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CAP. 1 DEFINIȚII 

Asigurat: Persoana fizică sau juridică titulară a interesului asigurat care are un contract de asigurare 
încheiat cu EUROINS; 

Contract de 
asigurare: 

Act juridic bilateral încheiat între EUROINS si Asigurat care reglementează relațiile reciproce 
dintre aceștia. Contractul de asigurare cuprinde : Polița de asigurare, Condițiile de asigurare, 
Cererea-chestionar, Inspecția de risc si eventualele documente anexe ; 

Contractant: Persoana fizică sau juridică, care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în beneficiul 
Asiguratului si care are obligația plații primelor de asigurare; 

Beneficiar: Persoana fizică sau juridică căreia i se va plăti despăgubirea cuvenită la producerea riscului 
asigurat, pe baza manifestării de voință a Asiguratului/Contractantului; 

Poliță de 
asigurare: 

Document semnat între EUROINS si Asigurat care dovedește încheierea contractului de 
asigurare; 

Suma asigurată: 
Suma înscrisă in polița 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 preluării de către EUROINS a riscurilor 
asigurate; 

Franșiză 
deductibilă: 

Parte din valoarea daunei, stabilită ca sumă fixă sau procent din suma asigurată care este 
suportată de către Asigurat/Beneficiar pentru fiecare eveniment si care se scade din 
despăgubirea datorata de EUROINS pentru fiecare eveniment asigurat; 

Despăgubire / 
Indemnizație: 

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

Eveniment 
asigurat: 

Un eveniment întâmplător 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; 

Forță majoră: Situație imprevizibilă la data încheierii asigurării si insurmontabilă în momentul apariției, 
definita de lege si care face imposibilă executarea obligațiilor asumate prin contractul de 
asigurare. 

CAP. 2 OBIECTUL ASIGURĂRII 
2.1 În baza poliței de asigurare, a prezentelor condiții 
generale și a clauzelor speciale anexate poliței, 
EUROINS asigură: locomotive, locotractoare, 
automotoare, vagoane de călători sau marfă, vagoane 
cisternă, garnituri de metrou și echipamentele 
suplimentare ale acestora, cum ar fi: sisteme de 
sonorizare, trape, panouri și inscripționări publicitare, 
portbagaje, canapele, scaune, draperii, etc. 
 
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE 
3.1 RISCUL DE AVARII 
EUROINS îl despăgubește pe Asigurat pentru 
avarierea sau distrugerea materialului rulant sau a unor 
părți componente ale acestuia, inclusiv accesoriile și 
echipamentele suplimentare, conform listei din/anexate 
la poliță, ca urmare a unor evenimente care survin 
independent de voința sa și a producerii riscurilor de: 
3.1.1 coliziuni: daunele produse de un eveniment 
neașteptat și violent, care acționează ca o forță 
mecanică, prin acestea înțelegându-se avariile ca 
urmare a ciocnirii, lovirii sau izbirii cu alte vehicule sau  
cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afara 
ori în interiorul bunului asigurat;  
3.1.2 răsturnări, zgârieri, căderi (cădere în prăpastie, 
cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza 
ruperii podului sau scufundarea vaporului cu prilejul 
transbordării), căderi pe bunul asigurat a unor corpuri 
ca de exemplu: copaci, blocuri de gheață sau de 
zăpadă, etc.;  
3.1.3 incendiu (inclusiv afumarea sau pătarea), trăsnet,  

explozie; în cazul unui incendiu, în primul an de folosire 
a bunului, se acordă despăgubiri numai dacă Asiguratul 
nu poate ridica nici o pretenție în legătură cu garanția 
din partea vânzătorului/furnizorului/ constructorului, iar 
daunele consecutive datorate unui scurt circuit care 
produce flacără sunt asigurate în măsura în care este 
vorba de un eveniment cu caracter accidental, neavând 
nici o legătură cu o eroare de proiectare; în cazul unei 
explozii se despăgubesc daunele, altele decât cele 
provocate de materiale explozive transportate. În caz de 
trăsnet sau explozie se acordă despăgubiri și pentru 
pagubele produse materialului rulant asigurat atunci 
când trăsnetul ori explozia s-au produs la distanta de 
acesta; 
3.1.4 distrugeri provocate de cădere de roci sau pietre, 
inclusiv căderea unor corpuri pe construcția în care se 
află bunul asigurat și care produce daune acestuia, 
grindină, avalanșă de zăpadă, greutatea stratului de 
zăpadă sau de gheață; 
3.1.5 avariile provocate unui vagon în timpul operațiilor 
de încărcare sau descărcare, dar cu condiția ca aceste 
operații să nu fi fost efectuate de Asigurat sau prepușii 
acestuia. 
3.2 RISCUL DE FURT&VANDALISM 
3.2.1 actul sau tentativa de furt prin efracție sau prin 
acte de violență, a materialului rulant sau a unor părți 
componente și accesorii din dotarea acestuia și 
pagubele produse încăperii, proprietatea Asiguratului, 
în care se află materialul rulant, ca urmare a furtului prin 
efracție sau tentativei de furt prin efracție a materialului 
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rulant sau a unor părți componente și accesorii din 
dotarea acestuia; 
3.2.2 rea voință a altor persoane decât Asiguratul sau 
prepușii acestuia; spargerea geamurilor, oglinzilor sau a 
altor echipamente originale, zgârierea, tăierea și 
distrugerea cu substanțe chimice a scaunelor, 
canapelelor, draperiilor și a vopselei bunului asigurat, 
dacă aceasta rezultă din actele întocmite de organele 
competente; 
3.3 EUROINS  acordă despăgubiri și pentru: 
3.3.1 cheltuielile de transport la atelierul de reparații sau 
la locul de adăpostire cel mai apropiat, dacă acestea au 
fost prevăzute în contractul de asigurare; 
3.3.2 pagubele produse ca urmare a măsurilor luate în 
timpul producerii evenimentului asigurat, pentru 
salvarea materialului rulant sau a construcției în care se 
afla acesta; 
3.3.3 cheltuielile făcute în vederea limitării pagubelor, 
dacă sunt necesare în urma unor daune din riscuri 
asigurate; 
3.3.4 pagubele produse pieselor de rezervă și 
accesoriilor numai dacă acestea erau montate și 
cuprinse în asigurare, în cazurile în care avariile sau 
distrugerile s-au întâmplat odată cu cele produse din 
orice cauză cuprinsă în asigurare; 
3.3.5 cheltuielile de curățire sau igienizare a 
echipamentului interior al vagonului, necesare ca 
urmare a rănirii unor persoane sau a scurgerii de 
lichide, ca urmare a unei coliziuni. 
 
CAP. 4 EXCLUDERI 
4.1 Nu sunt cuprinse în asigurare și EUROINS nu 
acordă despăgubiri care rezultă: 
4.1.1 din acțiunea/inacțiunea intenționată sau 
frauduloasă a Asiguratului; 
4.1.2 direct sau indirect din operațiuni de război, război 
civil, operațiuni militare sau paramilitare, acțiuni din 
ordinul autorităților, greve, demonstrații, orice mișcări 
populare, acțiuni teroriste, vandalism sau sabotaj; 
4.1.3 din influenta directă a exploziei atomice, utilizarea 
sau transportul materialelor explozibile, celor cu 
caracter militar, sau produselor sau materialelor 
radioactive, din măsuri luate cu scopul de a elimina 
efectul nociv al radiațiilor; 
4.1.4 din calamități naturale; 
4.2 EUROINS nu va despăgubi: 
4.2.1 daunele rezultând din incendiu sau explozie care 
se întâmplă materialului rulant, transformat, a adus 
modificări construcției sau a efectuat improvizații fără 
permisiunea autorităților/constructorului, ca rezultat al 
unei asemenea transformări; 
4.2.2 pagubele cauzate de incendiu sau explozie, în 
eventualitatea în care au fost încălcate reglementările 
de prevenire a incendiilor (foc deschis, inclusiv lumină 
cu flacără deschisă în încăperea în care se află obiectul 
asigurat); 
4.2.3 pagubele rezultând din arsuri simple care nu sunt 
urmate de incendiu și cele provocate de fenomenele 
electrice produse în orice fel, la instalația electrică, cu 
excepția celor ce provoacă flacără;  

4.2.4 daunele suferite de materialul rulant care nu este 
utilizat conform destinației, sau atunci când acesta 
transportă materiale  explozibile, armament sau 
material militar; 
4.2.5 daunele suferite de părțile componente ale 
materialului rulant asigurat, accesorii, piese de schimb 
care sunt ținute separat de acesta (în depou, atelier, în 
triaj etc.); 
4.2.6 daunele rezultând din supraîncărcarea sau 
suprasolicitarea materialului rulant asigurat; 
4.2.7 cheltuielile făcute pentru modificare sau 
îmbunătățire în comparație cu starea dinaintea 
producerii evenimentului asigurat, cele pentru 
repararea unor avarii sau distrugeri care au fost 
produse din cauze necuprinse în asigurare și nici cele 
pentru reparațiile nereușite; 
4.2.8 pagubele indirecte (de exemplu: deprecierea 
valorii obiectului asigurat după reparație, orice scăderi 
ale eficienței etc.), pagubele indirecte produse prin 
întreruperea folosirii, chiar ca urmare a unei cauze 
cuprinsă în asigurare, costurile de înlocuire ale sursei 
de energie, cheltuielile ocazionate de deplasarea la 
locul evenimentului asigurat, costul îngrijirilor medicale 
de care beneficiază conducătorii sau pasagerii 
accidentați;  
4.2.9 pagubele produse componentelor sau pieselor de 
rezervă, huselor, prelatelor, surselor de energie, 
echipamentului suplimentar (obiecte cu care marca și 
tipul respectiv de vagon nu este dotat în cazul producției 
de serie), sau a altor bunuri existente în vagon, în 
măsura în care nu au făcut obiectul unor acoperiri 
speciale; 
4.2.10 pagubele produse suporturilor de sunet și 
imagine și aparatelor GSM sau de radiocomunicații 
transportabile, care pot fi folosite și în afara obiectului 
asigurat; 
4.3 EUROINS nu acordă despăgubiri pentru riscul de 
furt: 
4.3.1 dacă organele poliției nu confirmă furtul sau 
tentativa de furt, ori dacă la acestea nu s-a înregistrat o 
reclamație în legătură cu furtul sau tentativa de furt;  
4.3.2 dacă, după comiterea furtului sau a tentativei de 
furt, paguba s-a mărit prin neluarea intenționată de 
către Asigurat a măsurilor pentru limitarea ei, pentru  
partea de pagubă care s-a mărit, în cazul în care aceste 
fapte rezultă din actele încheiate de organele de drept 
(politie sau alte organe de cercetare); 
4.3.3 dacă la comiterea furtului sau a tentativei de furt 
au luat parte persoane din serviciul acestuia, în cazul în 
care aceste fapte rezultă din actele încheiate de 
organele de drept (politie sau alte organe de cercetare); 
4.3.4 dacă în timpul cât materialul rulant nu era folosit, 
ușile sau geamurile nu au fost încuiate, cu excepția 
cazurilor când acesta se afla într-o încăpere încuiată; 
4.3.5 dacă în momentul furtului sau tentativei de furt 
materialul rulant era desfăcut în părțile sale 
componente, cu excepția cazurilor când furtul sau 
tentativa de furt s-au produs prin efracție din încăperea 
în care se afla materialul rulant desfăcut  în părțile sale 
componente. 
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4.4 EUROINS este exonerat de răspundere și pentru 
pagube cauzate de: 
4.4.1 întrebuințare, funcționare, uzare a pieselor și 
subansamblelor, defecte de fabricație ale materialului 
sau de execuție a părților componente sau pieselor 
precum și montaj necorespunzător; 
4.4.2 influenta directă a trepidațiilor în timpul mersului, 
de acțiunea curentului electric asupra instalației 
electrice sau a altor piese ori accesorii care folosesc 
curentul electric ori sunt acționate de acesta; 
Dacă însă datorită defectării unor piese ale obiectului 
asigurat, inclusiv boghiul ori roțile acestuia, se produc 
evenimente de felul celor prevăzute la art. 3, aceste 
pagube se despăgubesc, mai puțin ansamblul sau 
subansamblul, care a cauzat paguba; 
4.4.3 influenta parametrilor fizico-tehnici asupra 
transformatorului, motorului, variatorului de tensiune 
continuă, grupului electrogen, etc ca urmare diferiților 
factori din oricare alte cauze decât cele cuprinse în 
asigurare. 
 
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ 
5.1 Această asigurare este valabilă pe teritoriul 
României, dacă nu s-a specificat altfel în contractul de 
asigurare. 
 
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI 
RĂSPUNDERE A ASIGURĂTORULUI 
6.1. Perioada de asigurare este de regulă 12 luni dar nu 
mai puțin de 6 luni. 
6.2. Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei 
prevăzută în polița de asigurare, dar nu înainte de 
expirarea zilei în care a fost emisă polița și s-a achitat 
prima de asigurare sau întâia rată. 
 
CAP. 7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
7.1 Contractul de asigurare se încheie în baza 
declarațiilor din cererea-chestionar completată și 
semnată de Asigurat numai după efectuarea inspecției 
de risc asupra stării tehnice a bunului de către 
reprezentantul EUROINS. 
7.2 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei 
de asigurare (sau a celei dintâi rate) și prin emiterea de 
către EUROINS a poliței de asigurare. 
7.3 Asigurarea este valabilă exclusiv pentru bunurile 
specificate în contractul de asigurare. 
6.4 Asigurarea poate fi încheiată și cu franșize diferite 
de cele obligatorii cu modificarea corespunzătoare a 
primei de asigurare. 
6.5 În situația în care, Asiguratul solicită în scris 
EUROINS majorarea sau diminuarea sumei inițiale 
asigurate prin poliță, iar EUROINS acceptă, urmează ca 
și prima de asigurare să fie majorată sau diminuată în 
mod corespunzător. Orice cerere cu acest conținut, 
depusă de Asigurat după producerea unei daune, nu va 
fi luată în considerare. Orice modificare a sumei de 
asigurare sau a cuantumului primei de asigurare se face 
numai printr-un Act adițional pe baza căruia se modifică 
termenii contractuali. 

6.6 În interpretarea și aplicarea prevederilor 
contractuale, clauzele speciale stabilite de comun acord 
la încheierea asigurării au prioritate și completează sau, 
după caz, înlocuiesc condițiile generale. 
 
CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI 
DE RĂSPUNDERE 
8.1 Materialul rulant se asigură la valoarea reală a 
acestuia la data încheierii asigurării, prin aceasta 
înțelegându-se: 
8.1.1 valoarea de nou, mai puțin uzura în raport cu 
vechimea (numărul de ani de la data punerii în funcțiune 
până la data încheierii asigurării), conform scalei de 
uzură sau 
8.1.2 valoarea rezultata in urma evaluării conform 
Standardelor Internaționale de Evaluare (IVS), 
elaborate de Comitetul International pentru Standarde 
de Evaluare (IVSC) - ediția a opta 2007, precum și cu 
respectarea normelor și recomandărilor practice 
elaborate de Asociația Națională a Evaluatorilor din 
România - ANEVAR. 
8.2 Suma asigurată se stabilește și se înscrie în polița 
de asigurare în euro sau lei.  
8.3 Dacă prețul din factura de cumpărare a materialul 
rulant este exprimat în lei, asigurarea se va încheia: 
8.3.1 în lei, sau 
8.3.2 în euro, iar valoarea din factura de cumpărare se 
va transforma în euro aplicând cursul de referință 
comunicat de BNR, valabil la data menționată în 
factură. 
8.4 După plata unei despăgubiri, suma asigurată se 
reduce din acel moment cu valoarea despăgubirii 
respective. Suma asigurată se poate reîntregi prin plata 
unei prime suplimentare numai condiționat de 
readucerea materialul rulant la starea imediat 
anterioară producerii evenimentului asigurat. În cazul în 
care Asiguratul nu reîntregește suma asigurată, la 
următoarea daună, în calculul despăgubirii se va aplica 
o diminuare egală cu raportul dintre suma asigurată 
efectiv și suma care ar fi trebuit sa fie asigurată.  
8.5 La reînnoirea poliței de asigurare, suma asigurată 
se va calcula conform art. 8.1. 
 
CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Primele de asigurare se achită anticipat și integral 
sau în cel mult patru rate (prima rată se plătește înainte 
de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele înaintea 
datelor scadente menționate în poliță). Cuantumul și 
termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele 
menționate în polița de asigurare. 
9.2 În condițiile în care suma asigurată este stabilită: 
9.2.1 în lei, primele/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc și se plătesc în lei; 
9.2.2 în euro, primele/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc în euro și se plătesc în euro sau, în lei la cursul 
de referință comunicat de B.N.R. la data plății. 
9.3 Pentru asigurările încheiate pe o perioadă mai mică 
de 1 an (minim 6 luni), prima de asigurare se calculează 
pro-rata, în proporție de 1/10 din prima anuală înmulțită 
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cu numărul de luni pentru care se face asigurarea. Orice 
lună începută se consideră lună întreagă. 
9.4 În caz de neplată la scadență a unei rate de primă, 
EUROINS permite Asiguratului plata acesteia în termen 
de păsuire de 5 zile calendaristice de la scadența ratei 
respective, contractul de asigurare fiind suspendat pe 
această perioadă.  
9.5 În cazul în care rata de prima nu este plătită de 
Asigurat nici în acest termen, contractul de asigurare se 
reziliază în mod automat, începând cu ziua imediat 
următoare datei de expirare a perioadei de păsuire, fără 
ca o notificare, punere în întârziere, sau o altă 
formalitate prealabilă să mai fie necesară.  
9.6 În cazul în care, contractul de asigurare încetează 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate înscrise în 
polița de asigurare, prima de asigurare 
corespunzătoare perioadei rămase până la expirarea 
asigurării se restituie numai în cazurile în care nu s-au 
plătit ori nu se datorează despăgubiri, pentru 
evenimente asigurate produse înainte de data încetării 
contractului de asigurare. 
9.7 În cazul calculării eronate a primei de asigurare, 
EUROINS va recalcula prima și va anunța Asiguratul 
despre diferențele în plus sau în minus. Dacă eroarea  
se descoperă după producerea unei daune, la 
despăgubire se vor face compensările necesare 
(minusurile se vor reține, iar încasările în plus se vor 
returna Asiguratului). 
 
CAP. 10 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/ 
CONTRACTANTULUI 
10.1 Asiguratul este obligat: 
10.1.1 să plătească prima de asigurare în condițiile 
stabilite la încheierea contractului de asigurare și să 
respecte achitarea ratelor de primă stabilite în poliță, la 
datele scadente; 
10.1.2 să răspundă în scris la întrebările formulate de 
EUROINS, cu privire la împrejurările esențiale 
referitoare la riscurile pe care le cunoaște; 
10.1.3 să conserve dreptul de regres al EUROINS, 
împotriva celor vinovați de producerea daunelor; în mod 
deosebit trebuie: 
a. să se abțină de la orice recunoaștere fată de terți a 
responsabilității în producerea evenimentului asigurat; 
b. să se abțină de la încheierea oricărei tranzacții, de la 
renunțarea la drept sau de la încasarea oricărei 
indemnizații fără acordul prealabil scris al EUROINS; 
c. să îndeplinească toate actele, formalitățile și 
procedurile judiciare și extra judiciare necesare pentru 
exercitarea dreptului de regres al EUROINS. 
10.1.4 În cursul valabilității contractului de asigurare, 
EUROINS are dreptul să efectueze inspecții de risc ori 
de câte ori consideră necesar. În cazul în care, cu acest 
prilej, se constată degradarea materialului rulant din alte 
cauze decât riscuri asigurate, EUROINS poate rezilia 
contractul de asigurare, pe bază de notificare scrisă, 
acesta putând fi repus în vigoare după remedierea 
neajunsurilor constatate. 
10.1.5 În cazul producerii unui eveniment asigurat, 
Asiguratul este obligat: 

a. să întreprindă tot ce este rezonabil posibil care ar 
putea duce la clarificarea consecințelor privitoare la 
eveniment și să ia toate măsurile, potrivit cu 
împrejurările, pentru minimizarea extinderii pagubei, în 
acest sens Asiguratul fiind obligat să respecte, în 
totalitate, eventualele instrucțiuni ale EUROINS; 
b. să păstreze bunul avariat în starea respectivă până 
la evaluarea daunei, dar nu mai mult de 5 zile de la data 
înștiințării, iar înainte să repare integral avaria va trebui 
să respecte întru totul instrucțiunile date de EUROINS 
în vederea reducerii pagubelor; 
c. să comunice EUROINS producerea evenimentului 
asigurat în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la 
cunoștință a producerii acestuia, dând informații și 
despre natura și mărimea prejudiciului, împrejurările 
producerii evenimentului și bunurile avariate; 
d. să furnizeze EUROINS toate informațiile și probele 
documentare solicitate și să permită acestuia să facă 
propriile investigații referitoare la cauza și împrejurarea 
producerii evenimentului, cât și la mărimea pagubei; 
e. să pună la dispoziția EUROINS toate actele și 
evidențele necesare constatării și evaluării pagubelor și 
pentru stabilirea dreptului la despăgubiri și să permită 
EUROINS să facă investigații asupra cauzelor și  
mărimii pagubelor;  
10.1.6 Să facă de îndată tot ce îi stă în putință pentru 
păstrarea și paza obiectelor rămase, să se îngrijească 
ca toate urmele furtului sau ale tentativei de furt să 
rămână neatinse până la cercetarea faptei de către 
organele de politie și să ia, potrivit cu împrejurările, 
măsuri pentru limitarea pagubei;  
10.2 În caz de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute în 
cuprinsul Cap. 10 de mai sus, Asiguratul pierde dreptul 
la despăgubire. 
 
CAP. 11 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI 
11.1 EUROINS constată și evaluează pagubele prin 
reprezentanții săi. 
11.2 EUROINS are obligația să plătească despăgubirile 
cuvenite, în baza documentației complete depusă de 
asigurat/păgubit privind cauzele și împrejurările în care s-
a produs evenimentul asigurat și întinderea pagubelor. 
 
CAP. 12 CONSTATAREA EVALUAREA ȘI PLATA 
DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE 
12.1 Stabilirea și plata despăgubirilor se face de către 
EUROINS în baza documentației complete privind 
cauzele și împrejurările producerii riscului asigurat, 
precum și a celei care atestă întinderea pagubei, 
inclusiv procesul-verbal de constatare a daunelor 
întocmit de către reprezentanții EUROINS sau de către 
experți. 
În cazul în care cu ocazia demontării sau efectuării 
reparației au rezultat și alte pagube produse ca urmare 
a accidentului, ce nu au putut fi constatate inițial, 
Asiguratul este obligat să înștiințeze EUROINS pentru 
a întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a 
pagubelor, în caz contrar EUROINS putând refuza plata 
acestor pagube.  
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12.2 Despăgubirea nu poate depăși suma la care s-a 
făcut asigurarea, nici cuantumul pagubei și nici valoarea 
reală a materialului rulant la data producerii 
evenimentului asigurat. 
12.3 Despăgubirile se plătesc în lei sau în valută 
convertibilă, în funcție de modul în care s-a efectuat 
plata primelor de asigurare. 
12.4 În cazul producerii unui eveniment asigurat, 
EUROINS plătește cheltuielile efective aferente 
reparațiilor părților componente, pieselor, 
echipamentelor și a accesoriilor avariate, în măsura în 
care acestea au fost cuprinse în asigurare, ori costul de 
înlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru 
materiale auxiliare, demontare și montare. 
Prin părți componente sau piese care se consideră 
necesar a fi înlocuite se înțeleg numai acelea a căror 
reparare sau folosire chiar reparate, nu mai este 
posibilă din punct de vedere tehnic, datorită gradului de 
avarie a acestora, ori cu toate că repararea este 
posibilă, costul reparației, inclusiv cheltuielile pentru 
materiale precum și cele de demontare și montare 
aferente, depășește valoarea din nou a părții 
componente sau a piesei respective la data producerii 
evenimentului asigurat, inclusiv cheltuielile pentru 
materiale precum și cele de demontare și montare 
aferente.  
La avarierea unui subansamblu se ia în considerare 
înlocuirea numai a părților componente sau a pieselor 
care au fost avariate, chiar dacă cu prilejul reparației s-
a înlocuit întregul subansamblu.  
Dacă avariile anterioare încheierii asigurării au crescut 
cheltuielile de reparație sau dacă reparația a ameliorat  
starea tehnică, Asiguratul va trebui să contribuie la 
cheltuielile de reparație de o manieră adecvată acestor 
cheltuieli. 
În cazul reparațiilor efectuate în România se 
despăgubesc cheltuielile efective făcute de către 
Asigurat, din care se scade valoarea eventualelor 
componente valorificabile. 
În cazul achiziționării unor părți componente sau piese 
avariate din străinătate, aceasta putându-se realiza 
numai cu acordul expres al EUROINS, cuantumul 
despăgubirii este: 
12.4.1 contravaloarea facturii de achiziție, mai puțin 
T.V.A., cheltuială recuperabilă de către Asigurat, numai 
el fiind îndreptățit să solicite returnarea acesteia, la 
asigurările încheiate în valută;  
12.4.2 contravaloarea în lei a facturii de achiziție,  
Revopsirea integrală va fi acceptată numai atunci când 
părțile avariate din cauze cuprinse în asigurare 
reprezintă cel puțin 75% din suprafața totală exterioară 
a bunului asigurat . 
12.5 În cazul unei daune majore, când aceasta se 
tratează ca daună totală, EUROINS nu preia bunul 
asigurat avariat, în acest caz cuantumul despăgubirii va 
fi redus cu valoarea de piață a ceea ce rămâne în 
continuare în posesia Asiguratului. 
12.6 Plata despăgubirii se poate efectua direct unității 
reparatoare sau furnizorului de piese de schimb, iar în 
cazul în care reparațiile s-au efectuat în regie proprie 

sau se solicită plata despăgubirilor înainte de 
efectuarea reparațiilor, costul acestora se stabilește pe 
baza evaluării EUROINS la data producerii 
evenimentului asigurat și a  documentației privind 
cheltuielile efectiv făcute. 
12.7 EUROINS poate acorda și avansuri din 
despăgubire pe baza unui deviz antecalcul. 
12.8 Suma asigurată se micșorează, după fiecare 
daună, cu mărimea pagubei, asigurarea continuând 
pentru restul perioadei asigurării cu suma rămasă; 
prima de asigurare pentru aceeași perioadă rămâne 
neschimbată. La cererea Asiguratului, suma asigurată 
poate fi completată printr-o asigurare suplimentară, 
contra plății diferenței de primă corespunzătoare, dar 
numai după readucerea bunului la starea imediat 
anterioară producerii evenimentului asigurat. 
12.9 În cazul în care bunul furat, respectiv părțile 
componente sau accesoriile din dotarea acestuia au 
fost găsite și sunt neavariate și complete, Asiguratul 
este obligat să înapoieze despăgubirea primită. Dacă 
acestea au fost găsite și sunt avariate ori incomplete, 
Asiguratul este obligat să restituie diferența dintre 
despăgubirea primită și costul reparațiilor ori înlocuirii 
părților componente sau a accesoriilor 
12.10 În caz de daună totală pentru bunurilor asigurate 
gajate băncilor, despăgubirea se plătește direct băncii 
creditoare, Asiguratul fiind înștiințat, în scris, despre 
aceasta. 
12.11 În cazul producerii evenimentului asigurat dacă 
existau la momentul producerii acestuia mai multe polite 
de asigurare încheiate cu alți Asigurători pentru  
bunul avariat, Asiguratul trebuie să comunice 
EUROINS numele asigurate prin celelalte polite. În 
acest caz EUROINS va plăti numai o parte a  
despăgubirii, care rezultă din repartizarea proporțională 
a despăgubirilor datorate de către toți Asigurătorii, fiind 
exclusă orice responsabilitate solidară, astfel încât 
despăgubirea totală plătită Asiguratului să nu 
depășească valoarea daunei. 
12.12 În cazul în care, la data daunei, Asiguratul nu are 
achitată integral prima de asigurare, EUROINS are 
dreptul de a reține din despăgubirea cuvenită ratele de 
primă datorate până la sfârșitul perioadei de asigurare.  
12.13 În limita despăgubirilor plătite Asiguratului, 
EUROINS este subrogată în toate drepturile acestuia 
contra celor răspunzători de producerea și mărirea 
pagubelor. 
12.14 EUROINS nu va exercita dreptul de regres contra 
Asiguratului sau altui prepus al acestuia, cu excepția 
cazurilor când acestor persoane li se atribuie săvârșirea 
următoarelor fapte:  
12.14.1 paguba a fost provocată cu intenție și aceasta 
a fost stabilită de organele de justiție;  
12.14.2 dacă în timpul producerii evenimentului 
asigurat sau după producerea acestuia, paguba s-a 
mărit prin neluarea intenționată a măsurilor pentru 
limitarea ei și numai pentru partea de pagubă ce s-a 
mărit; 
12.14.3 dacă paguba cauzată de incendiu sau explozie 
s-a produs prin folosirea în încăperea în care se afla 



 

CONDIŢII GENERALE 

 

PRIVIND ASIGURAREA PENTRU AVARII ŞI 
FURT A MATERIALULUI RULANT 

Ediția: 0  Revizia: 0/03.09.2018 Cod: DA (4) Per. de arhivare: 10 ani 
 

DAcond00_18 Valabil din: 03.09.2018 Pagina 6/7 

 

obiectul asigurat, a focului deschis, inclusiv a luminii cu 
flacără deschisă; 
12.14.4 dacă paguba s-a produs cu prilejul distrugerii 
sau avarierii construcției în care s-a aflat obiectul 
asigurat, din culpa Asiguratului sau al oricărui alt prepus 
al acestuia, în cazurile prevăzute la lit. a-c de mai sus; 
12.14.5 locomotiva sau garnitura feroviară, în momentul 
accidentului, era condusă sau acționată de o persoană 
neabilitată de a efectua astfel de manevre; 
12.14.6 persoana care conducea locomotiva sau 
garnitura feroviară și a produs accidentul se afla sub 
influenta băuturilor alcoolice sau s-a sustras de la 
recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii 
alcoolemiei ori a părăsit locul accidentului, în situațiile 
în care acest fapt nu este permis prin dispozițiile legale; 
12.14.7 pagubele s-au produs în timpul comiterii unor 
infracțiuni săvârșite cu intenție, ori în timpul când 
persoana respectivă, autoare a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, încerca să se sustragă de la 
urmărire. 
12.15 Asiguratul va fi decăzut din drepturile decurgând 
din această poliță dacă cererea sa de despăgubire are 
la bază o fraudă sau se sprijină pe o declarație falsă. 
Frauda sau tentativa de frauda trebuie certificate prin 
documente emise de autoritățile competente. 
 
CAP. 13 SUBROGAREA ȘI DREPTUL DE REGRES 
AL ASIGURĂTORULUI 
13.1 În limitele Indemnizațiilor acordate și în 
conformitate cu prevederile legale, EUROINS este 
subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale 
Beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de 
producerea Prejudiciului. 
13.2 Asiguratul/Beneficiarul răspunde de prejudiciile 
aduse EUROINS prin acte care ar împiedica realizarea 
dreptului prevăzut mai sus. 
13.3 Dacă Asiguratul/Beneficiarul împiedică ori nu 
conservă dreptul de regres al EUROINS sau dacă din 
vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, 
EUROINS are dreptul să nu acorde Indemnizația, până 
la limita sumei reprezentând dreptul de regres. Dacă 
Indemnizația a fost deja acordată, Asiguratul/ 
Beneficiarul este obligat să înapoieze EUROINS 
valoarea acesteia în termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la data solicitării. 
 
CAP. 14 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
14.1 Prin acordul scris al Asiguratului și al EUROINS 
sau al Contractantului și al EUROINS, asigurarea poate 
fi completată/modificată. 
14.2 EUROINS este în drept să decidă dacă, și în ce 
condiții, va menține asigurarea în situația în care, pe 
parcursul valabilității Contractului, înainte de 
producerea evenimentului asigurat: 
14.2.1 se constată că la data încheierii asigurării existau 
alte date decât cele ce au stat la baza încheierii 
Contractului, sau 
14.2.2 nu sunt respectate impunerile prevăzute prin 
prezentele Condiții de asigurare, sau 

14.2.3 se modifică datele ce au stat la baza încheierii 
Contractului. 
14.3 Dacă menținerea asigurării se va face cu 
modificarea primelor de asigurare, cuantumul diferenței 
se va calcula în funcție de data de la care a intervenit 
schimbarea condițiilor și va reprezenta: 
14.3.1 în cazul plăților făcute de Asigurat – 1/12 din 
diferența între prima anuală inițială și prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare începută 
sau întreagă; 
14.3.2 în cazul returnărilor făcute de EUROINS – 1/12 
din diferența între prima anuală inițială și prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare întreagă. 
14.4 Dacă EUROINS nu încasează prima suplimentară 
prevăzută la punctul 14.3.1 de mai sus, sumele 
asigurate vor fi micșorate proporțional cu prima de 
asigurare efectiv plătită. 
14.5 Dacă se constată, după producerea evenimentului 
asigurat, alte condiții decât cele impuse prin prezentele 
Condiții de asigurare, EUROINS va decide dacă, în 
conformitate cu condițiile reale, asigurarea s-ar fi 
încheiat. În această situație: 
14.5.1 dacă asigurarea s-ar fi încheiat – Indemnizația 
va fi redusă corespunzător raportului dintre prima 
stabilită anterior producerii evenimentului asigurat și 
prima care ar fi trebuit încasată conform condițiilor 
reale; 
14.5.2 dacă asigurarea nu s-ar fi încheiat – nu se va 
acorda Indemnizație, restituindu-se prima de asigurare 
corespunzătoare situației anterioare producerii 
evenimentului asigurat. 
 
CAP. 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
15.1 Răspunderea EUROINS încetează: 
15.1.1 la ora “24” a zilei înscrise în poliță de asigurare 
ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a 
ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de 
asigurare; 
15.1.2 în caz de daună totală; 
15.1.3 în cazul în care, înainte de a începe răspunderea 
EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și 
asigurarea a rămas fără obiect, precum și în cazul în 
care după începerea răspunderii producerea 
evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul 
se reziliază de drept; 
15.1.4 cu acordul ambelor părți; 
15.1.5 prin denunțare unilaterală, sub forma unei 
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe 
confirmarea de primire; 
15.1.6 la data înstrăinării bunului; 
15.1.7 în caz de forța majoră. 
15.2 În situația în care, Asiguratul a furnizat 
declarații/informații false și/sau incomplete la 
încheierea poliței sau pe parcursul derulării contractului 
de asigurare, EUROINS are dreptul de a rezilia 
unilateral Contractul de asigurare, printr-o scrisoare 
recomandată, fără îndeplinirea vreunei alte formalități. 
15.3 În cazul denunțării/rezilierii Contractului: 
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15.3.1 dacă EUROINS a acordat o Indemnizație ori s-
au produs evenimente pentru care s-ar acorda 
indemnizații, acesta este în drept să rețină primele de 
asigurare plătite de Asigurat/Contractant; 
15.3.2 dacă EUROINS nu a acordat Indemnizație ori nu 
s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o 
Indemnizație – Asiguratului i se restituie, proporțional, 
partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare 
perioadei cuprinse între data încetării Contractului și 
data expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract. 
15.4 În termen de 20 zile după producerea 
evenimentului asigurat, EUROINS poate să denunțe 
contractul de asigurare, dacă acesta a rămas în 
vigoare, prin scrisoare recomandată. 
 
CAP. 16 FORȚA MAJORĂ 
16.1 Părțile nu răspund de neexecutarea la termen sau 
de executarea în mod necorespunzător a oricărei 
obligații ce le revine dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligației respective a fost 
cauzată de forța majoră. 
16.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să 
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la producerea evenimentului care a 
generat forța majoră și să ia toate măsurile necesare în 
vederea limitării consecințelor. În următoarele 15 
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise 
către cealaltă parte contractantă documentele eliberate 
de organele competente care să ateste evenimentele 
care au determinat forța majoră. 
16.3 Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare 
de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
Părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a 
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese. 
 
CAP. 17 INSTANȚELE COMPETENTE/LITIGII 
17.1 Legea aplicabilă Contractului este legea română. 
17.2 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest 
contract de asigurare, inclusiv referitor la validitatea, 
interpretarea, executarea ori desființarea acestuia, se 
va soluționa potrivit legii, de către instanțele de judecată 
competente din România. Părțile convin ca, anterior 
promovării unei acțiuni în justiție, să încerce 
soluționarea litigiului pe cale amiabilă prin transmiterea 
unei Notificări în acest sens părții în culpă. Dacă în 
termen de 15 zile nu primește niciun răspuns sau 
acesta este considerat nemulțumitor, părțile se pot 
adresa instanței de judecată ori SAL-FIN. 
17.3 În caz de imposibilitate de soluționare a unui litigiu 
rezultând din contract, în mod direct, Asiguratul/ 
Contractantul-persoana fizica (Consumatorul) are 
dreptul de a se adresa SAL-FIN, care este singura 
entitate de soluționare alternativa a litigiilor in domeniile 
in care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) 
are competenta, care organizează si administrează 
proceduri SAL prin care se propune sau impune, după 

caz, o soluție parților, in conformitate cu prevederile 
Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea si 
funcționarea Entității de Soluționare Alternativa a 
Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si 
ale O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea alternativa a 
litigiilor dintre consumatori si comercianți. Aceste 
demersuri nu îngrădesc dreptul Asiguratului/ 
Contractantului/Beneficiarului de a formula reclamații la 
adresa EUROINS (la adresa sediului social sau la 
adresa de e-mail reclamatii@euroins.ro) și de a se 
adresa instanțelor de judecată competente. 
 
CAP. 18 DISPOZIȚII FINALE  
18.1 Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de 
asigurare se prescrie în termen de 2 ani. 
18.2 În cazul constatării insolvabilității Asigurătorului, 
pentru plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din 
contractele de asigurare facultative și obligatorii 
încheiate, Asigurații, Beneficiarii, terțele persoane 
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a 
asiguraților (FGA) în baza Legii nr. 213/2015. 
18.3 Contractul este supus reglementărilor privind 
deducerile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă 
contractelor de asigurare. 
18.4 Orice modificare a conținutului prezentelor condiții 
impuse de o schimbare legislativă sau de o decizie a 
organelor de drept, va fi acceptată necondiționat de 
ambele părți. 
18.5 EUROINS nu va acorda nicio garanție sau 
beneficiu și nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui 
contract, dacă acordarea acestora îl poate expune la 
sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor altor 
state față de care România s-a obligat să le respecte. 
18.6 Prin semnarea Contractului, Asiguratul/ 
Contractantul: 
18.6.1 declară că cele prevăzute în acesta au fost 
negociate cu EUROINS, conform prevederilor Legii nr. 
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
încheiate între comercianți și consumatori, cu 
modificările și completările ulterioare; 
18.6.2 declară că a primit 1 (un) exemplar al Informării 
privind Procesarea Datelor cu Caracter Personal și 
că a luat la cunoștință despre conținutul acesteia și 
drepturile pe care le are potrivit Regulamentului 
2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și altor 
reglementări aplicabile privind protecția datelor; 
18.6.3 declară că și-a exprimat opțiunea ca datele sale 
cu caracter personal să fie sau să nu fie prelucrate în 
scop de marketing în baza formularului Acord de 
marketing, că a luat la cunoștință și a înțeles conținutul 
acestuia; 
18.6.4 declară că a fost informat și cunoaște toate 
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui. 
 

 
ASIGURAT, EUROINS, 

 


