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Groupama Asigurări S.A. 

Asigurăm tot ce contează pentru tine. 

POLIŢA PENTRU ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A CASELOR  DE  EXPEDIŢII 
Nr.  RCCE: 201556  Înlocuieşte  Reînnoieşte poliţa RCCE nr. 201057 

 Broker  Agent: EXPERT BROKER Cod broker EXPERT1 

Emisă de Agenția: CSVB Jud: BUCURESTI 

ASIGURAT: 

Denumire: CARSPEED SRL  CUI : 8982385 

Sediul legal: Craiova, Str. Paltinis, Nr. 73, Bl. K16, Sc. 1, Ap.8  Judeţ: Dolj 

Cod poștal:       Telefon:        E-mail:        Autorizația nr. Cl 2191 

Sunt cuprinse în asigurare expedițiile de mărfuri organizate în trafic:  intern     internațional   Valuta: EUR 

Limita de răspundere agregată: (pe întreaga perioadă asigurată) 200.000 

Limita de răspundere / eveniment: 200.000 

Limita de răspundere/ tip activitate: Limita de răspundere/eveniment Limita de răspundere agregată 

pentru Organizare activități de TRANSPORT 
pentru Organizare activități de TRANSPORT 

RUTIER internaţional 200.000 200.000 

RUTIER intern 200.000  200.000  

pentru Organizare activități de DEPOZITARE - -  

pentru Organizare activități de MANIPULARE - -  

pentru Organizare alte activități angajate de Casa de expediție - -  

VENITURI ESTIMATE DIN ORGANIZAREA EXPEDIȚIILOR DE 
MĂRFURI 

COTĂ PRIMĂ REGULARIZARE 
(%) 

PRIMA DE ASIGURARE 
PROVIZORIE 

Valoare:             960 EUR 

Alte acoperiri:                   

TOTAL PRIMĂ DE ASIGURARE PROVIZORIE: 960 EUR 

Prima de asigurare se regularizează în funcție de volumul efectiv al încasărilor din organizarea de expediții de mărfuri în perioada de decontare:    
 Lunară     Trimestrială     Semestrială     Anuală 

Franşize deductibile / eveniment:   4% din dauna, dar nu mai putin de 150 EUR/ eveniment 

PERIOADA DE VALABILITATE: de la: 
01.02.2018 ora 
0000 

până la: 
31.01.2019 ora 
2400 

condiționată de plata primei de asigurare cum este 
prevăzut în condițiile de asigurare 

MODALITATE DE PLATĂ:   Prima integrală    Rata I de primă:  semestrială      trimestrială      lunară  

 în suma de 240 EUR s-a achitat la data de: 
30.01.20
18 

Prin numerar, O.P.,  filă CEC nr.:       din       

Scadențe rate: Rata II:  
240 EUR 
30.04.2018/ 

Rata III: 
240 EUR 
31.07.2018 

Rata IV: 
240 EUR 
31.10.2018 

Lunar:       ale lunii. 

MENŢIUNI SPECIALE:  
a) Pentru orice transport care se organizează sub acoperirea unui document FIATA se va transmite Asigurătorului documentul FIATA prin fax în ziua 
emiterii şi va fi acoperit de prezenta poliță în urma confirmării scrise transmise de Groupama Asigurări S.A.  
b) organizarea transporturilor de țigări și bauturi alcoolice sunt acoperite numai cu avizarea prealabilă a Groupama Asigurări S.A. și confirmarea 
cuprinderii în asigurare, transmisă în scris de către Asigurător. 

ALTE MENȚIUNI: 

* Se extinde acoperirea pentru riscul de furt, conform clauza suplimentare RCCE 003 ; 
* Excludere absoluta din despagubire a daunelor ca urmare a transporturilor efectuate in legatura cu persoane fizice sau juridice, regiuni sau tari 
supuse sanctiunilor internationale; 
* In toate cazurile este exclus risul de raniri corporale; 
* In toate cazurile sunt excluse daunele ca urmare a "influentei temperaturii"; 
* Stationarile se vor efectua in parcari organizate (benzinarii, moteluri, hoteluri etc) cu exceptia celor datorate starii de sanatate a unuia din insotitorii 
transportului sau datorate organelor legale (Politie, Pompieri etc), in caz contrar Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirilor; In caz 
contrar Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirilor. 
* Daca e cazul, atunci cand executa transporturile cu vehicule proprii, Asiguratul are obligatia de a avea in vigoare polite de Raspundere fata de 
marfa transportata (asigurare CMR), asa cum pretinde si Transportatorilor terti angajati; In caz contrar Asiguratorul are dreptul sa refuze plata 
despagubirilor. 
* In toate cazurile se va proteja exercitarea dreptului de regres – Transportatorii rutieri terti vor avea polite de raspundere fata de marfa transportata 
– asigurare CMR (inclusiv pentru riscul de furt) – confirmate prin Certificate de asigurare, cu o limita minima de ½ din limita de raspundere/ 
eveniment. Aceasta este o obligatie a Asiguratului, conform conditiilor de asigurare. Atunci cand Casa de Expeditie executa transporturile, trebuie sa 
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aiba in vigoare polite de Raspundere fata de marfa transportata (CMR), asa cum pretind si Transportatorilor terti angajati. In caz contrar Asiguratorul 
are dreptul sa refuze plata despagubirilor. 

Fac parte integrantă  din contract următoarele: Condiții generale pentru Asigurarea de răspundere civilă a caselor de expediții; Condiții generale 
USER; Acord ADR;    

Clauza suplimentara RCCE 003 

Prin semnarea prezentei polițe declar că am primit și am luat la cunoștință condițiile de asigurare. 
Groupama Asigurări S.A. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul îndeplinirii obligațiilor 
legale și al realizării intereselor legitime, în vederea derulării oricăror raporturi juridice, precum și în alte scopuri (statistice, marketing, etc.) Conform 
Legii Nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a 
vă adresa justiției.ASIGURATUL declară că acceptă în mod expres clauzele neuzuale cuprinse în art. 7.2, art. 8.1, art. 8.2,  art. 8.3,  art. 8.4, art. 
8.5, art. 8.6, art. 8.7, art. 8.8, art. 8.9, art. 8.10, art. 9.15, art.  11.7, art. 11.8 lit. b), art. 11.9, art. 12.7 din Condițiile generale de asigurare. 

Localitatea: BUCURESTI Data emiterii poliţei: 30.01.2018 Prezenta poliță este redactată în 2 exemplare. 

ASIGURAT,  INTERMEDIAR,  GROUPAMA ASIGURĂRI S.A., 

CARSPEED SRL   EXPERT BROKER  CSVB 

   (semnătură şi ştampilă)  (nume, semnătură şi ştampilă)  (nume, semnătură şi ştampilă) 

 


