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Groupama Asigurări S.A. 

Asigurăm tot ce contează pentru tine. 

POLIŢA PENTRU ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A CASELOR DE EXPEDIŢII, 
INCLUSIV PENTRU ACTIVITĂȚILE CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER – ACTIVITĂȚI DE INTERMEDIERE - ORGANIZATE ÎN 
TRAFIC RUTIER INTERN ȘI INTERNAȚIONAL 
 

Nr. RCCE: 204620  Înlocuieşte   Reînnoieşte poliţa RCCE nr.  

  Broker  Agent: SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL  - Irimus Raluca - angajat Saf CJ - CLUJ Cod broker SAFETY 

Emisă de Agenția: Centrul Servicii Vanzari Brokeri Jud: Bucuresti 

 

ASIGURAT: 

Denumire: EAST CARGOLOG SRL CUI : 38601610 

Sediul legal: Arany Janos 13, Cluj-Napoca Judeţ: Cluj 

Cod poștal: 400028 Telefon:        E-mail:        Autorizația nr.       

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

 

Venituri estimate din organizarea expedițiilor de mărfuri       

 

LIMITA GENERALĂ de răspundere agregată: (pe perioada asigurată) 150.000,00 

LIMITA GENERALĂ de răspundere/ eveniment: 150.000,00 

Sublimite de răspundere/ tip activitate: 
Sublimita de răspundere/ 

eveniment 
Sublimita de răspundere 

agregată 

pentru Organizare activități de TRANSPORT 
RUTIER internaţional 150.000 150.000 

RUTIER intern 150.000  150.000  

pentru Organizare activități de DEPOZITARE              

pentru Organizare activități de MANIPULARE              

pentru Organizare alte activități angajate de Casa de expediție              

COTĂ PRIMĂ (%): 0,4780% 

PRIMA DE ASIGURARE: 717,00 

FRANŞIZE deductibile/ eveniment: 5% din dauna minim 150 EUR/ eveniment, cu exceptia Clauzei suplimentare RCCE 008 pentru care 
fransiza devine 5% din dauna, minim 500 EUR/eveniment 

 

PERIOADA DE VALABILITATE: de la: 29.03.2023 ora 0000 până la: 28.03.2024 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 179,25 EUR s-a achitat la data de: 
28.03. 
2023 

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

Scadențe rate: Rata II:  179,25 EUR Rata III: 179,25 EUR Rata IV: 179,25 EUR Lunar: 
06.2023; 09.2023; 
12.2023 ale lunii. 

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:  
a) Condițiile generale acoperă exclusiv răspunderea civilă a caselor de expediții pentru activitățile conexe transportului rutier – activități de intermediere 
– organizate în trafic rutier intern și internațional. În cazul în care operați și alte tipuri de activități, pentru acoperirea răspunderii civile ce decurge din 
acestea, este necesară achiziționarea clauzelor suplimentare aferente acestor activități. 
b) 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. 
c) 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. 

CONDIȚII SPECIALE: 

* Clauze suplimentare aplicabile: RCCE 008. 
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Groupama Asigurări S.A. 

Asigurăm tot ce contează pentru tine. 

 

* Excludere absoluta din despagubire a daunelor ca urmare a transporturilor efectuate in legatura cu persoane fizice sau juridice, regiuni sau tari 
supuse sanctiunilor internationale; 
* Excludere absoluta din despagubire pentru transporturile intermediate/ organizate pentru persoane fizice si/ sau juridice din teritoriul fostelor tari 
CSI (inclusiv Ucraina, Rusia, Belarus) precum si pentru teritoriul fostelor tari CSI(inclusiv Ucraina, Rusia, Belarus); 
* Subcontractantii/Transportatorii terti, vor avea polite de raspundere fata de marfa transportata (valabile inclusiv pentru riscul de furt) - confirmate 
prin Certificate de asigurare in original, cu o limita minima de 1/2 din limita de raspundere/ eveniment sau minim 1/1 din valoarea marfurilor 
transportate, in caz contrar Asiguratorul va refuza plata despagubirilor. Atunci cand Casa de Expeditie executa transporturile, trebuie sa aiba in 
vigoare polite de Raspundere fata de marfa transportata (CMR), asa cum pretind si Transportatorilor terti angajati. 
* Excludere absoluta din despagubire pentru transporturile efectuate de Transportatori din fostele tari CSI (inclusiv Ucraina, Rusia, Belarus); 
* In toate cazurile sunt excluse penalitatile si prejudiciile produse din culpa exclusiva a unei terte persoane. 
Recomandari/ Informatii/ Precizari suplimentare: 
* Stationarile pe perioada transportului 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). 

ALTE MENȚIUNI: 

      

AVIZARE DAUNE: 
În cazul producerii evenimentului asigurat, ne puteți înștiința telefonic, apelând Centrul de Servicii Clienți - Alo Groupama, la numărul de telefon 
0374 110 110, sau pe e-mail la adresa: relatii.clienti@groupama.ro cu obligația de a depune ulterior înștiințarea scrisă. 

Fac parte integrantă din contract următoarele: Condiții generale pentru Asigurarea de răspundere civilă a caselor de expediții, inclusiv pentru activitățile 
conexe transportului rutier – activități de intermediere - organizate în trafic rutier intern și internațional; Condiții generale USER; Acord ADR;    

      

Prin semnarea acestei polițe confirm că am primit și am luat la cunoștință Condiţiile de asigurare (Editia a 8a_Ianuarie 2023), Clauzele speciale 
anexate, am luat la cunoştinţă informaţiile menţionate în Raportul inspecţiei de risc (încheiat dacă a fost cazul) şi declar că cele menţionate în Cererea 
chestionar sunt reale şi în conformitate cu informaţiile de care dispun, astfel încât sunt de acord cu încheierea asigurării în aceste condiţii. 
  
Condițiile de asigurare aferente acestei polițe pot fi consultate, de asemenea, la adresa web de mai jos:  
https://asigurarionline.groupama.ro/gtc/d/E816K48L 
 
Prin semnarea acestei polițe confirm că anterior furnizării datelor mele personale, am luat cunoștință de Nota de informare privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal a Groupama Asigurări SA., inclusiv despre următoarele: 

 pot consulta oricând cea mai recentă versiune a acestui document pe site-ul companiei, accesând următorul link: 
https://www.groupama.ro/politica-de-confidentialitate; 

 prelucrarea se face în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu Legea nr. 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu respectarea tuturor drepturilor 
conferite de legislația aplicabilă (dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de 
a fi uitat), dreptul la restrângerea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, 
inclusiv profilare);  

 în situația în care consider că drepturile mele nu au fost respectate, pot sesiza acest fapt la adresa de e-mail dpo@groupama.ro sau 
Autorității Naționale de Supraveghere și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. 

 
ASIGURATUL declară că acceptă în mod expres clauzele neuzuale cuprinse în Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9.6,  Art. 9.8, Art. 
9.11, Art. 11.6, Art. 11.7, Art. 11.9, Art. 11.10, Art. 11.11,  Art. 11.12, Art.12  din Condițiile generale de asigurare. 
 

Localitatea: Bucuresti Data emiterii poliţei: 28.03.2023 Prezenta poliță este redactată în 2 exemplare. 

ASIGURAT,  INTERMEDIAR,  GROUPAMA ASIGURĂRI S.A., 

EAST CARGOLOG SRL  
SAFETY BROKER DE ASIGURARE 

SRL  - Irimus Raluca - angajat Saf CJ - 
CLUJ 

 
Vasile Tania 

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