CONDITII GENERALE
privind asigurarea de rãspundere a operatorilor de transport rutier

I.DEFINITII
În tot cuprinsul acestei PoliŃe termenii de mai jos au numai înŃelesul atribuit prin următoarele
definiŃii:
1.1. Asigurat: orice operator de transport rutier care desfãşoarã activitãŃi comerciale de transport
rutier în baza autorizaŃiei de exercitare a ocupatiei de operator de transport, emisa de autoritatile
competente;
- Ocupatia de operator de transport rutier: ocupatia de transport rutier de persoane sau ocupatia de
transport rutier de marfa;
- Ocupatia de operator rutier de persoane: activitatea unei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul
unor autovehicule construite si echipate astfel incat sa fie potrivite pentru transportul a mai mult de
noua persoane, inclusive conducatorul auto, si destinate acestui scop, servicii de transport persoane
pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, platite de persoana transportata
sau de catre organizatorul transportului;
- Ocupatia de transportator rutier de marfa: activitatea oricarei intreprinderi care efectueaza cu ajutorul
fie al unor autovehicule, fie al unei combinatii de vehicule, transportul de marfa contra cost in numele
unui tert;
1.2. ASIGURATOR: ABC Asigurari Reasigurari SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Scoala Floreasca nr. 24,
Sector 1, cod postal 011644, CUI 9438013, J40/3129/1997, web: www.abcasigurari.ro, autorizata de
catre CSA sub numarul RA -035/2003, Cod operator date cu caracter personal nr. 16 384

1.3. Beneficiar/Client al Asiguratului: terŃă persoană care beneficiază de serviciile
transporturilor rutiere prestate de Asigurat, în baza unui contract, prejudiciat de către
Asigurat şi îndreptăŃit să primească despăgubirea, în cazul producerii sau apariŃiei
evenimentului asigurat.
1.4. Contractant: persoana care încheie contractul de asigurare cu ABC Asigurari Reasigurari
SA pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faŃă de ABC Asigurari
Reasigurari SA să plătească prima de asigurare precum şi să respecte obligaŃiile care îi revin
prin contract.
1.5. Culpă: vinovăŃie, sub forma imprudenŃei sau neglijenŃei.
ImprudenŃa este caracterizată prin faptul că autorul prevede posibilitatea producerii
rezultatului păgubitor al faptei ilicite, dar nu îl acceptă, considerând în mod nejustificat că
acel rezultat nu se va produce.
NeglijenŃa este caracterizată prin faptul că autorul faptei păgubitoare nu prevede rezultatul
conduitei sale, deşi trebuia şi putea să îl prevadă.
Faptă ilicită: faptă cu caracter contrar normelor legale sau clauzelor contractuale, cauzatoare
de prejudicii; element al răspunderii civile.
1.6. Daună: prejudiciu produs de Asigurat unei terŃe persoane printr-o faptă culpabilă, sub
forma daunelor materiale, în legătură cu care Asiguratul primeşte o cerere scrisă de
despăgubire în timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat
prescripŃia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului
suferit.
Dauna materială: prejudiciu patrimonial efectiv, direct şi actual la data la care se solicită
repararea lui; include dauna fizică (distrugere, pierdere sau depreciere) a unui bun.
1.7. Despăgubire cuvenită: suma datorată de ABC Asigurari Reasigurari SA, Asiguratului
sau Beneficiarului, după caz, în urma producerii evenimentului asigurat, în baza prevederilor
PoliŃei.
1.8. Eveniment asigurat: orice daună produsă în mod imprevizibil şi accidental care apare
sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare şi în urma căreia se naşte dreptul
la despăgubire.
Se consideră unul şi acelaşi eveniment asigurat:
(a) serie de daune produse în mod imprevizibil şi accidental, provocate de un acelaşi risc
precizat în şi acoperit de asigurarea oferită de PoliŃă, care apar sau încep să se manifeste în
timpul perioadei de asigurare;
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(b) aceeaşi daună provocată de mai multe riscuri precizate în şi acoperite de asigurarea oferită
de PoliŃă, care apare sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare;
1.9. ForŃă majoră: situaŃie invocată de către una din părŃi, dovedită cu documente emise de
autorităŃi publice competente, absolut imprevizibilă la data încheierii PoliŃei, absolut
invincibilă, independentă de voinŃa părŃilor, care a împiedicat una din părŃi să îşi
îndeplinească obligaŃiile contractuale.
1.10. IndemnizaŃie: despăgubire.
1.11. Limita de răspundere: suma maximă care reprezintă răspunderea ABC Asigurari
Reasigurari SA în cazul producerii evenimentului asigurat, (reprezintă maximul despăgubirii
care poate fi plătită).
1.12. Perioada de asigurare: intervalul de timp precizat în SpecificaŃia PoliŃei pentru care
ABC Asigurari Reasigurari SA preia răspunderea pentru consecinŃele producerii sau apariŃiei
evenimentelor asigurate.
1.13. PoliŃa:. de asigurare: document prin care se probeaza incheierea contractului de asigurare,
semnat de ambele parti

1.14. Prima de asigurare: suma datorată de Contractant pentru preluarea de către ABC
Asigurari Reasigurari SA a riscurilor asigurate.
1.15. Risc asigurat: risc acoperit de ABC Asigurari Reasigurari SA, exprimat prin
probabilitatea producerii sau apariŃiei oricărui eveniment asigurat multiplicată cu consecinŃele
acestuia.
1.16. Capitaluri Proprii : Prin expresia “capitaluri proprii” in cuprinsul acestui contract, se
intelege valoarea din rubrica “capitaluri proprii” mentionata in bilantul contabil al
Asiguratului.
1.17. Capacitatea Financiara: Cerinta financiara minima legala pentru desfasurarea activitatii de
operator rutier in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1071/2009

II. OBIECTUL ASIGURARII/ CONTRACTULUI
Prin prezentele condiŃii de asigurare Asiguratorul se obligã sã asigure, cu condiŃia încasãrii
primelor de asigurare convenite si a respectãrii condiŃiilor şi clauzelor expuse în continuare,
rãspunderea Asiguratului pentru prejudicii materiale produse prin erori sau omisiuni comise
fara intentie, unor persoane fizice sau juridice, române sau strãine, în timpul derulãrii unui
contract de transport rutier efectuat în condiŃiile legii.
III. RISCURI ASIGURATE
3.1. Se acopera daunele cauzate ClienŃilor, în timpul perioadei de asigurare, de fapta comisă
din culpă de către Asigurat, pentru care acesta răspunde civil, conform legii, daune în
legătură cu care Asiguratul a primit o plângere / cerere scrisă de despăgubire în timpul
aceleiaşi perioade sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat prescripŃia extinctivă
referitoare la dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.
3.2. Riscul asigurat în legătură cu care validează asigurarea este acela de producere de către
Asigurat a unui prejudiciu patrimonial, efectiv, direct şi actual la data la care se solicită
repararea lui.
3.3. Cheltuielile acoperite sunt:
a) cele efectuate de către Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv
în cazul în care acŃiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acŃiunea civilă
rămâne în competenŃa instanŃei penale), decurgând din evenimente asigurate produse în
perioada de valabilitate a poliŃei;
b) cele efectuate de către terŃul păgubit în procesul civil, în scopul obligării Asiguratului la
plata unor despăgubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, dacă Asiguratul a
fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora (inclusiv în cazul în care
acŃiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acŃiunea civilă rămâne în
competenŃa instanŃei penale).
IV. STABILIREA SUMEI ASIGURATE SI/SAU LIMITEI RASPUNDERII
4.1 Limita raspunderii asigurate reprezintã suma maximã pe care Asiguratorul o poate plati in
cursul unui an de asigurare, indiferent de numarul cererilor de despagubire formulate sau de
numarul persoanelor prejudiciate.
4.2 Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre capacitatea financiara minima prevazuta in
Ordinul Ministerului Transportului si Infrastructurii nr. 980/2011 si in Regulamentul (CE) 1071/2009
la art. 7 alin.1 si ”capitalurile proprii” ale operatorului de transport rutier
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V. STABILIREA SI PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE
5.1 Prima de asigurare este cea convenitã de pãrŃi şi este înscrisã în poliŃa de asigurare.
5.2 Prima de asigurare se achita integral şi anticipat înainte de intrarea în vigoare a asigurãrii
sau in cel mult 2 rate din care prima rata nu va putea fi mai mica de 65% din cuantumul
primei de Asigurare anuale.
5.3 Achitarea primei de asigurare la termenul prevazut si in cuantumul stipulat în poliŃa de
asigurare este o condiŃie ce precede orice rãspundere din partea Asiguratorului conform
acestei asigurãri.
VI. ACOPERIREA TERITORIALA
Acoperirea teritoriala conferita prin aceasta polita este numai pe teritoriul Romaniei. Orice
extindere solicitata nu va putea fi acceptata decat in conditiile unei legislatii in vigoare la
momentul respectivei solicitari.
VII. DURATA CONTRACTULUI DE ASIGURARE/VALABILITATEA ASIGURARII
7.1 Asigurarea este valabilã timp de un an calendaristic de la data începerii valabilitãtii
înscrise în poliŃa de asigurare.
7.2 Asigurarea acoperã numai evenimente produse şi anunŃate în scris Asiguratorului în
timpul perioadei de valabilitate a asigurãrii. InştiinŃarea scrisã a Asiguratorului despre
evenimentul asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de Asigurat
trebuie sa fie fãcute în timpul perioadei de valabilitate a asigurãrii.
VIII. STABILIREA SI PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE
8.1. Prima de asigurare se stabileste ìn lei sau valuta si se plateste in lei la cursul BNR din data plati
8.2. Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare (pe baza de
chitanta) sau în cel mult 2 rate, în numerar sau prin ordin de plata în contul Asiguratorului (prima ratã
se plãteste ìnainte de intrarea ìn vigoare a politei, iar urmãtoarea pana la data scadente mentionata ìn
politã).
8.3. În cazul în care Asiguratul nu a plătit rata de primă până la data scadentă, ea poate fi achitată în
termenul de păsuire de 20 zile calendaristice de la scadenŃa ratei respective. În acest caz primele
5(cinci) zile sunt considerate perioada de gratie, drepturile si obligatiile partilor nefiind afectate. Pentru
urmatoarele 15(cincisprezece) zile Asiguratorul nu acordă despăgubiri Asiguratului pentru eventualele
daune produse în termenul de păsuire. Perioada de asigurare in aceste conditii ramane neschimbata.
Daca in termen de 20 zile de la data scadentã a ratei Asiguratul nu face plata, contractul de asigurare
se reziliazã automat.
8.4. Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica Asiguratului datele de scadenta ale primelor de
asigurare.

IX. EXCLUDERI
Nu sunt cuprinse in asigurare si Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
9.1 orice cerere de despagubire decurgand din producerea unui eveniment avand drept
consecinta: pagube materiale sau vatamari corporale provocate tertelor persoane, precum si
niciun risc care este sau ar trebui acoperit pe baza unei (unor) polite specifice riscului
respectiv, ca de exemplu, dar fara a se limita la: asigurarile de proprietate, asigurarea
obligatorie auto (RCA), raspundere civila sau profesionala, a angajatorului s.a.m.d.
9.2 Orice sume datorate pentru facturi de reparatii, achizitii de piese, carburanti sau servicii
necesare in timpul transportului fie ca sunt sau nu, urmarea unui eveniment rutier;
9.3 Taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de autoritati vamale ca urmare a incalcarii
prevederilor Conventiei TIR, precum si orice consecinte ale incalcarii prevederilor Conventiei
TIR
9.4 Orice pretentii in legatura cu prejudicii de imagine aduse oricarei persoane;
9.5 Orice amenzi, taxe, impozite si penalizari de intarziere pretinse de orice autoritate;
9.6 Orice prejudiciu produs cu intentie sau in timpul savarsirii unor fapte ce constituie
infractiuni potrivit legislatiei in vigoare;
9.7 Orice pretentie din partea unui asigurator care exercita dreptul de regres impotriva
Asiguratului;
9.8 Orice prejudicii produse de Asigurat ca urmare a neincasarii oricaror creante;
9.9 Rate de leasing, rate de credit, fractiuni de pret datorate din contracte de vanzare –
cumparare cu plata fractionata si penalizarile de intarziere aferente;
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9.10 Orice prejudicii produse ca urmare a razboiului, invaziei, revoltelor populare, grevelor,
insurectiei, actelor de terorism, embargoului;
9.11 Asiguratorul nu va raspunde in nici un caz in situatiile in care pentru Asigurat s-a
declansat procedura lichidarii judiciare sau a falimentului inainte de intrarea in vigoare a
politei sau din cauze existente inainte de intrarea in vigoare a politei.
X. OBLIGATIILE ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI
Asiguratul are urmãtoarele obligatii:
10.1 Sa plateasca prima de asigurare in modul prevazut in polita de asigurare;
10.2 Sa completeze cererea de asigurare cu informatiile solicitate de formular.
10.3 Sa-si administreze cu profesionalism afacerile pe tot timpul derulãrii prezentului
contract, respectând legislaŃia în vigoare si sa adopte mãsuri economice care sã ducã la
prevenirea aparitiei evenimentelor asigurate.
10.4 Sa tina o evidenta contabilã clarã din care sã se poata verifica oricând cu usurinta
situatia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente si ordinele de platã cu care s-au
achitat facturi cãtre furnizori ori alte debite.
10.5 Sã permitã reprezentantilor autorizaŃi ai Asiguratorului, accesul la evidentele si
documentele ce au legãturã cu activitatea de operator de transport rutier, acoperita prin
aceastã asigurare, pe toatã perioada de valabilitate a prezentului contract de asigurare
precum si atât timp cât Asiguratorul are de recuperat sume plãtite ca despãgubiri conform
acestui contract. Nerealizarea acestei obligatii duce la denuntarea cu efect imediat a
contractului de asigurare prin simplã notificare scrisã transmisã Asiguratului si AutoritãŃii
Rutiere Române. Primele de asigurare încasate nu se restituie.
10.6 În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul/Contractantul trebuie sa:
a. sa anunŃe în scris Asiguratorul, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea cerererii la
sediul social, despre suma pretinsã şi despre evenimentul care a dat naştere respectivei cereri;
b. sa prezinte Asiguratorului orice documente relevante în legaturã cu evenimentul care a dat
nastere cerererii de reparare a prejudiciului Nu are legatura cu riscul.
c. sa permita reprezentantilor autorizati ai Asiguratorului sã facã propriile investigatii în
legãturã cu evenimentul care a dat naştere cerererii de reparare a prejudiciului şi cu mãrimea
prejudiciului;
10.7 Sa întreprinda toate demersurile legale necesare recuperãrii prejudiciului de la cel/cei
rãspunzãtor/rãspunzãtori de producerea daunei, in situatia în care evenimentul care a dat
naştere cererii de reparare a prejudiciului este imputabil unei persoane fizice sau juridice
(care prin omisiuni sau rea credinŃã a ascuns informatii ce puteau duce la evitarea producerii
evenimentului);
10.8 Sã întreprindã toate actiunile judiciare si extrajudiciare necesare pentru a conserva
dreptul de regres al Asiguratorului.
10.9 Sã restituie Asiguratorului, dupa efectuarea platii despãgubirii de catre acesta conform
clauzelor contractuale, eventualele sume recuperate in total sau in parte direct de la persoana
sau persoanele rãspunzãtoare de producerea prejudiciului sau în alt mod, în termen de 5 zile
lucrãtoare de la încasarea lor.
10.10 Sa respecte cu strictete obligatiile asumate prin semnarea prezentului contract.
Respectarea strictã a tuturor obligatiilor asumate prin contract, reprezintã o conditie esentiala
ce precede orice rãspundere din partea Asiguratorului, încãlcarea oricãreia dintre ele ducând
la exonerarea de rãspundere a Asiguratorului.
XI. OBLIGATIILE ASIGURATORULUI
Asiguratorul are urmãtoarele obligatii:
11.1 Sa constate, sa evalueze si sa plãteasca despãgubirile cuvenite pe baza informatiilor si
documentelor primite de la Asigurat şi persoana prejudiciatã, la aparitia evenimentului
asigurat.
11.2 Sa preia sarcina plãtii sumelor datorate de Asigurat in conditiile respectarii de catre
acesta a tuturor clauzelor contractuale si a valabilitatii contractului de asigurare, în termen de
15 zile lucrãtoare de la primirea documentatiei complete transmise de persoana prejudiciatã.
11.3 Sa achite persoanei prejudiciate suma pretinsã sau, o sumã mai micã, dupa caz, fara a
depasi insa raspunderea asiguratã, dacã documentele prezentate justificã solicitarea de
despãgubire.
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XII. INCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
Rãspunderea Asiguratorului înceteazã:
- la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
- la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
- cu acordul ambelor pãrti;
- la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata
scadenta;
- prin denuntare unilateralã, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un
preaviz de 20 zile;
- ìn caz de fortã majorã;
- prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care Asiguratul nu-si indeplineste obligatiile
contractuale.

XIII. CONSTATAREA, EVALUAREA SI LICHIDAREA DAUNEI/INDEMNIZATIA DE
ASIGURARE
13.1. Constatarea daunelor se face de către ABC Asigurari Reasigurari SA, direct sau prin
împuterniciŃi, împreună cu Asiguratul ori împuterniciŃii săi şi/sau Beneficiarul ori
împuterniciŃii săi.
13.2. Evaluarea daunelor se face de către ABC Asigurari Reasigurari SA, inclusiv prin experŃi,
în baza documentelor şi informaŃiilor furnizate de Asigurat.
13.3. Despăgubirile se stabilesc pe baza înŃelegerii tripartite dintre Asigurat, Beneficiar şi ABC
Asigurari Reasigurari SA, sau prin hotărâre judecătorească definitivă, învestită cu formulă
executorie.
TranzacŃia încheiată între Asigurat şi Beneficiar cu privire la plata despăgubirilor nu obligă
ABC Asigurari Reasigurari SA la nici un fel la plată, nefiindu-i opozabilă.
13.4. Stabilirea despăgubirilor pe baza înŃelegerii dintre părŃi (pe cale amiabilă) se poate face
numai dacă din actele întocmite de organele competente şi din înştiinŃarea Asiguratului
rezultă cu certitudine răspunderea civilă a acestuia pentru producerea daunelor, iar persoana
păgubită face dovada prejudiciului suferit.
13.5. Despăgubirile nu pot fi stabilite pe baza înŃelegerii dintre părŃi, în cazul în care nu pot fi
elucidate cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, persoana răspunzătoare
de producerea daunelor, sau cuantumul acestora;
13.6. În cazul în care producerea unui eveniment asigurat se datorează acŃiunii simultane
sau succesive a mai multor persoane, ABC Asigurari Reasigurari SA acordă despăgubiri
conform procentului de culpă al Asiguratului rezultat din documentele emise de organele
competente şi/sau declaraŃii de martori.
13.7. În situaŃiile de culpă comună măsura răspunderii fiecărei persoane vinovate de
producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultată din actele emise de organele
competente. În cazul în care din aceste acte nu rezultă măsura răspunderii fiecărei persoane,
aceasta se va stabili în cote egale în raport cu numărul părŃilor implicate în producerea
evenimentului asigurat.
În cazul în care Beneficiarul a contribuit din culpă la producerea evenimentului asigurat sau
la mărirea daunei, Asiguratul va fi Ńinut răspunzător numai pentru partea din daună pe care a
produs-o.
13.8. ABC Asigurari Reasigurari SA plăteşte despăgubirea cuvenită nemijlocit Beneficiarului,
înştiinŃând despre aceasta în scris pe Asigurat, în măsura în care Beneficiarul nu a fost
despăgubit de Asigurat. Despăgubirea se plăteşte Asiguratului, cu condiŃia ca aceasta să fie
justificată de acesta şi recunoscută de ABC Asigurari Reasigurari SA, în cazul în care
Asiguratul dovedeşte că a despăgubit pe Beneficiar .
13.9. Prin plata despăgubirii se sting orice pretenŃii ale Asiguratului faŃă de ABC Asigurari
Reasigurari SA.
13.10. În cazul daunelor materiale ABC Asigurari Reasigurari SA nu despăgubeşte taxele
plătite de Asigurat în străinătate sau în România şi pe care acesta are dreptul să le recupereze
conform legii (ex: TVA, etc.).
13.11. Daca organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele şi împrejurările în care
s-a produs evenimentul susceptibil a genera o cerere de despagubire, acestea pot fi dovedite
prin orice mijloace legale de probă, inclusiv declaraŃii ale martorilor către ABC Asigurari
Reasigurari SA ;
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13.12. În caz de deces al Beneficiarului, ABC Asigurari Reasigurari SA se obligă să plătească
despăgubirea cuvenită persoanelor îndreptăŃite, moştenitorilor care îşi dovedesc calitatea cu
certificatul de moştenitor.
13.13. Dacă legea nu prevede altfel, despăgubirea va fi plătită în termen de maxim 15 zile de
la data finalizării instrumentării dosarului de daună.
13.14. ABC Asigurari Reasigurari SA este îndreptăŃit:
13.14.1. să nu acorde despăgubiri dacă:
(a) Asiguratul/Contractantul nu şi-a îndeplinit in buna stiinta obligaŃiile decurgând din
contract ;
(b) dauna s-a produs în perioada de suspendare efectelor juridice ale contractului;
(c) se constată reaua credinŃă a Asiguratului sau a Beneficiarului în legătură cu producerea
sau apariŃia oricărui eveniment asigurat;
(d) în declaraŃiile Asiguratului sau ale reprezentanŃilor acestuia ori ale Beneficiarului, care au
stat la baza încheierii contractului de asigurare sau care sunt făcute cu ocazia cererii de
despăgubire ori cu oricare alt prilej, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase,
omisiuni sau în mod evident exagerări care conduc la inducerea în eroare a ABC Asigurari
Reasigurari SA;
(e) Asiguratul nu a comunicat de îndată schimbarea împrejurărilor privind riscul;
(f) Asiguratul nu a respectat recomandările ABC Asigurari Reasigurari SA, iar din
constatările făcute ulterior producerii sau apariŃiei oricărui eveniment asigurat rezultă că,
din acest motiv, dauna nu a putut fi evitată sau a fost favorizată, ori că dauna s-a mărit,
pentru partea de daună care s-a mărit;
(g) Asiguratul, sau, după caz, Beneficiarul, nu prezintă dovezi suficiente pentru justificarea
dreptului său la plata despăgubirii;
(h) în legătură cu producerea sau apariŃia oricărui eveniment susceptibil a genera o cerere de
despagubire s-a declanşat procesul penal împotriva Asiguratului sau reprezentantului
legal, administratorilor, directorilor, acŃionariilor / asociaŃiilor sau altor prepuşi ai
Asiguratului, până la finalizarea procesului penal.
13.14.2. să iniŃieze, după plata despăgubirii şi în limita acesteia, acŃiune de recuperare
împotriva persoanelor vinovate de producerea sau mărirea daunei, pentru partea de daună
care s-a mărit, în situaŃia în care ulterior plăŃii despăgubirii se constată că, în baza
prevederilor PoliŃei, aceasta nu trebuia acordată, inclusiv în situaŃia în care hotărârea
judecătorească definitivă şi irevocabilă în temeiul căreia s-au acordat despăgubiri este
schimbată, în tot sau în parte, prin promovarea unei căi extraordinare de atac.
13.15. Despăgubirea cuvenită se plăteşte după cum urmează:
(a) Pentru poliŃele la care prima de asigurare a fost plătită în Lei (RON), despăgubirea se
plăteşte în Lei (RON). În situaŃia în care documentele de plată sunt în valută despăgubirea
cuvenită se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinŃă din ziua încheierii
instrumentării dosarului de daună, dacă depunerea tuturor documentelor necesare
instrumentării acestuia s-a efectuat în termen de 60 zile de la data producerii sau apariŃiei
evenimentului asigurat. În cazul depăşirii acestui termen despăgubirile se vor calcula în
funcŃie de cursul valutar de referinŃă valabil în cea de-a 60-a zi de la data producerii sau
apariŃiei evenimentului asigurat.
(b) Pentru poliŃele la care prima a fost plătită în valută:
- pentru cazul în care despăgubirea nu se stabileşte pe bază de documente de plată,
despăgubirea cuvenită se plăteşte în aceeaşi valută în care s-a plătit prima de asigurare
sau în altă valută agreată de părŃi;
- pentru cazul în care despăgubirea se stabileşte pe bază de documente de plată,
despăgubirea cuvenită se plăteşte în valuta rezultată din documentele de plată sau în altă
valută agreată de părŃi.
XIV. DISPOZITII FINALE
14.1 In nici un caz, Asiguratorul nu va plati vreo suma ca despagubire inainte sa fi fost
finalizate procedurile judiciare de lichidare a Asiguratului.
14.2 Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre pãrti si are valabilitate
un an de zile, reînnoindu-se, la cerere şi cu acordul scris al Asiguratorului, pe perioade de
câte un an.
14.3 Prezentul contract poate fi reziliat oricand pe parcursul derularii lui cu acordul scris al
ambelor parti.
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14.4 Contractul de asigurare poate fi denuntat unilateral in caz de daunã. Denuntarea se face
printr-un preaviz scris de 15 de zile si nu înlãturã rãspunderea Asiguratorului pentru dauna
deja anuntatã si constatatã.
14.5 Prezentul contract se bazeazã pe buna credintã a pãrtilor. Reaua credintã evidentã si
doveditã a uneia din pãrti în executarea dispozitiilor acestui contract dã dreptul celeilalte pãrti
sã denunte contractul cu efect imediat prin simplã notificare scrisã.
14.6 Prezentul contract este un contract de adeziune iar prin semnarea acestuia Asiguratul
declara ca a luat cunostinta de toate clauzele contractuale si isi asuma respectarea acestora.
14.7 Orice diferend ivit intre parti in legatura cu prezentul contract se va soluŃiona pe cale
amiabilã, iar dacã acest lucru nu este posibil, litigiul va fi dedus judecãŃii instantelor
competente din România.

ASIGURAT/CONTRACTANT,

ASIGURATOR,
ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.
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