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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 și 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 și 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 și Asigurat care dovedește încheierea contractului 
de asigurare; 

Suma asigurată: 
Suma înscrisă în polița de asigurare și 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 în 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 și care se scade 
din despăgubirea datorată 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 și 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; 

Avarie neremediată: Avarie produsă navei în perioada asigurată și care nu a fost terminată sau remediată 
înainte de expirarea poliței de asigurare ; 

Avarie particulară: Daună directă și involuntară produsă navei asigurate ca urmare a producerii unui risc 
asigurat; 

Pericole ale mărilor: Evenimente sau accidente fortuite obișnuit pe mare. Nu sunt considerate pericole ale 
mărilor efectele obișnuite ale vântului şi ale valurilor ; 

Pierdere totală 
efectivă: 

Se considera numai în una din următoarele situații : 
1. când nava este distrusă; 
2. când Asiguratul este in mod iremediabil lipsit de posesia asupra navei; 
3. când nava este declarată «dispărută». 

Pierdere totală 
Constructivă: 

Pierderea Totală Constructivă se consideră când costul recuperării navei şi/sau costul 
reparației navei depășește 3/4 din valoarea asigurată a navei ; 

Remorcaj uzual: Remorcajul normal necesar sa miște o navă în ape înguste (restricționate), de 
exemplu printr-un canal etc. nu constituie o încălcare a garanției de remorcaj; şi nici 
remorcajul uzual în acvatoriul porturilor în legătură cu descărcarea şi/sau încărcarea 
mărfii ; 

Accident: Orice eveniment subit datorat unei cauze fortuite, violente şi exterioare produs la 
bordul navei şi care produce vătămări corporale ce pot fi stabilite în mod obiectiv ; 

Invaliditate 
permanentă: 

Stare ireversibilă ce consta în reducerea potențialului fizic, psiho-senzorial sau 
intelectual, provocată de un accident produs la bordul navei în care a fost atinsă 
integritatea corporală sau sănătatea persoanei, nesusceptibilă de ameliorări, dovedită 
de documente eliberate de organisme competente ; 

Deces: Încetarea din viață a Asiguratului, imediat sau după un interval de timp de cel mult 1 
an, ca o consecință a unui eveniment produs la bordul navei asigurate, care rezultă 
din Certificatul de deces emis de autorități competente ; 

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. 
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Contractul de asigurare cuprinde trei secțiuni după 
cum urmează: 
SECȚIUNEA 1 – ASIGURAREA NAVEI ; 
SECȚIUNEA 2 – ASIGURAREA DE ACCIDENTE A 
PERSOANELOR AFLATE LA BORD; 
SECȚIUNEA 3 – ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE 
CIVILĂ LEGALĂ FATĂ DE TERȚI; 
 
CAP. 2 OBIECTUL ASIGURĂRII 
2.1 SECȚIUNEA 1 
2.1.1 Proprietatea asigurată este reprezentată de 
navele de agrement a căror viteză maximă 
constructivă nu depășește 17 noduri (31.5 km/h), 
componentele şi echipamentele acesteia, inclusiv 
mașinile şi șalupele auxiliare, instalațiile şi 
decorațiunile interioare, accesoriile şi bunurile 
personale. 
2.1.2 Nu sunt asigurabile, dacă nu s-a convenit altfel: 
a. ambarcațiuni pe perne de aer; 
b. ambarcațiuni dotate cu aparate care folosesc gaz 
lichefiat, propan sau orice alt gaz; 
c. navele folosite ca rezidentă (nu sunt folosite pentru 
navigație);  
d. navele folosite pentru competiții/întreceri. 
2.2 SECȚIUNEA 2 
2.2.1 Sunt asigurate toate persoanele aflate la bordul 
navei cu acordul Asiguratului (excepție, persoanele 
angajate de către Asigurat). 
2.2.2 Nu pot face obiectul asigurării, indiferent de 
evaluarea corectă a stării de sănătate, persoanele 
afectate de alcoolism, toxico-dependentă sau de 
următoarele infirmități mintale: schizofrenie, forme 
maniaco-depresive sau stări paranoice. De asemenea 
nu pot fi preluate în asigurare persoane care au deja 
un grad de invaliditate permanentă mai mare de 50% 
sau au nevoie de ajutor străin pentru îndeplinirea 
treburilor zilnice. 
2.3 SECTIUNEA 3 
2.3.1 EUROINS acoperă răspunderea civilă a 
Asiguratului, declanșată ca urmare a producerii 
evenimentelor asigurate, în care este implicată nava 
asigurată; se acoperă, de asemenea, şi răspunderea 
persoanelor care navighează sau răspund de nava 
asigurată. 
 
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE 
3.1 SECȚIUNEA 1 
3.1.1 Asigurarea acoperă pierderea sau deteriorarea 
proprietății asigurate ca urmare a următoarelor 
evenimente: 
a. orice eveniment provocat de eșuări pe mal, 
revărsarea apei în interiorul ambarcațiunii, 
scufundarea acesteia, eșuări pe fundul apei, 
deteriorarea ambarcațiunii prin ruperea, îndoirea sau 
deformarea catargelor, bompreselor şi vergilor, 
precum şi prin sfâșierea acestora când ambarcațiunea 
stă pe loc sau în timpul manevrelor de înaintare; 
b. accidente, incendii, arderi, focuri mocnite (fără 
flacără), scurt-circuite, fulgere, explozii, cazuri de forță 
majoră, jaf, furt, acte de piraterie, furtul ambarcațiunii, 

acțiuni rău-voitoare (ex. acte de vandalism) şi 
ciocnirea cu orice obiect fix sau plutitor. 
3.1.2 Asigurarea mai acoperă furtul obiectelor în mod 
adecvat securizate şi fixate pe punte sau de 
ambarcațiune. Furtul motoarelor din afara bordului 
este asigurat doar în cazul în care acestea sunt fixate 
de ambarcațiune şi sunt dotate cu un sistem anti-furt 
corespunzător. 
3.1.3 Transportarea pe uscat, pe fluvii sau cu feribotul 
a ambarcațiunii pe o remorcă este asigurată pe întreg 
teritoriul Europei sau pentru o zonă de croazieră mai 
mare specificată în poliță cu condiția ca mijlocul de 
transport să fie unul adecvat iar proprietatea asigurată 
să fie în mod corespunzător încărcată la bord şi 
securizată. Obiectele de la bord sunt asigurate 
împotriva riscului de furt cu condiția ca acestea să fie 
depozitate şi încuiate într-un compartiment de 
depozitare ori să fie securizate într-un mod diferit, dar 
adecvat. 
3.1.4 Asigurarea împotriva tuturor celorlalte riscuri de 
transport trebuie să fie în prealabil convenită în mod 
specific de către EUROINS. 
3.1.5 Asigurarea include orice staționare obișnuită în 
afara apei, cum este de exemplu depozitarea pe timp 
de iarnă ori cea la șantierele navale. Include şi 
operațiile de tragere la mal şi lansare la apă. 
3.1.6 Dacă anterior se convine în mod specific că 
ambarcațiunea poate fi închiriată (cu sau fără căpitan), 
riscul de însușire nelegitimă sau de însușire 
frauduloasă este de asemenea acoperit. 
3.2 SECȚIUNEA 2 
3.2.1 EUROINS, în baza condițiilor de asigurare, 
asigură decesul sau invaliditatea permanentă (totală 
sau parțială) survenite ca urmare a producerii 
accidentului. 
3.3 SECȚIUNEA 3 
3.3.1 EUROINS acordă despăgubiri, în limitele 
răspunderii menționate în polița de asigurare, pentru: 
a. sumele pe care persoana acoperită in baza acestei 
secțiuni este obligată să le plătească cu titlu de 
despăgubiri persoanelor păgubite, ca urmare a 
producerii evenimentelor asigurate; 
b. cheltuielile necesare pentru a muta/înlătura epava 
ori suma pentru care Asiguratul este ținut răspunzător 
în cazul nereușitei unei astfel de acțiuni; 
c. cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită 
pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea 
obligării persoanei acoperite în baza acestei secțiuni la 
plata despăgubirilor, daca aceasta a fost obligată la    
prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi 
irevocabilă; 
d. cheltuielile de judecată făcute de persoana 
acoperită în baza acestei secțiuni, stabilite de lege ori 
de către instanțele de judecată, dacă aceasta a fost 
obligată la plata despăgubirilor. 
 
CAP. 4 EXCLUDERI 
4.1 În baza prezentei polite nu se acordă despăgubiri 
pentru daunele cauzate direct sau indirect de: 
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4.1.1 război (chiar nedeclarat), război civil sau 
operațiuni de război, invazie, ocupație militară, 
insurecție, sabotaj, dictatură militară sau uzurpare de 
putere, acțiunea unor grupuri de persoane răuvoitoare 
sau persoane care acționează în numele sau în 
legătură cu orice organizație politică, conspirație, 
confiscare, naționalizare, expropriere, rechiziționare, 
distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de 
drept sau de fapt sau oricărei autorități publice; 
4.1.2 pagubele provocate de acte de terorism; 
4.1.3 explozii sau emanații de căldură sau radiații 
provenite din fuziunea sau fisiunea nucleară, precum 
şi de radiațiile provocate de accelerarea artificială a 
particulelor; 
4.1.4 poluare şi/sau contaminare. 
4.1.5 acțiuni ale minelor, torpilelor, bombelor 
abandonate sau altor arme de război abandonate. 
4.2 În caz de forță majoră, exonerând de răspundere 
partea care, aflată în această situație, o notifică 
celeilalte pârți în termen de cel mult 5 zile de la apariția 
forței majore şi o dovedește cu înscrisuri oficiale în 
termen de 30 de zile de la apariția acesteia. 
4.3. SECȚIUNEA 1 
Asigurarea nu acoperă: 
4.3.1. pierderea sau deteriorarea survenite în timp ce 
ambarcațiunea este utilizată în alte scopuri decât cel 
sportiv de agrement şi activitate comercială; 
4.3.2. pierderea sau deteriorarea ca urmare a unor 
acțiuni intenționate sau a unor omisiuni din partea 
Asiguratului; 
4.3.3. pierderea sau deteriorarea datorate unor defecte 
de construcție, de fabricație, unor materiale 
defectuoase, precum şi uzurii normale. Această 
excludere se aplică doar piesei/pieselor defecte; 
4.3.4. pierderea sau deteriorarea pe cale de 
consecință (ex.: reducerea performanțelor 
competiționale, deprecierea, incapacitatea de utilizare, 
pierderea venitului); 
4.3.5. tablouri, sculpturi, obiecte şi colecții cu valoare 
artistică deosebită, colecții numismatice şi filatelice, 
manuscrise; 
4.3.6. bani numerar, librete de economii, carnete de 
cecuri şi harții de valoare, titlurile de credit, acte, 
planuri, registre de afaceri, cartoteci, desene; 
4.3.7. bijuterii şi obiecte din metale prețioase, perle şi 
pietre prețioase; 
4.3.8. benzi magnetice, discuri de memorie şi alte 
suporturi de memorare a datelor; 
4.3.9. pagubele produse de forțarea gheții; 
4.4 SECȚIUNEA 2 
EUROINS nu acordă despăgubiri pentru accidentul 
survenit în urma uneia din împrejurările: 
4.4.1. război (declarat sau nu), invazie, acțiunea unui 
dușman extern, război civil, revoltă, revoluție, 
insurecție, rebeliune, acte de terorism. dictatură 
militară, greve, tulburări civile; 
4.4.2. explozie atomică, radiații sau infestări 
radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau 
materialelor fisionabile; 

4.4.3. poluare sau contaminare de orice natură şi din 
orice cauză; 
4.4.4. sinucidere sau tentativă de sinucidere; 
4.4.5. comiterea de către Asigurat sau prepușii 
acestuia a unor infracțiuni săvârșite cu intenție ori în 
timpul când aceștia, autori ai unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, încercau să se sustragă de la urmărire; 
4.4.6. urmările bolilor profesionale/infecțioase/cu 
transmitere sexuală, ale afecțiunilor psihice sau ale 
bolilor transmisibile prin atacul animalelor, cu excepția 
turbării/tetanosului; 
4.4.7. urmările normale ale luminii, temperaturii sau 
stării timpului; 
4.4.8. tratamente/intervenții chirurgicale/investigații 
medicale pe care Asiguratul/persoanele cuprinse în 
asigurare le fac/acceptă să fie făcute asupra lor, fără 
legătură cu un accident acoperit ; 
4.5 SECȚIUNEA 3 
EUROINS nu acordă despăgubiri pentru: 
4.5.1. pretenţiile de despăgubire care vizează 
prejudicii produse Asiguratului/membrilor familiei, 
angajaților acestuia/persoane aflate la bordul navei 
cu/fără consimțământul Asiguratului sau cele în 
legătură cu bunurile aflate în grija/custodia acestora; 
4.5.2. amenzi sau penalizări stabilite de către orice 
autoritate, cheltuieli penale sau de executare a 
hotărârilor privind plata despăgubirilor; 
4.5.3. orice răspunderi asumate de Asigurat în baza 
unui contract sau orice înțelegere, inclusiv garanții 
exprese sau implicite, cu excepția situațiilor în care 
Asiguratul ar fi fost răspunzător şi în lipsa contractului/ 
înțelegerii sau garanției respective; 
4.5.4. răspunderea pentru pagubele materiale şi/sau 
vătămările corporale produse ca urmare a transportului 
navei asigurate pe uscat; 
4.5.5.prejudiciile rezultând din descărcarea sau 
eliberarea oricărui combustibil, chimicale, reziduuri sau 
alte substanțe poluante; 
4.5.6.prejudiciile rezultând din folosirea navei asigurate 
pentru/în legătură cu sporturi nautice; 
4.5.7.răspunderea persoanei angajate în schi 
nautic/acvaplanare /orice alte sporturi sau activități, în 
timp ce este remorcată, se pregătește pentru a fi 
remorcată sau după ce a fost remorcată de nava 
asigurată, dar încă nu a ajuns în siguranță la bordul 
acesteia. 
 
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ 
Asigurarea are valabilitate în zona de croazieră 
specificată în poliță. 
 
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI 
RĂSPUNDERE A ASIGURĂTORULUI 
6.1. Perioada de asigurare este de regulă 12 luni. La 
cerere, asigurarea se poate încheia şi pe o perioadă 
mai scurtă, dar nu mai puțin de o lună. Orice lună 
începută se consideră lună întreagă. 
6.2 Asigurarea navelor se poate încheia şi pentru o 
călătorie determinată. 
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6.3. 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 Asigurarea se încheie în baza Cererii scrise a 
Asiguratului, care trebuie completată în totalitate şi 
face parte integrantă din polița de asigurare. 
7.2 Dacă ambarcațiunea trece în proprietatea altei 
persoane, prezentul contract va fi reziliat la data 
transferului. Asiguratul va înștiința imediat EUROINS 
cu privire la data transferului şi va atașa o copie a 
contractului de vânzare astfel încât să existe 
posibilitatea calculării primei de asigurare ce urmează 
a fi restituită. Dacă noul proprietar este de acord, 
acestuia îi va fi acordată o acoperire de asigurare 
provizorie conform termenilor şi condițiilor contractului 
de fată pentru o perioadă de o lună de la data 
transferului. Prețul de cumpărare stipulat în contractul 
de vânzare sau suma asigurată stipulată în poliță 
(oricare dintre aceasta este mai mica) vor reprezenta 
suma fixă convenită în perioada de asigurare 
provizorie. 
 
CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI 
DE RĂSPUNDERE 
8.1 SECȚIUNEA 1 
8.1.1 Ambarcațiunile sunt cuprinse în asigurare la 
valoarea reală a acestora la data încheierii asigurării. 
8.1.2 Dacă nu există alte indicații în cuprinsul poliţei, 
despăgubirea maximă ce poate fi acordată pentru 
bunurile personale este de 2% din suma asigurată 
până la un maxim de 3.000 Euro. 
8.2 SECȚIUNEA 2 
8.2.1 Suma asigurată totală se stabilește conform 
solicitării Asiguratului si cu acordul EUROINS. 
8.2.2 Suma asigurată totală se împarte după cum 
urmează: 
a. o sumă asigurată pentru cazurile de deces în 
proporție de 40% din suma asigurată totală; 
b. o sumă asigurată pentru cazurile de invaliditate 
permanentă în proporție de 60% din suma asigurată 
totală; 
8.2.3 Suma asigurată totală stabilită la pct. 8.2.1 este 
pentru întreaga perioadă asigurată şi pentru fiecare 
persoană de pe navă; 
8.2.4 Suma asigurată va fi exprimată în euro/usd/lei, 
ca şi sumă asigurată pentru navă. 
8.3 SECȚIUNEA 3  
8.3.1 Limita răspunderii este înscrisă în polița de 
asigurare. Această limită reprezintă răspunderea 
EUROINS pentru toate sumele şi cheltuielile plătibile 
conform Secțiunii 3 Asiguratului şi/sau Beneficiarului 
despăgubirii în legătură cu toate evenimentele de care 
răspunde Asiguratul, întâmplate în perioada de 
valabilitate a asigurării, fără a depăși limita răspunderii 
înscrisă în Poliţa. 
 

CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Primele de asigurare se achită anticipat şi integral 
sau în cel mult patru rate (prima rată se plătește 
înainte de intrarea în vigoare a poliţei, iar următoarele 
înaintea datelor scadente menționate în poliță). 
Cuantumul şi termenele de plată ale primelor de 
asigurare sunt cele menționate în polița de asigurare. 
9.2 În condiţiile în care suma asigurată este stabilită: 
9.2.1 în lei, primele/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc şi se plătesc în lei ; 
9.2.2 în euro, la solicitarea expresă a Asiguratului, 
primele/ratele de primă de asigurare se stabilesc, se 
înscriu în polița de asigurare şi se plătesc în euro. 
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 înmulțit 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, situaţia contractului 
rămânând neschimbată până la expirarea acestui 
termen.  
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 data 
scadenței ratei neachitate. 
9.6 În cazul în care contractul de asigurare încetează 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate înscrisa 
în polița de asigurare, prima de asigurare 
corespunzătoare perioadei ramase 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. 
Nu se va permite o returnare de primă: 
9.6.1 când nava se află în ape expuse, neprotejate sau 
într-un port sau zonă de scoatere din exploatare care 
nu este aprobată de EUROINS; 
9.6.2 dacă în perioada de asigurare sau de extensie a 
asigurării, nava a suferit o daună totală. 
 
CAP. 10 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/ 
CONTRACTANTULUI 
Pe lângă obligațiile prevăzute la alte capitole, 
Asiguratul mai este obligat: 
10.1 Să întrețină şi să exploateze nava în bune condiţii 
şi în conformitate cu dispozițiile legale, în scopul 
prevenirii producerii evenimentelor asigurate. 
10.2 Să ia, pe seama EUROINS şi în cadrul sumei 
asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru 
limitarea şi micșorarea pagubelor produse ca urmare a 
unui eveniment asigurat. 
10.3 Să ia, potrivit cu împrejurările, măsurile necesare 
pentru salvarea şi conservarea navei avariate, precum 
şi pentru punerea imediată a navei în stare de 
folosință, cu mijloace proprii şi numai în caz că 
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aceasta nu este posibil, să recurgă la reparații în 
ateliere sau șantiere, cu acordul EUROINS 
10.4 Să înștiințeze în scris EUROINS imediat ce a aflat 
de producerea evenimentului asigurat şi înainte de 
efectuarea constatării sau reparațiilor. Înștiințarea 
trebuie făcută în maxim 72 de ore din momentul luării 
la cunoştinţă de către Asigurat a producerii unui astfel 
de eveniment. 
Neîndeplinirea acestei obligații sau depășirea 
termenului exonerează EUROINS de orice plată, dacă 
prin aceasta EUROINS nu a putut determina cauza 
producerii pagubei precum şi cuantumul acesteia. 
Înștiințarea va cuprinde informații despre data, 
împrejurările şi cauzele pagubei, felul şi mărimea 
aproximativă a acesteia, precum şi eventualele 
pretenții la despăgubire estimate pentru prejudiciile 
cauzate terților. 
Deplasarea navei către un port pentru andocare şi 
reparații, precum şi alegerea firmei de reparații, se vor 
face cu acordul EUROINS  
10.5 Să permită şi să înlesnească EUROINS sau 
împuterniciților acesteia inspectarea navei asigurate, 
participarea la constatarea şi evaluarea pagubelor şi la 
verificarea lucrărilor de reparații, punându-i la 
dispoziție procesele verbale de constatare, precum şi 
orice alte acte ce ar putea fi necesare. 
10.6 Să ia măsurile necesare pentru recuperarea 
despăgubirilor de la cei răspunzători de producerea 
pagubei, cerând şi avizul EUROINS, în cazul în care 
aceste măsuri implică cheltuieli suplimentare şi să 
conserve dreptul de regres al EUROINS împotriva 
celor vinovați. 
10.7 Să nu facă nici o plată, să nu-si asume nici o 
obligație si să nu facă nici o cheltuială în legătură cu 
pretenţiile unor terțe persoane prejudiciate, fără 
acordul EUROINS. 
În caz de neîndeplinire a vreuneia din obligațiile 
prevăzute în acest Cap. 10, EUROINS are dreptul să 
refuze plata despăgubirii fără nicio returnare de primă. 
 
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 SECȚIUNEA 1 
12.1.1 EUROINS ia în considerare cererile de 
despăgubire depuse de Asigurat în perioada asigurată. 
12.1.2 În mod obligatoriu, constatarea şi evaluarea 
pagubei precum şi verificarea lucrărilor la reparații se 
fac de EUROINS direct şi/sau prin împuterniciți, 
împreună cu Asiguratul şi/sau împuterniciții lui. 
12.1.3 Constatarea şi evaluarea pagubei se poate face 
şi prin experți independenți numiți de EUROINS. 

12.1.4 Stabilirea şi plata despăgubirii se fac de 
EUROINS, care va plăti despăgubirea în cel mult 60 
de zile de la data la care i-au fost puse la dispoziție 
toate documentele necesare. Despăgubirile se acordă 
numai în cazurile în care Asiguratul este cu primele 
achitate la zi. 
12.1.5 Odată cu cererea de despăgubire, Asiguratul 
trebuie să prezinte actele şi documentele necesare 
pentru stabilirea împrejurărilor, cauzelor, efectelor, 
realității îi întinderii pagubei, precum şi cele privind 
pretenţiile formulate de terțele persoane prejudiciate. 
12.1.6 Răspunderea EUROINS pentru fiecare pagubă 
la navă se limitează la suma asigurată. 
12.1.7 EUROINS nu poartă răspunderea pentru 
daunele produse la sau de nava asigurată dacă 
aceasta nu deține, în conformitate cu legile în vigoare, 
codul ISM.  
12.1.8 În caz de pierdere totală efectivă sau 
constructivă ori dispariția navei, drept despăgubire se 
plătește suma asigurată a acesteia. Din despăgubire 
se reține prima de asigurare datorată până la sfârșitul 
perioadei de asigurare. După plata despăgubirii, 
nava/epava intră în proprietatea EUROINS, numai la 
simpla cerere a Asiguratorului, cu întocmirea formelor 
legale de transmitere a proprietății. 
Nava se consideră dispărută dacă timp de 180 zile de 
la data ultimei știri primite de la navă nu s-a mai reușit 
a se obține vreo informație cu privire la existenta ei. 
12.1.9 În caz de avarie, drept despăgubire se plătește 
cuantumul pagubei, fără scăderea uzurii. 
12.1.10 Cuantumul pagubei este egal cu costul 
reparațiilor pârților sau pieselor avariate ori cu costul 
de înlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru 
materiale, precum şi cele de demontare şi montare 
aferente reparațiilor şi înlocuirilor, la care se adaugă 
cheltuielile efectuate cu transportul pârților sau 
pieselor reparate, până la şi de la locul de reparație, 
iar al celor înlocuite, până la locul unde s-a executat 
înlocuirea, cheltuielile de constatare şi expertiza, 
precum şi alte cheltuieli, potrivit actelor şi dovezilor 
emise de șantierele de reparații. 
Din cuantumul pagubei, stabilit ca mai sus, se scade 
valoarea eventualelor pârți sau piese recuperate ori 
deșeuri. 
12.1.11 EUROINS poate acorda, la solicitarea 
Asiguratului, avansuri pentru executarea unor lucrări 
de reparații, numai sub condiția, obligatorie, ca 
Asiguratul să fie cu plata primelor la zi.  
În acest caz Asiguratul, cu respectarea celor convenite 
la pct. 9.1, trebuie să prezinte în detaliu cauzele şi 
împrejurările producerii daunei precum şi justificarea 
necesității si a cuantumului avansului solicitat. La 
terminarea lucrărilor, Asiguratul va trimite decontul 
către EUROINS. 
12.1.12 Avariile navei se despăgubesc numai dacă 
cuantumul despăgubirii depășește franșiza deductibilă, 
per eveniment. 
Franșizele nu se aplică în cazurile de pierdere totală 
efectivă sau constructivă. 



 

CONDIŢII GENERALE 

 

ASIGURAREA NAVELOR DE AGREMENT 

Ediția: 0  Revizia: 0/01.10.2018 Cod: FB (6) Per. de arhivare: 10 ani 
 

FBcond00_18 Valabil din: 01.10.2018 Pagina 6/9 

 

12.1.13 În caz de pierdere totală efectivă sau 
constructivă ori dispariția navei, nu se despăgubesc 
avariile neremediate ale acesteia, produse anterior. 
12.1.14 În cazul salvării ori acordării de asistentă navei 
asigurate de o altă navă, inclusiv aparținând aceluiași 
armator ori altui armator asigurat de EUROINS, se 
acordă o retribuție ce se stabilește pe baza înțelegerii 
dintre EUROINS şi Asigurat, respectiv pe baza 
înțelegerii dintre pârți cu acordul EUROINS, ori prin 
hotărârea judecătorească sau arbitrală, potrivit 
legislației din România sau altor reglementări 
aplicabile cazului. 
12.1.15 EUROINS are dreptul să participe la acțiunile 
de salvare sau de conservare a navei asigurate, ori de 
micșorare a pagubelor sau de prevenire a extinderii 
pagubelor produse, direct sau prin împuterniciții săi. 
12.1.16 Asiguratul nu poate invoca dreptul la 
despăgubire bazându-se pe faptul că EUROINS a 
participat la acțiunile de salvare sau de conservare, ori 
de micșorare a pagubelor sau de prevenire a extinderii 
pagubelor produse, dacă potrivit condițiilor de 
asigurare nu va fi îndreptățit la despăgubire. 
12.1.17 Cheltuielile pentru salvarea şi conservarea 
navei, micșorarea pagubelor şi prevenirea extinderii 
pagubelor produse, deplasări, precum şi onorariile 
experților şi avocaților, garanțiile, comisioanele, taxele 
şi altele asemănătoare se suportă de Asigurat şi se 
plătesc de EUROINS odată cu despăgubirea. 
Cheltuielile prevăzute mai sus pot fi efectuate direct de 
EUROINS. 
12.1.18 Despăgubirea se plătește în lei sau în valută, 
după cum s-a convenit în polița de asigurare. 
12.1.19 La efectuarea plăţii despăgubirii, Asiguratul 
este obligat să pună la dispoziția EUROINS toate 
informațiile, actele şi dovezile ce le deține şi să 
îndeplinească formalitățile necesare pentru exercitarea 
dreptului de regres al EUROINS. 
12.1.20 În caz de jaf, furt prin efracție, însușire 
nelegală sau frauduloasă, EUROINS nu este obligat 
să stabilească pretenția mai devreme de două 
săptămâni de la data notificării. În cazul recuperării 
unui obiect, Asiguratul are obligaţia de a-l lua înapoi 
doar dacă perioada dintre data la care a fost notificată 
pretenția şi data la care Asiguratul se află în situaţia de 
a lua înapoi obiectul nu este mai mare de două luni. 
12.1.21 Dacă, în contextul unei pretenții de 
despăgubire, o autoritate legală începe o investigație 
şi/sau o urmărire legală împotriva Asiguratului, acesta 
din urmă este îndreptățit să aștepte rezultatul mai 
înainte de a decide care este obligaţia pe care trebuie 
să o îndeplinească. 
12.2 SECȚIUNEA 2 
12.2.1 În cazul producerii unui eveniment asigurat, 
EUROINS plătește întreaga sumă asigurată în caz de 
deces sau invaliditate permanentă totală. 
12.2.2 Numărul persoanelor despăgubite este limitat la 
numărul de persoane înscris în certificatul navei. 
12.2.3 Indemnizațiile de asigurare se plătesc : 
a. persoanelor acoperite prin polița de asigurare, în 
caz de invaliditate permanentă ; 

b. moștenitorilor, în calitate de beneficiari ai 
persoanelor acoperite prin polița de asigurare, în caz 
de deces; 
12.2.4 Gradul de invaliditate permanentă se stabilește 
de medicul autorizat, în baza criteriilor de evaluare 
elaborate de Institutul National de Medicină Legală şi 
agreat de EUROINS. 
În cazul în care, după plata sumei cuvenite pentru 
invaliditate permanentă, persoana accidentată 
decedează ca urmare a aceluiași accident, EUROINS 
plătește diferența până la întreaga sumă asigurată. 
12.2.5 În vederea stabilirii gradului de invaliditate 
permanentă din accident, persoana accidentată este 
obligată ca, după terminarea tratamentului medical, 
însă nu mai târziu de un an de zile din ziua producerii 
accidentului, să se prezinte spre a fi examinată de 
factorii legali de decizie în acest sens. 
12.2.6 În cazuri justificate, când examinarea în 
vederea stabilirii gradului de invaliditate permanentă 
nu s-a putut efectua în timp de un an de la data 
accidentului, aceasta se poate face în timp de cel mult 
2 ani de la data accidentului. În astfel de situații, la 
plata sumei asigurate se iau în considerare numai 
gradele de invaliditate pentru care medicul autorizat 
atestă că invaliditatea permanentă s-a fixat în cadrul 
unui an de la data accidentului şi că, la data 
examinării, gradul de invaliditate nu a putut fi mai mare 
decât cel care s-ar fi stabilit în cadrul termenului de un 
an. 
12.2.7 Dacă, înainte de accident persoana accidentată 
avea o invaliditate permanentă, gradul de invaliditate 
permanentă ca urmare a accidentului este dat de 
diferența dintre gradul final de invaliditate permanentă 
stabilit şi cel existent înainte de eveniment. 
12.2.8 În caz de invaliditate permanentă 
incontestabilă, plata sumei asigurate se face fără a se 
mai aștepta terminarea tratamentului. 
12.2.9 Suma asigurată se plătește persoanei 
accidentate sau Beneficiarului, independent de sumele 
cuvenite din alte contracte de asigurare. 
12.2.10 Creditorii persoanei accidentate nu au dreptul 
să urmărească suma asigurată cuvenită acestuia sau 
Beneficiarului. 
12.3 SECȚIUNEA 3 
12.3.1 În cazul vătămărilor corporale, despăgubirile se 
plătesc în baza unei hotărâri judecătorești definitive, în 
limita sumei asigurate. 
12.3.2 În cazul pagubelor produse bunurilor, 
despăgubirile reprezintă costul procurării, reparării, 
refacerii ori restaurării bunurilor avariate sau costul 
procurării unui bun asemănător (din punctul de vedere 
tehnic şi al vechimii) celui avariat sau distrus, din care 
se scade, după caz, şi/sau valoarea resturilor ce se 
pot valorifica, cu respectarea sumei asigurate. 
12.3.3 Despăgubirea nu poate depăși limita 
răspunderii asigurate menționată în polița şi nici 
valoarea bunurilor la data producerii evenimentului 
asigurat. 
12.3.4 Cuantumul despăgubirilor se stabilește fie pe 
baza înțelegerii dintre parți, fie prin hotărâre 
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judecătorească definitivă şi irevocabilă. înțelegerea se 
poate face între Asigurat şi persoana păgubită, cu 
privire la pretenţiile acesteia, cu acordul EUROINS. 
12.3.5 Stabilirea despăgubirilor pe baza înțelegerii 
dintre pârți, cu acordul EUROINS, se face în toate 
cazurile în care, din actele încheiate între organele de 
cercetare penală şi/sau alte autorități competente şi 
din înștiințarea Asiguratului, rezultă cu certitudine 
răspunderea civilă a Asiguratului în producerea 
pagubei şi persoana păgubită face dovada 
prejudiciului material suferit. 
12.3.6 În cazul în care o pagubă a fost produsă printr-
un accident, produs prin acțiunile simultane a mai 
multor persoane, fără să se poată stabili că paguba a 
fost produsă numai prin fapta uneia din persoane, 
acestea răspund împreună fată de păgubit (coautori). 
În cazul în care cel păgubit a contribuit din culpă la 
producerea pagubei, cel chemat a răspunde va fi ținut 
răspunzător numai pentru partea din pagubă pe care a 
produs-o (culpă comună). În astfel de situații, măsura 
răspunderii fiecărei persoane va fi cea rezultată din 
acte. În cazul în care din acte nu rezultă măsura 
răspunderii fiecărei persoane, aceasta va fi stabilită în 
cote egale, în raport cu numărul pârților implicate în 
eveniment. 
12.3.7 Dacă prin hotărâre judecătorească definitivă, se 
stabilește ca despăgubirea datorată de Asigurat 
persoanei păgubite să fie plătită sub formă de prestații 
bănești periodice (pensie de întreținere), atunci şi 
despăgubirea datorată de EUROINS se va plăti sub 
această formă. În cazul în care prin hotărâre 
judecătorească se prevede plata unei prestații bănești 
periodice (pensii de întreținere), pe o durată limitată se 
va plăti suma stabilită prin această hotărâre, până la 
epuizarea sumei asigurate. 
Dacă după stabilirea prestației bănești periodice 
(pensie de întreținere), prin hotărâre judecătorească 
se stabilește ca starea persoanei vătămate s-a 
îmbunătățit, EUROINS este îndreptățit să micșoreze 
corespunzător cuantumul sumelor ce le plătește sub 
formă de prestații bănești periodice sau să înceteze 
plata acestora. 
 
CAP. 13 SUBROGAREA ŞI DREPTUL DE REGRES 
AL ASIGURĂTORULUI 
13.1 În limitele Indemnizaţiilor acordate şi 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 Indemnizaţia, 
până la limita sumei reprezentând dreptul de regres. 
Dacă Indemnizaţia 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 şi al EUROINS 
sau al Contractantului şi al EUROINS, asigurarea 
poate fi completată/modificată. 
14.2 EUROINS este în drept să decidă dacă, şi în ce 
condiţii, va menţine asigurarea în situaţia în care, pe 
parcursul valabilităţii 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 Condiţii de asigurare, sau 
14.2.3 se modifică datele ce au stat la baza încheierii 
Contractului. 
14.3 Dacă menţinerea asigurării se va face cu 
modificarea primelor de asigurare, cuantumul 
diferenţei se va calcula în funcție de data de la care a 
intervenit schimbarea condițiilor şi va reprezenta: 
14.3.1 în cazul plăţilor făcute de Asigurat – 1/12 din 
diferența între prima anuală inițială şi 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 şi 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 condiţii decât cele impuse 
prin prezentele Condiţii de asigurare, EUROINS va 
decide dacă, în conformitate cu condiţiile reale, 
asigurarea s-ar fi încheiat. În această situație: 
14.5.1 dacă asigurarea s-ar fi încheiat – Indemnizaţia 
va fi redusă corespunzător raportului dintre prima 
stabilită anterior producerii evenimentului asigurat şi 
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 
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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 în caz de forța majoră. 
15.2 În situaţia în care, Asiguratul a furnizat 
declaraţii/informații false şi/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 
formalităţi. 
15.3 În cazul denunțării/rezilierii Contractului: 
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 şi 
data expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract. 
 
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 şi 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, 
Pârțile 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 şi 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 condiţii 
impuse de o schimbare legislativă sau de o decizie a 
organelor de drept, va fi acceptată necondiționat de 
ambele pârți. 
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 şi consumatori, cu 
modificările şi 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 
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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, 
 


