
OFERTĂ CMR
EXCLUSIV PENTRU MEMBRII APTE 2002

Asigurator

Limita CMR /autotractor/an 100.000 EUR 200.000 EUR 500.000 EUR 100.000 EUR 250.000 EUR

Prima asigurare 
/autotractor/an      

120 EUR 210 EUR 460 EUR 225 EUR  565 EUR

Teritorialitate

Marfuri transportate

Fransiza/ eveniment 250 EUR  250 EUR

Modalitate de plata

Perioada Asigurata: 

Modalitate despagubire

GROUPAMA

Generale Generale + ADR

Valoare factura

10% din valoarea daunei. Se poate elimina cu o 
prima suplimentara de 10%.

Integral sau in rate cu majorarea de  15% a primei. Semestrial/Trimestrial/Bimestrial. 
Reducere 5 % pentru plata integrala.

12 luni 12 luni

Pentru international maximul despagubirii este 
8.33 DST/kg iar pe intern maximum 2.5 USD/ kg

Intern + International Intern + International

CITY INSURANCE

Ștefan Ichim 
Deputy Manager

Mobil: 0722 314 140
Email: stefan.ichim@marsh.com

Sebastian Zurini 
Business Development Manager

Mobil: 0732 019 435
Email: sebastian.zurini@marsh.com

Contact Marsh Romania: 

Motor Insurance Department



Furtul Inclus Inclus

Incarcare-descarcare Inclus Inclus

Semiremorci anonime 
(nedeclarate)

Prima suplimentara 50 
EUR/ autotractor Inclus Inclus

Marfuri perisabile cu frigo Inclus Inclus

Cabotaj Inclus Inclus

ADR Inclus Inclus

Acoperire corp container Excludere Excludere

1. Daunele provocate marfurilor
transportate din urmatoarele 
cauze:

Excludere Excludere Excludere

a) fenomene naturale)

b) lipsuri nejustificate de marfa

c) prin amestecatrea acestora ca
urmare a franari bruste, gropilor in 
asfalt, curbe sau alte situatii 
similare
d) de soferul si/sau angajatul
Asiguratului - fara implicarea 
personala sau cunostinta cuiva din 
conducerea companiei - din 
evenimentele detaliate mai jos*

Prima suplimentara 80 euro/ valoare container 10.000 
euro sau 125 euro/valoare container de 20.000 euro.

Inclus, fransiza 10% din valoarea daunei pentru furtul 
mărfii produs în timpul deplasării iar in timpul 

stationarii voluntare fransiza este: 10% pt maximum 2 
ore, 20% intre 2 si 24 ore, 30% pentru stationare de 

peste 24 ore

Prima suplimentara de 40 euro/unitate

Prima suplimentara de 50% pentru instalatii frigo si 
prima suplimentara de 10 % pentru marfuri perisabile. 

Fransiza este 20% din cuantumul daunei.

Prima suplimentara de 20% 

Prima suplimentara de 50% pentru C.S.08. marfuri 
periculoase (ADR)  si prima suplimentara de 20 % 

pentru marfuri ADR.

Conditii suplimentare acoperite

CITY INSURANCE

Inclus in limita a 10.000 
EUR/polita (client)/

perioada asigurata, fransiza 
de 10% din dauna, minim 

2.000 EUR

Inclus in limita a 50.000 
EUR/polita (client)/
perioada asigurata,  

fransiza de 10% din dauna, 
minim 2.000 EUR

GROUPAMA
RISCURI Acoperite

Prima suplimentara 30 
EUR/autotractor

*detalirea evenimentelor de la punctul 1.d) - accidente produse din culpa soferului aflat sub influenta alcoolului sau a altor substante interzise;  dol –
neglijenta si culpa grava a soferului;  - furt – chiar si atunci cand soferul sau alt angajat al companiei a fost implicat in furt, cu mentinerea dreptului de regres 
asupra soferului/angajatului vinovat de producerea evenimentului. Extinderea acoperiririlor de la lit. d, este valabila cu mentinerea dreptului de regres, asupra 
tertului vinovat sau asupra soferului si/sau angajatului Asiguratului.



2. Intarzieri in livrarea marfii in
limita costului transportului.

Inclus Inclus

3. Autoconstatare

DA pentru prima 
dauna/polita (asigurat), cu 

valori  < 2.000 EUR, cu 
conditia sa  sa depuna la 
dosaul de dauna toate 
documentele solicitate

DA pentru primele 3 
daune/polita (asigurat)/

perioada asigurata, cu 
valori  < 2.000 EUR, cu 

conditia sa  sa depuna la 
dosaul de dauna toate 
documentele solicitate

4. CMR subcontractorii de gradul 1
pentru 1 eveniment/polita 
(client)/perioada asigurata

Excludere Inclus

5. Daune la marfurile transportate
prin patrunderea persoanelor 
neautorizate in autovehicule

Excludere Inclus

6. Cheltuieli cu decontaminarea
marfurilor in limita a 7.500 
EUR/polita (client)/perioada 
asigurata

Excludere Inclus

Condiții de emitere a polițelor

Programul este valabil doar pentru membrii APTE 2002. Alături de mandatul de reprezentare pentru Marsh Broker 
este nevoie și de completarea chestionarului CMR. Se va emite cate o singura polita CMR Flote pentru fiecare membru 
APTE 2002. Toate vehiculele membrului/clientului se vor asigura in aceeasi polita. Prezenta oferta nu se aplica pentru 
clientii existenti CMR Groupama. Astfel de situatii se vor discuta si se vor clarifica la momentul reinnoirii politelor 
actuale;

a) Cheltuielile de salvare, limitare sau prevenire 
a Pagubelor - in sublimita a 5.000 EUR (echiv. 
moneda Politei) pe intreaga perioada asigurata;
b) Cheltuielile cu distrugerea marfii daunate - in 
sublimita a 2.000 EUR (echiv. moneda Politei) pe 
intreaga perioada asigurata;
c) Cheltuieli de judecata, efectuate cu acordul 
prealabil, in scris, al Asiguratorului, - in sublimita 
a 3.000 EUR (echiv. moneda Politei) pe intreaga 
perioada asigurata

Excludere

Inclus

Excludere

Excludere

CITY INSURANCE GROUPAMA

Conditii suplimentare acoperite
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