necesare pentru redobândirea acestora chiar dacă a primit despăgubirea
de la Asigurător;
e. să comunice, imediat, Asigurătorului, găsirea autovehiculului, a părţilor componente sau a pieselor acestuia care au
fost furate precum şi eventuala identificare a autorului furtului;
f. să declare în faţa organelor de cercetare penală şi a instanţei de fudecată că a fost despăgubit de Asigurător şi să
solicite introducerea acestuia în cauză în calitate de parte civilă, în cazul identificării autorilor furtului după plata
despăgubirilor;
g. să restituituie despăgubirea primită, în totalitate, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, dacă după plata
despăgubirii, autovehiculul ori părţile componente sau piesele acestuia au fost găsite şi sunt complete ori neavariate;
h. să returneze diferenţa dintre despăgubirea primită şi costul reparaţiilor ori înlocuirii părţilor componente sau pieselor
dacă, după plata despăgubirî, autovehiculul ori părţile componente sau piesele acestuia au fost găsite şi sunt
avariate/distruse ori incomplete;
i. să depună Ia Asigurător, Uupă expirarea a 60 de zile calendaristice de la data înştiinţării Asigurătorului în cazul furtului
total şi după 30 de zile calendaristice în cazul furtului parţial, o adresă de Ia poliţie din care să reiasă dacă bunurile
asigurate au fost găsite sau nu, dacă autorii furtului au fost sau nu identificaţi,
În cazul piederii/furtului cheilor/cartelelor de pornire/acces în autovehicul Asiguratul are obligaţia de a anunţa Asiguratorul
şi de a înlocui sistemele de închidere în termen de 48 de ore de la data constatării, In cazul neîndeplinirii obligaţiilor de
mai sus, asigurarea pentru furt încetează la expirarea termenului de înlocuire.
Pentru acordarea despăgubirii şi stabilirea corectă a cuantumului acesteia, Asiguratul este obligat, după caz:
să pună Ia dispoziţia Asigurătorului toate detaliile şi informaţiile necesare pentru evaluarea daunei asigurate, incluzând dar
fără a se limita la:
a. Iistele în detaliu cu daunele suferite;
b, documentele de reparaţie (devize de Iucrări, facturi, chitanţe), în original,
c. facturile, bonurile, orice alte acte necesare pentru verificări.
să permită Asigurătorului efectuarea de verificări referitoare Ia cauza şi gravitatea evenimentelor asigurate şi la alte
elemente pe care Asigurătorul Ie consideră relevante;
să permită reprezentanţilor Asigurătorului să inspecteze şi să examineze toate Iocaţiile/faptele/acţiunile/actele ce ar putea
avea Iegătură cu producerea evenimentului asigurat, ori de câte ori consideră necesar.
În cazurile în care cu ocazia demontării sau cu ocazia efectuării reparaţiei se constată că autovehiculul are şi alte
avarii/distrugeri/pierderi ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate iniţial, Asiguratul este obligat să înştiinţeze
Asigurătorul
înainte de remedierea lor, pentru a se întocmi un proces-verbal suplimentar Ue constatare a daunelor.
Ţn cazul în care evenimentul asigurat a avut Ioc în străinătate şi reparaţia autovehiculului s-a efectuat, cu acordul
Asigurătorului, în afara teritoriului ţării, Asiguratul este obligat să prezinte, pe Iângă actele originale de reparaţie, traducerea
—
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Iegalizată a acestora, în Iimba română.
În cazul în care datorită nerespectărî de către AsiguratĺContractant a obligatîlor prevăzute la art. 9.1) 9.7) de mai sus nu
s-a putut determina cauza i întinderea prejudiciului, Asigurătorul este în drept să nu acorde Uespăgubiri.
—

Cap. 1O Obligaţiile Asigurătorului
10.1 Asigurătorul are obligaţia să înceapă constatarea şi evaluarea daunelor prin reprezentanţii săi, în termen de 2 zile lucrătoa
re de Ia data avizării producerii evenimentului asigurat.
10.2 Termenul de acordare a despăgubirilor sau de respingere parţială ori totală a acestora nu va depăşi 20 de zile
calendaristice de Ia data completării dosarului de daună cu toate documentele solicitate de Asigurător, în forma şi conţinutul
cerute de acesta.
10.3 Dacă Asiguratul nu respectă termenul de Uepunere de 10 zile, Uin motive independente de voinţa sa, obţinerea
Uocumentelor depinzând de acţiunile şi/sau Iipsa de actiune a unui terţ, termenul de depunere începe să curgă Ue la Uata
când Asiguratul ar fi putut obţine respectivele Uocumente.
—

Cap. 11 Constatarea şi acordarea indemnizaţiilor
11.1 Constatarea şi evaluarea daunelor produse pe teritoriul României se fac de către reprezentanţii Asigurătorului în prezenţa
Asiguratului şi/sau ai reprezentanţilor acestuia, In afara teritoriului României, constatarea şi evaluarea pagubelor se
efectuează prin societăţile mandatate Ue Asigurător Uin ţara în care s-a produs riscul asigurat.
11.2 In cazul producerii riscurilor asigurate în afara teritoriului României, Uacă constatarea pagubelor nu a fost deja efectuată
Ue societatea mandatată Ue Asigurător Uin ţara în care s-a produs evenimentul, la întoarcerea în România, plata
Uespăgubirii se va efectua Ue către Asigurător numai Uacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a. din declaraţia Asiguratului/conUucătorului auto rezultă cauzele, împrejurările şi persoana responsabilă de producerea
riscului asigurat sau acestea rezultă din constatarea amiabilă/documentele emise de instituţiile abilitate din ţara în
care s-a produs riscul asigurat;
b, se pot constata părţile avariate şi întinderea pagubelor
11.3 Stabilirea cauzelor şi împrejurărilor proUucerii riscului asigurat şi evaluarea pagubelor se face î n baza:
a. notei de constatare, întocmită de către reprezentantul Asigurătorului;
b. examinării vehiculului sau expertizei efectuate Ue/sau la cererea Asigurătorului, în prezenţa Asiguratului sau
împuterniciţilor acestuia;
c. documentaţiei solicitate Ue Asigurător.
11.4 În cazurile în care, cu ocazia efectuării Iucrărilor de reparaţie, se constată şi alte pagube produse ca urmare a riscului
asigurat, ce nu au putut fi constatate iniţial, reconstatarea se va face la cererea scrisă a Asiguratului sau a unităţii
reparatoare. ln lipsa reconstatării, se vor Uespăgubi numai pagubele consemnate în nota Ue constatare.
11.5 La cererea Asiguratorului, Asiguratul trebuie sa faca dovada platii primei / ratelor Ue prima, Ia scadentele prevazute in
Contractul de asigurare..
11.6 ln cazul pagubelor provocate vehiculelor ca urmare a producerii riscurilor asigurate, reparaţiile se pot efectua:
a, în unităţile reparatoare cu care Asigurătorul are încheiate contracte privinU Uecontarea directă.
b, în alte unităţi reparatoare din România decât cele menţionate Ia lit. a) Ue mai sus, în următoarele condiţii:
anterior începerii reparaţiei, Asiguratul va prezenta Asigurătorului un deviz estimativ Ue reparaţie, urmând ca
Asigurătorul să comunice unităţii reparatoare/Asiguratului valoarea maximă a despăgubirii ce poate fi acceptată spre
decontare în termen Ue 3 zile Iucrătoare Ue Ia Uepunerea devizului estimativ de reparaţie;
plata despăgubirii cuvenite se face numai către AsiguratlBeneficiar;
c. în regie proprie, în următoarele condiţii:
Ia cererea scrisă a Asiguratului;
costul reparaţiei se stabileşte pe baza evaluării efectuate Ue Asigurător înainte Ue reparaţie;
plata Uespăgubirii cuvenite se face numai către AsiguratlBeneficiar;
d, în unităţi reparatoare din străinătate, numai cu acordul Asigurătorului, In această situaţie:
în cazul în care evenimentul asigurat s-a produs pe teritoriul României, cheltuielile de transport aI vehiculului până la
unitatea reparatoare din străinătate caU în sarcina Asiguratului;
în cazurile în care evenimentul asigurat s-a produs în afara teritoriului României, Asigurătorul poate să plătească despăgubirile
prin Uecontare directă către unitatea reparatoare din străinătate care efectuează reparaţia.
11.7 Prin cuantumul daunei se intelege:
A) In caz Ue dauna partiala:
a.
costul total aI reparaţiilor şi/sau înlocuirii pieselor avariate/lipsă, potrivit soluţiilor tehnologice stabilite prin nota de
constatare a pagubelor, inclusiv costurile materialelor şi manoperei rezultate din actele Ue reparaţie, dacă reparaţia s-a efectuat
conform pct. 11.6, Iit. a) şi d) de mai sus;
contravaloarea despăgubirii calculate Ue Asigurător, dacă reparaţia se efectuează/s-a efectuat
b.
conform pct. 11.6, Iit. b) Ue mai sus, In acest sens, Asigurătorul va calcula contravaloarea despăgubirii, pe
—

—

—

—

—

—

—

—

baza:
preţurilor pieselor înlocuite/de înlocuit, dar nu mai mult decât preţurile Ue calitate originală practicate Ue
furnizorii de piese cu care Asigurătorul are încheiate contracte privind Uecontarea directă, dacă reparaţia
se efectuează/s-a efectuat în unităţi reparatoare care nu sunt reprezentanţe pentru marca vehiculului
asigurat;
preţurilor pieselor înlocuite/de înlocuit, dar nu mai mult decât preţurile recomandate de importatorii mărcii
respective de vehicul, dacă reparaţia se efectuează/s-a efectuat în unităţi reparatoare care sunt
reprezentanţe pentru marca vehiculului asigurat;
timpilor de reparaţie, care nu pot fi mai mari decât cei stabiliţi de producătorul vehiculului asigurat;
cantităţilor şi costurilor materialelor de vopsitorie, Uar nu mai mult decât nivelul practicat de unităţile
reparatoare cu care Asigurătorul are încheiate contracte privind decontarea directă, similare ca autorizări
celei în care se efectuează/s-a efectuat reparaţia;
—tarifului orar mediu Ue manoperă practicat de unităţile reparatoare independente cu care Asigurătorul are
încheiate contracte privind decontarea Uirectă, în cazul în care reparaţia se efectuează/s-a efectuat în
unităţi reparatoare care nu sunt reprezentanţe pentru marca vehiculului asigurat;
tarifului orar mediu de manoperă practicat de unităţile reparatoare cu care Asigurătorul are încheiate
contracte privind Uecontarea directă, reprezentanţe pentru marca vehiculului asigurat, în cazul în care
reparaţia se efectuează/s-a efectuat în unităţi reparatoare reprezentanţe pentru marca vehiculului asigurat.
La cererea scrisă a Asiguratului, Asigurătorul va pune Ia dispoziţia acestuia modul de calcul aI Uespăgubirii;
c) contravaloarea despăgubirii calculate de Asigurător, dacă reparaţia se efectuează/s-a efectuat conform pct.
1 1 .6, lit. c) de mai sus, In acest sens, Asigurătorul va calcula contravaloarea despăgubirii, fără TVA, pe baza:
preţurilor pieselor de înlocuit, dar nu mai mult decât preţurile Ue calitate originală practicate de furnizorii
de piese cu care Asigurătorul are încheiate contracte privind Uecontarea directă;
timpilor Ue reparaţie, care nu pot fi mai mari Uecât cei stabiliţi Ue producătorul vehiculului asigurat;
cantităţilor şi costurilor materialelor Ue vopsitorie Ia nivelul practicat de unităţile reparatoare independente
cu care Asigurătorul are încheiate contracte privind Uecontarea Uirectă;
tarifului orar mediu al manoperei practicat de unităţile reparatoare independente cu care Asigurătorul are
încheiate contracte privind Uecontarea Uirectă;
d) eventualele cheltuieli Ue transport al vehiculului avariat (cu excepţia costurilor de transport acoperite
prin serviciile Ue asistenţă rutieră, Uupă caz), precum şi cele efectuate în scopul salvării vehiculului,
Iimitării pagubelor şi Iuării măsurilor pentru prevenirea riscului de furt, Uovedite cu acte
B) In caz de dauna totala, suma asigurata mentionata in polita, inclusiv cheltuielile de transport
sau de Iimitare a pagubei, din care se scad sumele mentionate Ia articolul 11.23.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Despăgubirea acordată Asiguratului/Beneficiarului de către Asigurător nu poate depăşi suma asigurată la care s-a încheiat
asigurarea, nici cuantumul pagubei şi nici valoarea bunului din momentul producerii sau apariţiei oricărui eveniment
asigurat
11.9 Totalul despăgubirilor pentru daune parţiale acordate/datorate de Asigurător în decursul unui an de asigurare nu poate
depăşi suma asigurată a vehiculului menţionată în contractul de asigurare. Prin excepţie, Asigurătorul acordă depăgubiri
peste suma asigurată numai în cazul în care cuantumul despăgubirii pentru ultima daună notificată, cumulat cu
despăgubirile anterioare acordate/datorate, depăşeşte suma asigurată.
11.10 În cazul plăţii despăgubirii aferente unei daune totale, Contractul de asigurare încetează de drept începând cu data
producerii evenimentului asigurat.
11.11 In cazul unei daune totale Asiguratul nu poate abandona autovehiculul în favoarea Asigurătorului.
11.8

11.12 Dacă documentele de reparaţii prezentate de asigurat (devize, facturi fiscale, chitanţe etc.) sunt emise de societăţi
neînregistrate conform legii:
a, nu se acordă despăgubiri sau
b, se acordă despăgubiri, pe baza evaluării reprezentanţilor Asigurătorului, însă doar dacă Asiguratul nu avea cunoştinţă
de nelegalitatea prestatorului în cauză.
11.13 Incazdefurt:
a. dacă autovehiculul/părţile componente/piesele nu au fost găsite, despăgubirea se acordă doar dacă de la data
înştiinţării Asigurătorului de către Asigurat au trecut ceI puţin 60 de zile calendaristice în caz de furt total, respectiv ceI
puţin 30 de zile calendaristice în caz de furt parţial;
b. termenul prevăzut în cazul furtului total poate fi prelungit dacă există elemente clare care conduc Ia necesitatea
efectuării unor investigaţii suplimentare prin angajarea unor specialişti sau firme specializate;
c. Uacă înaínte de plata despăgubirii, autovehiculul respectiv părţile componente sau piesele acestuia, a fost găsitlau
fost găsite, despăgubirea se acordă doar pentru eventualele avarii produse autovehiculului ca urmare a furtului.
-
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11.14 Prin excepţie, termenele stabilite Ia pct. 11.14, Iit a) pot fi prelungite Ia maxím 90 zile numai în cazul în care sunt efectuate
cercetări privind clarificarea aspectelor Iegate de producerea evenimentului reclamat, iar dosarul de daună trebuie
completat cu răspunsuri Ia solicitările adresate unităţilor de poliţie, pompierilor, parchetului, experţilor etc..
11.15 In situaţiile în care vehiculul, respectiv părţile componente sau piesele acestuia au fost găsite:
a, înainte de plata despăgubirii, indemnizaţia se acordă numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului;
b. după plata despăgubirii, Asiguratul este obligat să să înştiinţeze Asigurătorul, în termen de 3 zile Iucrătoare Ue Ia data
Ia care a Iuat cunoştinţă despre găsirea acestora, iar, în cazul în care a fost achitată despăgubirea, să Uepună toate
diligenţele prin efec tuarea tuturor formalităţilor solicitate Ue Asigurător, astfel încât acesta să poată recupera total sau
parţial despăgubirea achitată.
J 1.16 Ţn cazul în care vinovat Ue producerea accidentului este conducătorul unui alt autovehicul, Asigurătorul îI va înştiinţa şi
convoca pe acesta în vederea constatării comune a daunelor, Uacă:
a. Ueţinătorul Iegal nu are o asigurare Ue răspundere civilă auto obligatorie valabilă;
b. Uespăgubirile estimate depăşesc Iimitele răspundei prevăzute de asigurarea Ue răspundere civilă auto obligatorie.
11.17 La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare numai înlocuirea părţilor componente sau a pieselor
care au fost avariate, cu excepţia cazurilor în care producătorul nu Iivrează sau nu se comercializeaza separat
subansamblul respectiv. Astfel, prin părţi componente sau piese care se consideră necesar a fi înlocuite se înţeleg numai
acelea a căror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibilă din punct Ue vedere tehnic datorită gradului de
avariere a acestora ori, cu toate că repararea este posibilă, costul reparaţiei depăşeşte valoarea de nou a părţii
componente sau a piesei respective Ia Uata producerii scuIui asigurat.
J 1.18 In cazurile în care, cu ocazia efectuării reparaţiilor ca urmare a pagubelor produse Uin riscuri asigurate, Asiguratul a
efectuat unele operaţiuni suplimentare sau înlocuiri faţă Ue avaiIe constatate şi menţionate în nota Ue
constatare/reconstatare, costurile acestora vor fi suportate Ue Asigurat.
J 1.19 Despăgubirile se plătesc în moneda în care s-a încheiat contractul Ue asigurare, dar în toate cazuIe facturile în RON se
plătesc în RON.
1 J .20 Facturile aferente reparaţiilor efectuate în străinătate cu acordul Asigurătorului se plătesc astfel:
a. în RON, Ia cursul B.N.R, de Ia Uata facturii, Uacă Uespăgubirea se achită Asiguratului, sau
b. în altă monedă, în cazul plăţii Uirecte către unitatea reparatoare Uin străinătate.
1 J .21 In cazul Uaunelor totale, pentru contractul cesionat cu acorUul Asigurătorului sau în care este indicat ca Beneficiar o altă
persoană Uecât Asiguratul, despăgubirea se va plăti conform instrucţiunilor cesionarului sau Beneficiarului,
J 1.22 Din cuantumul Uespăgubirii, Asigurătorul scade:
a. franşizele înscrise în contractul Ue asigurare;
b. contravaloarea epavei vehiculului, în caz Ue Uaună totală;
Valoarea epavei = valoarea partilor din autovehicul ramase neavariate, care pot fi intrebuintate sau valorificate, potrivit ofertelor
de achizitie a epavei sau, in iipsa acestora, conform evaluarü facuta de Asigurator dar nu mai mult de 25% din suma asigurata.;
c. contravaloarea primelor Uatorate până Ia sfârşitul perioadei de asigurare, in situatia in care cuantumul Uaunei
depaseste 20% din suma asigurata;
U. alte sume datorate Asiguratorului.
-

Cap. 12 Subrogarea şi dreptul de regres aI Asigurătorului
J2.1 Asigurătorul este subrogat în toate Urepturile Asiguratului sau ale Beneficiarului contra celor răspunzători de producerea
daunei asigurate/ prejudiciului/situaţiei Ue urgenţă asigurate.
J2.2 Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care arîmpiedica realizarea dreptului prevăzut mai sus.
12.3 Dacă Asiguratul împiedică ori nu conservă Ureptul Ue regres aI Asigurătorului, sau dacă din vina Iui exercitarea acestui
drept nu mai este posibilă, Asigurătorul are dreptul să nu acorde Indemnizaţia, până Ia Iimita sumei reprezentand dreptul
Ue regres. Dacă Indemnizaţia a fost Ueja acordată, Asiguratului este obligat să înapoieze Asigurătorului valoarea acesteia.
—

Cap. 13 Inspecţia de risc
J3.1 Asigurătorul are întotdeauna dreptul Ue a efectua inspecţii Ue risc asupra împrejurărilor esenţiale care pot conduce Ia
producerea evenimentului asigurat.
J 3.2 Contractantul sau Asiguratul are obligaţia Ue a furniza toate informaţiile şi Uatele necesare cu privire Ia obiectul asigurăr ii
atât Ia momentul încheierii Poliţei cât şi în cursul Uerulării contractului.
13.3 Exercitarea Ue către Asigurător a Ureptului Ue a inspecta nu-I scuteşte pe Asigurat sau Contractant de nici una Uin obligaţiile
Iui.
—

Cap. 14— Sub-asigurare (regula proporţionalităţii) I Supra-asigurare
J 4.1 In cazul în care, Ia momentul producei evenimentului asigurat, se constată că suma asigurată stabilită Ia încheierea poliţei
este:
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14.1.1 Superioară valorî autovehicululuí fsupra-asigurare), despăgubirea nu va putea depăşi valoarea acestuia stabilită Ia
momentul producerî evenimentului asigurat; supra-asigurarea nu se aplică în situatia în care sunt îndeplinite cumulativ
următoarele conditî:
a. raportul dintre valoarea autovehiculului şi suma asigurată din Polită este mai mare de 0,90 i mai mic sau egal cu 1,00;
b. difrerenta dintre valoarea autovehiculului i suma asigurată este mai mică decât 3.000 EUR fsau echivalentul în LEI);
14.1.2 Inferioară valorii autovehiculului (sub-asigurare), despăgubirea va redusă proporţional cu raportul între suma asigurată
Uin poliţă şi valoarea autovehiculului în momentul producerii evenimentului asigurat; sub-asigurarea nu se aplică în situatia
în care sunt indeplinite cumulativ următoarele conditii:
a. raportul dintre valoarea autovehiculului i suma asigurată din Polită este mai mic de 1,10 i mai mare sau egal cu 1,00;
b. difrerenta dintre valoarea autovehiculului i suma asigurată este mai mică decât 3.000 EUR (sau echivalentul în LEI);
14.1.3 În cazul în care, Uupă producerea unei daune, se constată supra-asigurarea, Asigurătorul va recalcula prima Ue asigurare
i va restitui, Ia cerere, Asiguratului sau Contractantului, după caz, partea Ue primă încasată aferentă supra-asigurarii.
Cap. 15 Modificarea contractului Ue asigurare
15.1. Prin acordul scris aI Părţilor, asigurarea poate fi completată/modificată, Modificarea se va face de comun acord între
AsiguratlContractant şi Asigurător, în formă scńsă, prin completarea unui supliment de asigurare/act aditional Ia Polită.
15.2. Asigurătorul este în drept să decidă Uacă, şi în ce condiţii, va menţine asigurarea în situaţia în care, pe parcursul valabilităţii
Contractului de asigurare, înainte de producerea evenimentului asigurat:
a, se constată că Ia data încheierii asigurării existau alte condiţii Ue risc decât cele care au stat Ia baza încheierii Poliţei
sau
b, se modifică condiţiile de risc ce au stat Ia baza încheierii Poliţei.
15.3 Dacă Poliţa va fi menţinută, Asigurătorul are dreptul dea încasa prima de asigurare recalculată conform noilor condiţii de
risc.
15.4 In ceea ce priveşte suma asigurată, dacă aceasta este superioară valorii reale a autovehiculului, iar Ia stabilirea sumei în
cauză:
a. Asiguratul a fost de bună-credinţă Asigurătorul recalculează prima de asigurare cuvenită şi restituie prima plătită în
plusde
Asigurat;
b. Asiguratul a acţionat cu rea-credinţă sau viclenie nu se va restitui prima de asigurare încasată în plus.
15.5 Dacă se constată, după producerea evenimentului asigurat, alte condiţii decât cele Iuate în considerare Ia
încheierea Poliţei,
Asigurătorul va decide dacă, în conformitate cu condiţiile reale, asigurarea s-ar fi încheiat, In această situaţie:
dacă asigurarea s-ar fi încheiat despăgubirea va fi redusă corespunzător raportului dintre prima stabilită anterior
a,
producerii evenimentului asigurat şi prima care ar fi trebuit încasată conform condiţîlor reale;
b,
dacă asigurarea nu s-ar fi încheiat nu se va acorda despăgubire, restituindu-se prima de asigurare corespunzătoare
situaţiei anterioare producerii evenimentului asigurat.
—

—

—

-

—

—

Cap. 16 Reziliere/Denunţare; Notificări/Comunicări
16.1 Poliţa se consideră reziliată de drept, fără a mai fi necesară nicio formalitate prealabilă, din momentul în care bunul asigu
rat a fost înstrăinat, în afara cazului în care Asigurătorul şi-a dat acordul expres pentru continuarea asigurării.
16.2 Asigurătorul va restitui Asiguratului prima plătită de acesta pentru perioada ulterioară rezilierii, mai puţin cheltuielile
necesare şi utile efectuate de Asigurător în vederea corectei administrări a Poliţei, inclusiv cele Iegate de reasigurare,
exceptând situaţia în care s-au plătit deja despăgubirí sau sunt avizate daune în baza Poliţei reziliate.
16.3 Părţile pot denunţa contractul, pentru cauze neimputabile celeilalte părţi, oricând pe parcursul valabilităţfl acestuia, prin
notificare scrisă transmisă cu ceI puţin 20 de zile înainte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire Ia
domiciliul/sediul cunoscut aI părţii notificate. Incetarea contractului ca efect aI denunţării, devine efectivă Uupă 5 zile
calendaristice, calculate de Ia data î nscrisă pe confirmarea de primire, In această situatie prima de asigurare cuvenită este
cea aferentă perioadei anterioare denunţării, Ia care se adaugă, în cazul în care denunţarea este făcută de Asigurat,
cheltuielile necesare şi utile efectuate de Asigurător î n vederea corectei administrări a Poliţei, inclusiv cele Iegate de
reasigurare. Astfel, se restituie, Ia cerere, Asiguratului sau Contractantului, după caz, diferenţa dintre prima de asigurare
încasată şi cea cuvenită conform menţiunii de mai sus, exceptând situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt
avizate daune în baza Poliţei denunţate.
16.4 Ţn cazul în care Asiguratul este de rea-credinţă înainte de sau după producerea sau apariţia vreunui eveniment asigurat,
Asigurătorul are dreptul să denunţe contractul, fără restituirea primei de asigurare, denunţarea devenind efectivă de Ia
data comunícării acesteia prin notificare Asiguratului.
16.5 În cazul rezilierii sau denunţării contractului de asigurare, prevederile acestuia se aplică pentru toate cazurile Ue daună
produse înainte de denunţare sau reziliere, până Ia Iichidarea definitivă a acestora.
-
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16.6

Orice notificare, comunicare, avizare sau înştiinţare în legătură cu prezenta Poliţă se consideră efectuată dacă va fi
transmisă în scris, prin unul din următoarele mijloace:
a, scrisoare cu confirmare de primire trimisă la adresa Asiguratului menţionată în Poliţă sau, în cazul în care aceasta a
fost schimbată, la ultima adresă comunicată de către Asigurat, iar în cazul Asigurătorului, la adresa unităţii
Asigurătorului cu care Asiguratul a încheiat Poliţa, respectiv, după caz, adresa Sucursalei / Agenţiei sau a Centralei;
b. prin înmânare directă, astfel:
depunere la registratura unităţii Asigurătorului cu care Asiguratul a încheiat Poliţa, respectiv, după caz, Agenţia
sau Sediul central al Asigurătorului, iar în cazul Asiguratului, persoană juridică, la registratura acestuia;
prin semnătură de primire, în cazul Asiguratului, persoană fizică.
-

-

Cap. 17 Forţa majoră
17.1 Asigurătorul, Asiguratul şi Contractantul nu răspund de neexecutarea la termen sau de executarea în mod
necorespunzător a oricărei obligaţii ce le revine dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fost cauzată de forţa majoră.
17.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la
producerea evenimentului care a generat forţa majoră şi să ia toate măsurile necesare în vederea Iimitării consecinţelor.
ln următoarele 15 (cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise către cealaltă parte contractantă documentele
eliberate de organele competente care să ateste evenimentele care au determinat forţa majoră.
17.3 Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să notifice
încetarea de plin drept a Poliţei fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, însă au obligaţia de a-şi onora toate
obligaţiile scadente până Ia data producerii evenimentului.
—

Cap. 18 Instanţele competente
18.1 Legea aplicabilă Poliţei este legea română.
18.2 Orice litigki care poate apărea din interpretarea şi executarea prezentului contract de asigurare, se va soluţiona pe cale
amiabilă. ln cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu se poate realiza, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor
judecătoreşti competente.
—

Cap. 19 Dispoziţii finale
19.1 Dreptul de a ridica pretenţîi faţă de Asigurător, privind plata de despăgubiri în baza Poliţei se stinge, conform Iegii, în
termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.
19.2 FORTE ASIGURĂRI contribuie, conform Iegii, la Fondul de garantare destinat acordării de Indemnizaţii rezultate din
contractel e de asigurare facultative şi obligatorii, în cazul constatărî insolvabilităţî Asigurătorului.
19.3 Poliţa este supusă reglementărílor privind deducerile prevăzute de Iegislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare.
19.4 Prin semnarea Poliţei, Asiguratul/Contractantul:
a, 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, cu modificările şi completările ulterioare;
b, îşi dă acordul pentru prelucrarea cu bună credinţă de către Asigurător a datelor cu caracter personal ale Asiguratului,
date Ia care Asigurătorul are acces în virtutea Poliţei precum şi din alte surse, în temeiul Legii nr.677/2001 cu
modificările şi completările ulterioare;
c, declară că în baza Legii nr 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare îi sunt respectate dreptul Ia ínformare,
dreptul de acces Ia date, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa în justiţie, dreptul de intervenţie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; pentru respectarea drepturilor sale, Asiguratul va depune o cerere în
formă scrisă, datată şi semnată, Ia sediul social al Asigurătorului, din strada B-dul Lascar Catargiu nr 48, sector 1,
Bucuresti;
d, îşi dă acordul inclusiv în ceea ce priveşte dreptul Asigurătorului de a prelucra datele cu caracter personal furnizate de
Asigurat, în scopul activităţii de asigurare şi reasigurare, marketing, publicitate, statistică, colectare debite, recuperare
creanţe; dat ele vor fi dezvăluite, după caz, împuterniciţilor, reprezentanţilor legali, partenerilor constractuali, altor
companii din aceIaşi grup cu Asigurătorul precum şi autorităţilor publice, seMciilor sociale, societăţilor bancare,
agenţiilor de colectare a debitelor/ recuperării creanţelor; acordul se referă şi Ia dreptul Asigurătorului de a transmite
Asiguratului/Contractantului, direct sau prin intermediari, oferte de asigurare, materiale promoţionale, produse de
asigurare;
e. declară că îi sunt cunoscute cele înscrise în aceasta şi este de acord cu încheierea Poliţei în condiţiile prevăzute de
aceasta.
—

Condiţii Particulare de Asigurare
Dispoziţii speciale
Prezentele Condiţii Particulare completează “Condiţîle generale privind asigurarea autovehiculelor" i sunt valabile
numai împreună cu acestea.
În măsura în care prezentele Condiţii Particulare conţin prevederi care contravin sau sunt Uerogatorii Ue Ia “Condiţiile
generale privind asigurarea autovehiculelor" se vor aplica prevederile din prezentele Condiţii Particulare.
Asigurarea produce efecte şi în timp ce autovehiculul este condus de orice persoană, alta decât Asiguratul, cu condiţia
ca persoana respectivă să posede un permis de conducere corespunzător şi să folosească autovehiculul cu
consimtământul Asiguratului.
Cap. 1 Obiectul asigurării
1.1
În baza prezentelor Conditii Rarticulare, Asigurătorul asigură autovehiculele supuse înmatriculării/înmatriculate/
înregistrate în România, ai căror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliul/sediul sau reşedinţa în România.
1.2
În asigurare sunt cuprinse şi Uotarile Ue serie si optionale montate pe autovehicul dacă avariile acestora s-au produs o
dată cu avariile autovehiculului în aceIaşi eveniment asigurat.
La solicitarea Asiguratului/Contractantului şi în schimbul plăţii unei prime Ue asigurare corespunzătoare, pot fi acoperite prin
1.3
asigurare Uotările suplimentare şi instalaţiile speciale ale autovehiculului, Uacă acestea sunt mentionate explicit în cererea
chestionar i în raportul inspectiei de risc, sunt cuprinse în suma asigurată i sunt montate la autovehiculul asigurat în momentul
cuprinderî în asigurare.
1.4
Nu sunt admise în asigurare autovehicule utilizate în activitatea de taximetrie, rent-a-car (închiriere), şcoala de şoferi,
ambulanţă, curierat, pază, protecţie şi intervenţie, transport Ue substanţe periculoase, precum şi: autoturismele cu
volan fpost de conducere) pe partea Ureaptă şi autoturismele Uecapotabile, cu acoperiş de material textil (soft top).
—

-

Cap. 2 Suma asigurată
2.1
Autovehiculul se asigură Ia valoarea reală stabilită Ia Uata intrării în valabilitate a Contractului de asigurare, având ca bază
de calcul valoarea de nou cu TVA a autovehiculului.
2.1.1 Valoarea de nou se stabiIete:
a, pe baza cataloagelor de preturi, sau
b, pe baza preţului de comercializare înscris în factura de cumpărare de nou; valoarea reducerilor de orice natura se va
adauga Ia pretul final din factura de cumparare (reduceri comerciale acordate de vânzător, vouchere program rabla
etc.); orice conversie valutara se va face Ia cursul de referinta comunicat Ue Banca Nationala a Romaniei valabil Ia
data emiterii facturii.
2.1.2 Dacă valoarea de nou nu a putut fi stabilită conform art. 2.1.1) de mai sus, aceasta se poate stabili printr-o modalitate
agreată Ue Părti
(ex.: asimilare, având în vedere preţurile Uin cataloagele Ue specialitate sau preţurile practicate de reprezentante pentru
autovehicule cu caracteristici tehnice şi design similare).
Dotările existente pe autovehicul la data intrării în valabilitate a Contractului Ue asigurare pot fi:
2.2
a. dotări de serie a caror valoare este cuprinsă în suma asigurată stabilită conform art. 2.1) de mai sus fără ca Asiguratul
să Ie mentioneze expres în cererea Ue asigurare i fără încasarea unei prime suplimentare;
b. dotări suplimentare a căror valoare poate fi cuprinsă în asigurare Ia solicitarea Asiguratului, prin mentionarea în cererea
de asigurare a denumirii I a valorii pentru fiecare dotare în parte; valoarea cumulată a dotărilor suplimentare cuprinse
în asigurare se adaugă la valoarea reală a autovehiculului i nu poate Uepăi 20% din aceasta.
2.3
In suma asigurată nu pot fi incluse dobânzile pe care trebuie să le plătească utilizatorul într-un contract de leasing.
2.4
Suma Asigurata poate fi stabilită în LEI sau în valuta agreată de Parti.
—

Cap. 3 Riscuri asigurate
Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:
3.1
3.1.1 lncendiu sau explozie (inclusiv pătări/afumări, consecinţă a incendiului/exploziei).
3.1.2 Fenomene naturale inundaţie, furtună, uragan, cutremur, ploaie torenţială, grindină, trăsnet, prăbuire sau alunecare Ue
teren, greutatea stratului de zăpadă sau gheată, avalană de zăpadă, acţiunea mecanică a apelor sau a obiectelor purtate
de ape, cădere de corpuri Uin cauze naturale (ex.: copaci, zapada, blocuri de gheaţă sau bolovani etc.).
3.1.3 Accidente ciocnirioviri/izbiri/zgârieri cu alte vehicule, animale sau corpuri mobileíimobile aflate în afara autovehiculului;
căderi în prăpastie/apă (sau scufundarea ambarcaţiunii pe care se află autovehiculul cu prilejul transbordării); cădere din
cauza ruperii podurilor; derapări sau răsturnări.
—

—

—
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3.1.4

Furt înteles ca fiind:
a. furt total furtul întregului autovehicul;
b. furt partial furtul părţilor componente sau pieselor autovehiculului;
c. avariile/distrugerile constatate asupra autovehiculului sau partilor componente ale acestuia ca urmare a tentativei Ue
furt.
În Iimita sumei asigurate, Asiguratorul despăgubeşte şi cheltuielile suplimentare dovedite cu acte, efectuate ca urmare a
producerii unui eveniment asigurat, cu privire la:
a. intervenţia pompierilor pentru stingerea incendiilor, în cazul în care Asiguratul este obligat conform Iegii, Ia plata
acestora;
b. Iimitarea daunei, prin Iuarea Ue măsuri pentru salvarea autovehiculului sau a construcţiei în care se află acesta, ca
urmare a producerii unui risc asigurat, dacă aceste cheltuieli sunt strict necesare şi rezonabil efectuate;
c. transportul autovehiculului de Ia locul producerii evenimentului asigurat Ia atelierul de reparaţii ceI mai apropiat sau Ia
Iocul Ue adăpostire (locul unde este parcat sau garat în mod obişnuit autovehiculul) dacă, în urma producerii
evenimentului asigurat, acesta nu poate fi deplasat prin forţe proprii; în acest caz, despăgubirea se acordă pe baza
documentelor de transport, în Iimita tarifelor de transport percepute de firmele specializate;
d. curaţarea interiorului autovehiculului ca urmare a rănirii persoanelor, animalelor domestice sau a scurgerii de Iichide.
—

—

3.2

Cap. 4 Extinderi de acoperite (Clauze speciale)
# valabile prin plata unei prime de asigurare suplimentare corespunzătoare şi numai dacă sunt înscrise în PoIiţa de asigurare;
—

4.1
4.1.1

Clauza Specială: “Acte de vandalism"
Prin derogare parţială de Ia prevederile Cap. 5 Excluderi, art. 5.1.1, Iit. a) din Condiţiile generale de asigurare", cu
mentionarea expresă în Polită i în schimbul încasării unei prime de asigurare corespunzătoare, Asigurătorul acordă
despăgubiri pentru pagubele materiale directe produse autovehiculelor, produse de acţiunea autorilor necunoscuti sau a
persoanelor care iau parte Ia acte de vandalism, greve, tulburări/mişcări civile, mitinguri spontane sau revolte.
4.1.2 Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru incendierea autovehiculului ca urmare a producerii riscurilor acoperite de
această clauză.
4.2
4.2.1

-

Clauza Specială: “Circulaţia în afara drumurilor publice (0ff Road)"
Prin derogarea parţială de la prevederile Cap. 5 Excluderi, art. 5.3, Iit. g) din “Condiţiile particulare de asigurare", cu
mentionarea expresă în Polită ş în schimbul încasării unei prime de asigurare corespunzătoare, Asigurătorul acordă
despăgubiri pentru pagube produse în timpul/ca urmare a utilizării autovehiculului în afara drumurilor publice, respectiv pe
drumuri/sectoare de drum interzise circulaţiei publice a autovehiculelor (ex.: drumuri forestiere, drumuri de acces către
exploataţii agricole, forestiere, drumuri în constructie).
—

-

4.3
4.3.1

Clauza Specială: “Pierdereaifurtul cheilor"
Prin derogarea parţială de Ia prevederile Cap. 5 Excluderi, art. 5.1, Iit. e) din Condiţiile particulare de asigurare", cu
mentionarea expresă în Polită, Asigurătorul acordă despăgubiri i pentru pierderea şi/sau furtul cheilor precum şi a altor
dispozitive (cartele, telecomenzi etc.) de pornire/închidere a autovehiculului.

4.4
4.4.1

Clauza Specială: “Anvelopeljante"
Prin Uerogarea parţială de la prevederile Cap. 5 Excluderi, art, 5.1, lit. f) din “Condiţiile particulare de asigurare", cu
mentionarea expresă în Polită, Asigurătorul acordă despăgubiri ş pentru anvelope, jante şi/sau camere de aer, tobe de
eşapament/tobe catalitice, chiar dacă în urma producerii evenimentului asigurat au rezultat daune numai Ia acestea.

4.5
4.5.1

Clauza Specială: “Elemente vitrate"
Prin derogarea parţială de la prevederile Cap. 5 Excluderi, art. 5.1, Iit. g) din Condiţiile particulare de asigurare", cu
mentionarea expresă în Polită ş în schimbul încasării unei prime de asigurare corespunzătoare, Asigurătorul va despăgubi
pagubele suferite de autovehiculul asigurat Ia elementele vitrate (parbriz, geamuri Iaterale, Iuneta, plafon/trapa, oglinzi
etc.) şi/sau elementele optice/iluminare/semnalizare (faruri, semnalizatoare, proiectoare etc.), chiar dacă în urma
producerii evenimentului asigurat au rezultat daune numai la acestea,

4.6
4.6.1

Clauza Specială: “Aspiraţia apei în motor"
Prin derogarea parţială de la prevederile Cap. 5 Excluderi, art. 5.3, Iit. h) din ‘Condiţiile particulare de asigurare", cu
mentionarea expresă în Polită I în schimbul încasării unei prime de asigurare corespunzătoare, Asigurătorul acordă
despăgubiri pentru pagubele produse autovehiculului prin aspirarea apei în motor ca urmare a producerii riscurilor

—

—

—

—
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asigurate.
Cap. 5 Excluderi
5.1
Nu se acordă despăgubiri pentru:
a. autovehicule înmatriculate în afara României;
b. bunurile/echipamentele suplimentare montate Ia autovehicul, care nu au fost cuprinse în mod explicit în asigurare;
c, bunuri care nu sunt montate fix Ia autovehicul (ex.: dispozitive GPS, statii emisie/recepţie, telefoane etc.), chiar dacă
acestea sunt menţionate în inspecţia de risc a autovehiculului;
d. piese de rezervă, combustibili, huse interioare si exterioare, pături sau bunuri existente în autovehicul, altele Uecat
cele prevazute Ia Cap. 1 Obiectul asigurării, art. 1.2);
e. dispozitivele (chei, cartele, telecomenzi etc.) de pornire/închidere a autovehiculului;
f. anvelope, jante şi/sau camere de aer, tobe de eşapament/tobe catalitice în cazul în care în urma producerii
evenimentului asigurat au rezultat daune numai Ia acestea;
g. elemente vitrate fex.: parbriz, geamuri Iaterale, Iuneta, plafon/trapa, oglinzi etc.) şi/sau elemente
optice/iluminare/semnalizare (ex.: faruri, semnalizatoare, proiectoare etc,), în cazul în care în urma producerii
evenimentului asigurat au rezultat daune numai Ia acestea;
h. bunuri aflate în autovehicul (ex.: bani, bijuterii, telefoane, serviete, îmbracăminte etc.).
5.2
Nu se acordă Uespagubiri pentru pagube provocate de:
a. alte cauze decât riscurile acoperite prin asigurare;
b. întrebuinţare, funcţionare sau uzare (ex.: ruperea fuzetelor, a amortizoarelor, a arcurilor, a supapelor, a pinioanelor,
spargerea pistoanelor, deschiderea capotei în timpul mersului, taiereaRntepareaiexplozia pneurilor în timpul mersului
etc.);
c. trepidaţii în timpul mersului;
d. întreţinere necorespunzătoare;
e. defecte de proiectare sau de fabricaţie ale bunurilor asigurate, materialelor sau ale părţilor componente (ex.; fisuri,
goluri de turnare, tratament termic necorespunzător, tensiuni interne, ajustaje şi toleranţe necorespunzătoare etc.).
5.3
Nu se acorda despăgubiri pentru:
a. pagube produse unor părţi componente sau unor piese ale autovehiculului din cauza acţiunii curentului electric asupra
instalaţiilor şi aparaturii electrice, dacă aceasta nu a fost urmată de incendiu;
b. pagube produse unor părţi componente sau unor piese ale autovehiculului cauzate de temperaturi de functionare
necorespunzătoare (ex.: avarii Ia blocul motor, chiulasă sau Ia sistemul de răcire, produse ca urmare a
îngheţării/fierberii agentului de răcire) şi cele produse elementelor mecanice ca urmare a Iipsei sau insuficienţei ungerii,
supraîncălzirii oricăror ansambluri sau subansambluri ale autovehiculului din orice alte cauze decât cele cuprinse în
asigurare;
c. avarii/Uistrugeri/pierderi ale părţilor componente, a căror defecţiune a condus Ia producerea daunei;
U. prejudicii indirecte apărute ca urmare a producerii unui eveniment asigurat (pierdere de folosinţă, pierdere de beneficiu,
scăderea valorii după reparaţie);
e. avarii rezultate din accidente produse ca urmare a unei defecţiuni tehnice, dacă Ia data accidentului autovehiculul
asigurat nu avea Inspecţia Tehnică Periodică valabilă;
f. avarii produse ca urmare a utilizării autovehiculului Ia concursuriRntreceri sau antrenamente pentru acestea;
g. avarii produse în timpul circulaţiei în afara drumurilor publice (cu excepţia cazurilor de ieşire accidentală de pe
carosabiD;
h. avarii produse prin aspirarea apei în motor;
i. avarii produse în timpul folosirii autovehiculului în alt scop Uecât ceI pentru care acesta este destinat prin
proiectare/construire, Uacă din acest motiv s-a produs riscul asigurat;
j. cheltuielile efectuate pentru modificarea sau îmbunătăţirea autovehiculului în comparaţie cu starea Iui dinaintea
producerii evenimentului asigurat (ex.: înlocuirea suprastructurilor cu prelată cu suprastructuri Ue altă natură; înlocuirea
pieselor cu altele noi, Ue calitate superioară; adăugarea Ue accesorii suplimentare etc.), cele pentru repararea unor
avarieri/Uistrugeri/pierderi care au fost produse Ue cauze necuprinse în asigurare fex.; oxidare Uin orice cauză,
afumare/pătare ca urmare a unei surse normale Ue căldură, etc.) şi nici cele pentru remedierea unor reparaţii nereuşite;
k. cheluielile Ue înlocuire ale seturilor Ue chei/cartele ori alte dispozitive Ue acces în autovehicul sau Ue pornire a motorului
în cazul pierderii/furtului/defectării acestora.
5.4
Asigurătorul nu răspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, Uirect sau indirect de sau ca o consecinţă a:
a. faptei săvârşite cu intenţie de către Asiguratlpersoanele care au dreptul sa utilizeze autovehiculul conform poliţei sau
Ue Beneficiar/Contractant sau, după caz, Ue persoanele fizice majore care Iocuiesc Ia aceeaşi adresă cu
Asiguratul/persoanele pentru care Asiguratul raspunde/persoanele care au Ureptul sa utilizeze autovehiculul conform
—

—

O

FOR[r ‘I(,UItRl R[A'KURARI S..
Eiiropta,z tus:irancť Ci;j,;ni,zj

5.5
5.6
5.6.1

5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6

poliţei;
b. efectuării Ue Iucrări/reparaţii sau moUificări neautorizate Ue către autoritatea competentă şi/sau, Uupă caz, constructor
sau producător;
c. Uefectării, Ueteriorării sau funcţionării anormale a unor piese montate Ia autovehicul, neomologate Ue autorităţile
competente pentru tipul respectiv de autovehicul;
d. acţiunii animalelor (ex.: avarierea instalatiei electrice de către rozătoare, avarii produse de prezenţa animalelor în
compartimentul motor sau habitaclu, etc);
e, unor reparaţii necorespunzătoare ori datorate reparaţiilor sau intervenţiilor executate Ue persoane neautorizate pentru
efectuarea reparaţiilor respective;
f. coroziunii cauzată de electrolitul bateriei Ue acumulatori, apă, alte substanţe ce se află în instalaţiile autovehiculului;
g, acţiunii oricăror substanţe chimice sau poluării/contaminării de orice natură şi din orice cauză;
h. acţiunii exclusive a mărfurilor transportate, dacă nu s-a înregistrat un accident de circulaţie (coliziune cu un alt
autovehicul sau cu corpuri mobile/imobile aflate în afara autovehiculului);
i. încarcării/descărcării mărfurilor în/Uin autovehiculul asigurat;
j. exploziei, incendiului cauzate Ue materialele şi substanţele periculoase transportate, inclusiv în timpul operaţiunilor Ue
încărcare/Uescărcare a acestora, dacă nu există avize valabile Ia data producerii evenimentului asigurat, eliberate de
autoritatea competentă pentru transportul mărfurilor periculoase pentru autovehicul, conducătorul auto, precum şi
pentru operaţiunile respective; prezenta excludere validează şi în cazul utilizării unor dispozitive improvizate sau
neomologate;
k. incendiului sau exploziei produse prin folosirea focului deschis, inclusiv a Iuminii cu flacără Ueschisă fapărată sau
neapărată Ue sticlă sau sită), a depozitării necorespunzătoare a unor substanţe periculoase sau combustibile în
încăperea în care se afla autovehiculul, în interiorul sau în apropierea autovehiculului;
1. distrugerii sau avarierii clădirii în care se află autovehiculul, din culpa gravă a Asiguratului/Beneficiarului sau a
persoanelor care au dreptul de a conUuce autovehicul conform poliţei, precum şi a persoanelor fizice care în mod
statornic Iocuiesc şi gospodăresc împreună cu Asiguratul sau Beneficiarul.
În cazul producerii riscului Ue furt, nu se acordă despăgubiri: dacă nu s-a înregistrat o reclamaţie în Iegătură cu furtul Ia
organele de poliţie sau dacă acestea nu confirmă furtul.
In cazul proUucerii riscului Ue furt total, nu se acordă despăgubiri
Uacă în momentul producerii furtului
autovehiculul avea: a. chei&cartela de
pornire a motorului în contact, sau
b. un rând Ue chei/cartele ori alte Uispozitive de acces şi/sau pornire a motorului şi/sau acte originale de identitate ale
autovehiculului în interior (inclusiv în portbagaj sau compartimentul motor), sau
c, uşile neîncuiate, cu excepţia cazurilor când aceste măsuri nu erau posibile Uin cauza particularităţilor Ue construcţie a
autovehiculului sau pentru că autovehiculul se afla într-o încăpere încuiată, sau
d, dacă Ia momentul furtului autovehiculul este demontat în părţi componente, cu excepţia cazului în care furtul s-a produs
prin efracţie Ia încăperea în care se află autovehiculul demontat în părţi componente.
dacă Asiguratul nu Uepune reclamaţia scrisă Ia poliţie, în termen Ue 24 Ue ore Ue Ia Iuarea Ia cunoştinţă Uespre producerea
riscului asigurat şi dacă nu avizează Asigurătorul în termen de 2 zile Iucrătoare de Ia Iuarea Ia cunoştinţă despre
producerea riscului asigurat;
dacă nu predă politiei toate seturile de chei/cartele ori alte dispozitive de acces şi/sau pornire a motorului Ueclarate Ia
încheierea asigurării;
dacă politia nu confirmă furtul autovehiculului;
Uacă furtul a fost comis cu ajutorul cheilor originale ca urmare a Iăsării acestora nesupravegheate în Iocuri publice sau în
alt autovehicul, precum şi în cazul încredinţării cheilor personalului de Ueservire Uin hoteluri, cazinouri, parcări etc.;
pentru bunurile aflate în autovehiculul furat, altele Uecât Uotările/instalaţiile cuprinse în asigurare.

Cap. 6— Constatarea şi acordarea indemnizaţiilor
6.1 Asigurătorul garantează:
6.1.1 Pentru autovehicule cu vechime de până Ia 4 ani finclusiv) Ia data încheierii poliţei Ue asigurare, Uespăgubirea
costurilor de înlocuire/reparare cu componentelpiese Ue origine (cu excepţia cazului în care cele afectate nu sunt de origine);
6.1.2 Pentru autovehicule cu vechime Ue peste 4 ani Ia data încheierii poliţei Ue asigurare, Uespăgubirea costurilor Ue
înlocuire/reparare cu:
a. componente/piese noi de calitate superioară, de pe piată secundară sau Uacă această variantă nu este posibilă,
b. cu componente/piese noi, Ue origine.
6.2 Dacă valoarea estimată a reparaţiilor depăşeşte 80% din suma asigurată se va considera că s-a produs Uaună totală
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economică, În acest caz despăgubirea nu va depăi:
6.2.1 valoarea autovehiculului Ia momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei şi nici suma asigurată, dacă
Asiguratul optează pentru repararea autovehiculului;
6.2.2 valoarea autovehiculului la momentul producerii riscului asigurat, din care se scade valoarea Ia aceIai moment a epavei
auto vehiculului fpărtile componente care se mai pot întrebuinta sau valorifica), dacă Asiguratul renunţă la repararea
autovehicului;valoarea epavei se stabilete astfel:
a. Ia nivelul cel mai mare obţinut în urma vânzării epavei prin selecţie de oferte, dacă părţile contractante agreează
valorificarea epavei prin selecţie de oferte;
b, prin evaluare de către Asigurător până la un nivel maxim de 20% din valoarea autovehiculului, în cazul în care părţile
contra ctuale nu agreează valorificarea epavei prin selecţie de oferte sau dacă în termen Ue 30 de zile Ue Ia Uemararea
selecţiei de oferte nu se obţine o ofertă de cumpărare;
c. preţuI obţinut prin vânzarea la fier vechi, în caz de incendiu din care a rezultat arderea totală.
6.3
Se consideră că a fost necesară revopsirea exterioara integrală a autovehiculului, atunci când părţile avariate/Uistruse
reprezintă cel puţin 70% din suprafaţa totală exterioară a autovehiculului.
6.4
În cazul înlocuirii/reparaţiei consecinţă a producerii evenimentului asigurat, cuantumul despăgubirii este egal cu costul
reparaţiilor şi/sau înlocuirilor părţilor componente sau pieselor avariate ale acestora, potrivit soluţîlor tehnologice stabilite
prin procesul verbal de constatare, inclusiv cheltuielile pentru materiale şi manoperă aferente.
6.5
In funcţie de opţiunea Asiguratului, despăgubirea se stabileşte astfel:
a, pe baza documentelor Ue reparaţie emise de unităţile specializate, care cuprind preţurile pieselor de schimb,
materialelor şi a manoperei aferente, fără a depăşi preţurile practicate de reprezentanţe;
b, pe baza devizelor estimative de reparaţie în regie proprie, emise potrivit evaluării Asigurătorului, în concordanţă cu
avarii le consemnate în procesele verbale de constatare; Uevizele estimative vor cuprinde toate piesele, materialele şi
manopera necesară reaUucerii autovehiculului avariat Ia starea de dinaintea producerii evenimentului asigurat; Dacă
Asiguratul optează pentru Uespăgubirea pe baza Uevizelor estimative Ue reparaţie în regie proprie şi prezintă ulterior
documentele de reparaţie f inale pentru Uaunele constatate iar valoarea totală rezultată din acestea Uepăşeşte
valoarea Uaunei asigurate stabilită iniţial Ue Asigură tor, Aigurătorul va achita Uiferenţa rezultată, însă doar Uupă
verificarea efectuării reparaţîlor.
6.6
In cazul producerii evenimentului asiguratlreparării autovehiculului în afara teritoriului României:
a. reparaţia autovehiculului poate fi făcută numai cu acordul prealabil al Asigurătorului, care va fi obţinut numai pe baza
unei cereri scrise, adresată unităţii teritoriale care a emis contractul de asigurare;
b. Asigurătorul achită contravaloarea manoperei până la nivelul practicat de unităţile reparatoare/reprezentanţele Uin
România.
c, documentele privind reparaţiile efectuate în străinătate ffacturile şi Uevizele de reparaţie) achitate Uirect Ue Asigurat,
vor fi Uepuse în
original la Asigurător şi vor fi însoţite obligatoriu Ue Uovada achitării (chitanţă fiscală, ordin Ue plată, Uispoziţie de pl
ată valutară externă etc.).
6.7
La solicitarea Asiguratului, plata Uespăgubirii poate fi efectuată Uirect în contul unităţii reparatoare sau furnizorului de piese,
inclusiv în cazurile în care reparaţia s-a efectuat, cu acordul Asigurătorului, în străinătate.
6.8
La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare Uoar înlocuirea părţilor componente sau a pieselor care
au fost avariate, chiar Uacă cu prilejul reparaţiei s-a înlocuit întregul ansamblu sau subansamblu (ex.: în cazul avarierii
carcasei cutiei Ue viteze
şi distrugerea unor roţi Uinţate se ia în considerare numai înlocuirea acestora, nu însă şi a celorlalte piese ale cutiei Ue
viteze care nu au fost avariate, chiar Uacă au fost înlocuite), Fac excepţie ansamblele/subansamblele ce au în componenţă
piese care nu se livrează separat, Părţi componente sau piese care se consideră necesar a fi înlocuite sunt acelea a căror
reparare sau folosire Uupă reparaţie nu mai este posibilă din punct Ue vedere tehnic şi funcţional, Uin cauza gradului de
avariere/Uistrugere a acestora.
6.9
Asigurătorul acceptă înlocuirea unor părţi componente sau piese Uacă costul reparaţiei depăşeşte valoarea Ue nou a
acestora la Uata producerii evenimentului asigurat; în ambele cazuri (reparaţie înlocuire) se au în vedere şi cheltuielile
pentru materiale şi manoperă aferente.
6.10 În cazul în care, ulterior plăţii despăgubirii, apar elemente noi care anulează dreptul Ia despăgubire, Asiguratul este obligat
să restituie contravaloarea Uespăgubirii achitate.
6.11 În cazul avarierii Uotărilor suplimentare, valoarea Uespăgubirii nu poate Uepăşi suma asigurată a acestora, prevăzută în
contractul Ue asigurare şi nici valoarea acestora Ia Uata producerii riscului asigurat.
6.12 Asigurătorul va reţine Uin despăgubire:
a. franşizele prevăzute în poliţă; valoarea franşizei se va calcula în moneda în care se va plăti Uespăgubirea, utilizânU,
în cazul în care este necesară transformarea în altă monedă, cursul B.N.R, Ue Ia Uata efectuării constatării pentru
-
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reparaţii în România şi cursul B.N.R, Ue Ia Uata facturii pentru reparaţii efectuate în străinătate;
b, orice prime restante în baza poliţei rămase de achitat până Ia sfârşitul contractului Ue asigurare, aferente autovehicului
asigurat, dacă valoarea daunei asigurate reprezintă mai mult de 20% Uin suma asigurată; suma ce urmează a fi reţinută
se calculează folosind cursul Ue schimb valutar comunicat Ue BNR, valabil Ia data producerii riscului asigurat;
c. contravaloarea epavei vehiculului, în caz Ue Uaună totală. Valoarea epavei (valoarea pieselor rămase neavariate) se
stabileşt e de către Asigurător pe baza ofertelor emise Ue către societăţi specializate.
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