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DEFINITII 
 Asigurat: Persoana juridică care are un contract de asigurare incheiat cu EUROINS; 

 Contract de asigurare: Act juridic bilateral ìncheiat ìntre EUROINS si Asigurat care reglementează relatiile 
reciproce.Contractul de asigurare cuprinde Polita de asigurare, Conditiile de 
asigurare, Cererea de asigurare, eventuale documente anexe ; 

 Polită de asigurare: Document semnat ìntre EUROINS si Asigurat care dovedeste incheierea 
contractului de asigurare; 

 Limita răspunderii: Suma inscrisă in polita de asigurare si care reprezintă valoarea maximă pe care 
EUROINS poate să o plătească la producerea unui risc asigurat; 

 Prima de asigurare: Suma pe care Asiguratul o achită in schimbul preluarii de către EUROINS a 
riscurilor asigurate; 

 Despăgubire / 
    Indemnizatie: 

Suma pe care EUROINS o achită Asiguratului la producerea riscului asigurat, 
conform conditiilor de asigurare; 

 Eveniment asigurat: Un eveniment intâmplător si incert acoperit prin contractul de asigurare, care poate 
produce o pagubă Asiguratului; 

 Daună (pagubă): Prejudiciul material efectiv suferit de Asigurat în urma producerii evenimentului 

asigurat; 

 Fortă majoră: 
Situatie imprevizibilă la data ìncheierii asigurării si insurmontabilă ìn momentul 
aparitiei, definita de lege si care face imposibilă executarea obligatiilor asumate 
prin contractul de asigurare.  

 
 

ART. 1. OBIECTUL ASIGURARII 
1.1 Prin prezentele condiţii de asigurare EUROINS se 
obligă să asigure răspunderea Asiguratului pentru 
prejudicii materiale produse unor terte persoane în 
derularea contractelor de transport rutier incheiate 
conform legii.  
 
ART. 2 RISCURI ASIGURATE 
2.1 EUROINS asigură indemnizarea unor terte 
persoane ca urmare a finalizării procedurilor judiciare 
de lichidare a Asiguratului daca debitul către persoana 
prejudiciată nu s-a stins in urma consumarii capacitatii 
financiare proprii asiguratului, prin plati efectuate de 
catre debitorii sai.  
 
ART.3 EXCLUDERI 
3.1 Nu sunt cuprinse in asigurare si EUROINS nu 
acorda despagubiri pentru: 
3.1.1 prejudicii produse prin accidente de vehicule; 
3.1.2 prejudicii produse marfurilor/persoanelor pe 
timpul efectuarii transportului; 
3.1.3 prejudicii produse marfurilor la incarcare, la 
descarcare sau pe timpul depozitarii in incaperi 
utilizate sau aflate in exploatarea operatorului de 
transport; 
3.1.4 prejudicii produse prin vatamari corporale; 
3.1.5 facturi de reparatii, achizitii de piese, carburanti 
sau servicii necesare in timpul transportului fie ca sunt 
sau nu, urmarea unui eveniment rutier; 
3.1.6 taxe, drepturi de vama si amenzi aplicate de 
autoritati vamale ca urmare a incalcarii prevederilor 
Conventiei TIR sau Conventiei C.M.R.; 
3.1.7 pretentii in legatura cu prejudicii de imagine 
aduse oricarei persoane; 

3.1.8 amenzi, taxe, impozite si penalizari de intarziere 
pretinse de orice autoritate; 
3.1.9 prejudiciu produs cu intentie sau in timpul 
savarsirii unor fapte ce constituie infractiuni potrivit 
legislatiei in vigoare; 
3.1.10 pretentie din partea unui asigurator care 
exercita dreptul de regres impotriva Asiguratului; 
3.1.11 prejudicii produse prin incalcarea clauzelor 
contractuale prevazute in contractele incheiate cu terte 
persoane; 
3.1.12 prejudicii produse de Asigurat ca urmare a 
neincasarii oricaror creante; 
3.1.13 prejudicii produse angajatilor proprii; 
3.1.14 prejudicii produse proprietatilor invecinate cu 
sediul / sediile in care Asiguratul isi desfasoara 
activitati conexe transportului (activitate administrativa, 
depozitare, reparatii auto, alte activitati); 
3.1.15 prejudicii produse prin poluare; 
3.1.16 Rate de leasing, rate de credit, fractiuni de pret 
datorate din contracte de vanzare – cumparare cu 
plata fractionata si penalizarile de intarziere aferente; 
3.1.17 prejudicii care au ca urmare pretentii pentru 
daune morale. 
3.1.18 prejudicii produse ca urmare a razboiului, 
invaziei, revoltelor populare, grevelor, insurectiei, 
actelor de terorism, embargoului; 
3.1.19 prejudicii produse ca urmare a cutremurului de 
pamant, eruptiilor vulcanice, furtunilor, revarsarii 
apelor, ruperii podurilor, alunecarilor de teren. 
3.2 EUROINS nu va raspunde in niciun caz in situatiile 
in care pentru asigurat s-a declansat procedura 
lichidarii judiciare sau a falimentului inainte de intrarea 
in vigoare a politei de asigurare sau pentru cauze 
existente inainte de intrarea in vigoare a politei de 
asigurare. 
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Art. 4 TERITORIALITATE 
Asigurarea este valabilă pe teritoriul Uniunii Europene. 
 
Art. 5 PERIOADA DE RASPUNDERE A EUROINS 
5.1 Perioada de asigurare este de 12 luni. 
5.2 Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei 
prevăzute în poliţa de asigurare, dar nu înainte de 
expirarea zilei în care a fost emisă poliţa şi s-a achitat 
prima de asigurare sau intâia ratâ. 
5.3 Răspunderea EUROINS încetează: 
5.3.1 la ora “24” a zilei ìnscrise ìn polita de asigurare 
ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a 
ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de 
asigurare; 
5.3.2 ìn cazul în care, înainte de a începe răspunderea 
EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs si 
asigurarea a rămas fără obiect, precum si în cazul în 
care după începerea răspunderii producerea 
evenimentului asigurat a devenit imposibilă; 
5.3.3 cu acordul ambelor părti; 
5.3.4 prin denuntare unilaterală, sub forma unei 
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 zile calendaristice; 
5.3.5 ìn momentul suspendării sau retragerii licentei de 
transport; 
5.3.6 ìn caz de fortă majoră. 
 
Art. 6 MODUL DE INCHEIERE A ASIGURARII 
6.1 Asigurarea se încheie in baza cererii-chestionar 
completate de Solicitant, plătii primelor de asigurare si 
emiterii politei de asigurare; asigurarea este valabilă 
exclusiv pentru vehiculele si in limitele răspunderii 
specificate în contractul de asigurare. 
6.2 Asigurarea se încheie în EURO sau LEI. 
 
ART 7. SUMELE ASIGURATE (LIMITELE 
RASPUNDERII) 
7.1 Limita raspunderii asigurate reprezintă suma 
maximă pe care EUROINS o poate plati pentru 
evenimente intamplate in cursul anului de asigurare, 
indiferent de numarul cererilor de despagubire 
formulate sau de numarul persoanelor prejudiciate. 
7.2 Limita raspunderii este rezultatul diferentei dintre 
suma mentionata in ordinul Ministrului transporturilor 
1987 / 2005 la art. 6 litera d), ca reprezentand “nivelul 
financiar minim” si ”capitalul propriu al operatorului de 
transport rutier (conform ultimului bilant contabil).  
 
 
ART. 8 PRIMA DE ASIGURARE 
8.1 Primele de asigurare se calculează conform 
tarifului EUROINS  si sunt cele stabilite la incheierea 
asigurării. 
8.2 Prima de asigurare achita anticipat si integral 
pentru ìntreaga perioadă asigurată. 
 
ART. 9 OBLIGATIILE ASIGURATULUI 
Asiguratul are următoarele obligatii:  

9.1 sa plateasca prima de asigurare anticipat si 
integral inainte in intrarea in vigoare a politei de 
asigurare sau la termenele convenite in polita de 
asigurare; 
9.2 sa dea o declaratie scrisă, inainte de încheierea 
contractului de asigurare, în care va mentiona 
experienţa în domeniul transportului rutier, valoarea 
capitalurilor proprii, creditele si contractele de leasing 
pe care le are in derulare, cifra de afaceri anuală si 
starea actuala a firmei. 
9.3 sa administreze cu profesionalism şi prudenţă 
afacerile pe tot timpul derulării prezentului contract, 
respectând legislaţia în vigoare şi sa adopte măsuri 
economice care să ducă la prevenirea aparitiei 
evenimentelor asigurate. 
9.4 sa tina o evidenta contabilă clară din care să se 
poata verifica oricând cu usurinta situatia facturilor 
achitate, neachitate, termenele scadente si ordinele de 
plată cu care s-au achitat facturi către furnizori ori alte 
debite. 
9.5 să permită reprezentantilor autorizaţi ai EUROINS 
accesul la evidentele si documentele ce au legătură cu 
activitatea de operator de transport rutier, acoperita 
prin această asigurare, pe toată perioada de 
valabilitate a prezentului contract de asigurare precum 
si atât timp cât EUROINS are de recuperat sume 
plătite ca despăgubiri conform acestui contract. 
Nerealizarea acestei obligatii duce la rezilierea cu 
efect imediat a contractului de asigurare prin simplă 
notificare scrisă transmisă Asiguratului si Autorităţii 
Rutiere Române.  
9.6 În cazul producerii evenimentului asigurat, 
solicitarea reparării unui prejudiciu produs unei 
persoane fizice sau juridice, cu ocazia efectuării unui 
transport rutier: 
9.6.1 sa anunţe în scris EUROINS, în termen de 3 zile 
calendaristice de la primirea cerererii la sediul social, 
despre suma pretinsă şi despre evenimentul care a dat 
naştere respectivei cereri; 
9.6.2 sa prezinte EUROINS orice documente relevante 
în legatură cu evenimentul care a dat nastere cerererii 
de reparare a prejudiciului ( documente de însoţire a 
mărfurilor, orice documente de transport, foi de 
parcurs, facturi, liste de colete, corespondenta cu 
persoana prejudiciata, etc); 
9.6.3 sa permita reprezentantilor autorizati ai 
EUROINS să facă propriile investigatii în legătură cu 
evenimentul care a dat naştere cerererii de reparare a 
prejudiciului şi cu mărimea prejudiciului; 
9.7 sa întreprinde toate demersurile legale necesare 
recuperării prejudiciului de la cel/cei 
răspunzător/răspunzători 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 
credinţă a ascuns informatii ce puteau duce la evitarea 
producerii evenimentului); 
9.8 sa permita EUROINS sa se subroge in drepturile 
sale in caz de plata a unor sume;  



 
CONDITII GENERALE 

privind asigurarea de răspundere a 
operatorilor de transport rutier 

Pag:3/3 

Cod:EF(10) 

Editia:1 

Revizia:0/08 
 

EFcond10_08 

 
 

9.9 să întreprindă toate actiunile judiciare si 
extrajudiciare necesare pentru a conserva dreptul de 
regres al EUROINS. 
 
ART.10. CONSTATAREA PAGUBELOR. 
STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR 
10.1 Constatarea prejudiciului se face de catre 
EUROINS in baza documentatiei depuse de catre 
Asigurat sau de catre persoana prejudiciata. 
10.2 Daca evenimentul care a dus la aparitia 
prejudiciului se inscrie in cele descrise de prezentele 
conditii, EUROINS va achita despagubirea cuvenita 
celor in drept, in termen de 15 zile de la depunerea 
documentelor care probeaza producerea 
evenimentului asigurat si valoarea prejudiciului. 
10.3 Cuantumul despagubirii se va calcula ca diferenta 
intre valoarea prejudiciului si suma realizata prin 
lichidarea societatii asigurate. 
 
Art. 11 DISPOZITII FINALE 
11.1 Părtile pot aduce de comun acord modificări la 
contractul de asigurare, acestea intrând ìn vigoare la 
data convenită ìn scris de către părti. 
11.2 În limita indemnizatiilor plătite Asiguratului, 
EUROINS este subrogat în drepturile acestuia 
împotriva celor răspunzători de producerea si mărirea 
pagubelor. 
11.3 Dacă Asiguratul renuntă la dreptul de regres, sau 
dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este 
posibilă, EUROINS este eliberat de obligatia de a plăti 
indemnizatia până la limita sumei reprezentând dreptul 

de regres. Dacă plata a fost deja efectuată, Asiguratul 
este obligat să înapoieze indemnizatia încasată, in 
termen de 30 de zile de la notificarea scrisa facuta de 
catre EUROINS. 
11.4 În termen de 20 zile după producerea 
evenimentului asigurat, EUROINS poate să denunte 
contractul de asigurare, dacă acesta a rămas în 
vigoare, prin scrisoare recomandată. 
11.5 EUROINS poate să denunte contractul de 
asigurare înainte de producerea evenimentului 
asigurat, sau să refuze plata indemnizatiei după 
producerea evenimentului asigurat, fără restituirea 
primelor încasate, în cazul în care Asiguratul a 
încercat sau încearcă să obtină prin fraudă sau 
tentativă de fraudă despăgubiri de la EUROINS. 
11.6 Asigurarea ìncheiată potrivit prezentelor conditii 
este supusă legilor si practicilor din România, iar 
prezentele conditii se completează cu prevederile 
legale ìn vigoare privitoare la asigurări. 
11.7 Dreptul de a ridica pretentii fată de EUROINS 
privind achitarea indemnizatiei se stinge în termen de 
doi ani de la data producerii evenimentului asigurat. 
11.8 Orice diferend in legatura cu aplicarea si 
interpretarea conditiilor de asigurare se va solutiona pe 
cale amiabilă, ìn caz contrar, litigiul urmand a fi 
rezolvat de catre instantele judecatoresti competente 
din Romania. 

 

 ASIGURAT,   EUROINS, 

 

 
 
 
 
 


