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Prejudiciile produse Călătorilor prin accidente de transport
[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente]

Ce este acest tip de asigurare?
Asigurare de răspundere a Transportatorului pentru cazurile de deces sau invaliditate permanentă a călătorilor, cauzate de
accidente de transport, de care Asiguratul este răspunzător.

Ce se asigură?
Se acoperă Răspunderea Asiguratului, în limitele specificate
în poliţa de asigurare, pentru:
 prejudicii produse călătorilor prin accidente de transport, pe
toată perioada călătoriei, atât în timpul circulaţiei mijlocului de
transport, în timpul staţionării (urcare, coborâre, opriri
intermediare) cât şi în timpul transbordărilor
 accidentele de care este răspunzător Asiguratul, suferite de
călători în timpul cât se află în staţie, autogări sau alte
asemenea incinte, înainte de plecarea mijlocului de transport
şi după sosirea la destinatie a acestuia
 cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil;
Sumele care reprezintă limitele de răspundere acoperite prin
prezenta poliţă de asigurare, se stabilesc conform solicitării
Asiguratului, în baza cererii-chestionar, per călător şi per
accident.
Asigurătorul plăteşte despăgubiri la nivelul sumei stabilite ca
limită a răspunderii în caz de deces sau invaliditate permanentă
totală, sau, în caz de invaliditate permanentă parţială, o parte din
cea stabilită pentru invaliditate permanentă totală
corespunzătoare gradului de invaliditate. Despăgubirile se
acordă numai dacă decesul sau invaliditatea survin ca urmare a
accidentului şi s-au ivit în decurs de 1 an de la data producerii
acestuia. Gradul de invaliditate, respectiv limita de despăgubire
se stabileşte în baza Scalei pentru invaliditate permanentă
provocată de accidente, anexată poliţei.

Ce nu este asigurat?
Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru:
 consecinţe ale războiului (declarat sau nu), invaziei,
acţiunii unui duşman extern, ostilităţilor, războiului civil,
revoltei, revoluţiei, rebeliunii, insurecţiei;
 consecinţe ale grevei, grevei patronale, tulburărilor
civile, dictaturii militare sau uzurpării de putere, unor
grupuri de persoane sau persoane răuvoitoare, care
acţionează în numele sau în legătura cu orice
organizaţie politică;
 consecinţe ale confiscării, exproprierii cu forţa,
rechiziţionării, distrugerii sau avarierii din ordinul
oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei
autorităţi publice;
 influenţe directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale
radiaţiilor sau infestării radioactive ca urmare a folosirii
energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
 Accident produs dintr-un caz de forţă majoră ca de
exemplu: trăsnet, inundaţie, avalanşe etc., din culpa
exclusivă a persoanei păgubite, din culpa exclusivă a
unei terţe persoane.
Există restricții ale acoperirii?
! Asigurătorul nu plăteşte despăgubiri dacă accidentul s-a
produs în timpul comiterii de către un membru din
conducerea persoanei juridice asigurate sau prepuşii
acesteia a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie sau a unor
fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia
ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, ori în timpul când
aceştia, autori ai unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
încercau să se sustragă de la urmărire. Cazurile
prevăzute mai sus trebuie să rezulte din actele încheiate
de organele în drept.
! Asigurătorul nu răspunde nici pentru persoane care au
încheiate un contract de muncă sau de şcolarizare cu
Asiguratul, în timpul exercitării atribuţiilor care le revin.

Unde sunt acoperit?


Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României, dacă nu s-a convenit în alt mod de către părţile semnatare la
adresele indicate în poliţa de asigurare.

Care îmi sunt obligațiile?
-

-

-

Plata primei de asigurare în cuantumul şi la termenul stabilit în Poliţa de asigurare sau în Specificaţie.
Întreţinerea mijloacelor de transport în bune condiţii şi să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii
producerii accidentelor. Asigurătorul are dreptul să verifice modul în care Asiguratul respectă această obligaţie.
În cazul producerii unor accidente
o să înştiinţeze imediat organele de poliţie cele mai apropiate de locul producerii accidentului, precum şi alte organe
autorizate, atunci când este cazul, cerând întocmirea actelor de constatare cât mai complete
o să ia imediat măsurile ce se impun pentru acordarea primului ajutor, transportul răniţilor la spital şi orice alte măsuri
necesare pentru limitarea urmărilor accidentului
o să înştiinţeze Asigurătorul în scris despre producerea accidentului, imediat ce a luat la cunoştinţă;
o să pună la dispoziţia Asigurătorului actele doveditoare privind oportunitatea şi legalitatea cursei (graficul curselor,
orarul curselor, foaia de parcurs etc.)
să pună la dispoziţia Asigurătorului procesul-verbal sau orice alte acte întocmite de organele competente care au constatat
şi cercetat accidentul, din care să rezulte data, locul şi împrejurările accidentului;
să pună la dispoziţia călătorilor accidentaţi actele necesare dovedirii calităţii de călător;
să ţină o evidenţă riguroasă a veniturilor realizate din vânzarea biletelor şi legitimaţiilor de călătorie, şi să permită
Asigurătorului, oricând acesta consideră că este cazul, să inspecteze înregistrările făcute, în vederea calculării primei de
asigurare
să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele recomandări făcute de Asigurător
să nu recunoască nici o răspundere şi să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată fără acordul scris al Asigurătorului.
Când și cum trebuie să plătesc?

Prima de Asigurare: Prima de asigurare estimată se calculează prin aplicarea cotei de primă asupra veniturilor estimate a se
realiza din vânzarea biletelor şi a legitimaţiilor de călătorie pe anul în curs (respectiv în anul următor). La încheierea asigurării,
precum şi la începutul anilor următori de asigurare, Asiguratul plăteşte Asigurătorului o primă minimă şi de depozit reprezentând
80% din prima calculată astfel cum se prevede mai sus. La finele anului de asigurare, se calculează prima de asigurare definitivă
în funcţie de veniturile realizate efectiv din vânzarea biletelor de călătorie, regularizându-se diferenţa dintre prima de depozit şi
cea rezultată din calculul primei de asigurare definitive
Frecvenţă de plată: Plata primei minime şi de depozit, cu acordul părţilor, poate fi convenită şi în rate semestriale sau
trimestriale. Regularizarea sumelor datorate se poate face şi trimestrial.
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, sau prin virament bancar.
Când începe și când se sfârșește acoperirea?
Răspunderea GARANTA începe la data precizată în contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a
plătit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia.
Răspunderea GARANTA încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei de asigurare, sau la rezilierea contractului de asigurare.
Plata despăgubirilor se face numai dacă decesul sau invaliditatea permanentă au fost provocate de accidente produse în
perioada asigurată şi s-au ivit în decurs de un an de la data accidentului

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?
Denunţarea contractului de asigurare de către una dintre părţi se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz
de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

