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Asigurarea Numerar AS                                                                       

Document de informare privind produsul de asigurare                                      

Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, Nr. de 

înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de Înregistrare: 336290, 

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nr. Înmatriculare în 

Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003  

Produsul: Asigurarea facultativă valorilor pe timpul transportului – Numerar AS  

Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu raspunde la nevoile 

si cerintele dumneavoastra specifice, ce urmeaza a fi analizate. Informatii complete despre acest produs gasiti in documentatia 

precontractuala si contractuala.  

Despre ce tip de asigurare este vorba?  

Acest produs de asigurare facultativa a valorilor pe timpul transportului – Numerar AS este destinat  sa acopere valorile declarate 

in asigurare, impotriva daunelor produse acestora pe timpul transportului efectuat pe rutele si cu autovehiculele blindate declarate 

in polita de asigurare, precum si in timpul operatiunilor de incarcare/descarcare din autovehiculul de transport (inclusiv operatiile 

de aprovizionare a ATM-urilor).  

 

 

     

Ce se asigură?  

Daunele produse valorilor 
asigurate ca urmare a producerii 
urmatorelor riscuri:  

   Toate riscurile pana in limita sumei 
asigurate, cu exceptia excluderilor 
mentionate in polita,  

  Furt:numai daca este  comis prin 
efractie, talharie sau  tentative de 
acest gen si daca nu este implicat 
in nici un fel un angajat al 
Asiguratului,  

  

 

Neglijenţă din partea oricărei 
persoane, fie că aceasta este 
angajată a Asiguratului sau nu, 
având ca rezultat pierderea 
bunului asigurat, cu exceptia 
situatiilor prevazute la capitolul 
EXCLUDERI din Conditia de 
asigurare. 

 

 

     

Ce nu se asigură?  

 Uzura normala a bunului asigurat, vicii proprii, ruginire sau   

oxidare, actiunea rozatoarelor, moliilor, viermilor, ciupercilor, 

bacteriilor/ altor (micro) organisme,  

 Orice proces de reparare, restaurare, retusare sau un alt proces 

similar,  

 Spargerea articolelor de natura fragila ca urmare a ambalarii si 

pregatirii necorespunzatoare a bunului asigurat,  

 Umiditate, uscaciune, expunere la lumina sau temperaturi extreme, 

cu exceptia cazului in care o astfel de dauna este cauzata de 

incendiu, trasnet, explozie, furtuna, inundatie, cutremur sau 

accident al mijlocului de transport.  

 

 

     

Există restricții de acoperire?  

           Principalele excluderi:  

! Razboi (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazie, ocupatie 
militara, razboi civil, insurectie, rebeliune, revolutie, dictatura militara sau 
uzurpare de putere;  

! Greve, revolte sau miscari civile;  

! Efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau 
infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau 
materialelor fisionabile; contaminarea radioactiva;  

! Actiuni ale oricaror arme de razboi implicand fisiunea si/ sau fuziunea 
nucleara sau alte forte sau materiale radioactive,  

! Acţiuni frauduloase ale oricarui angajat al Asiguratului, acţionând singur 
sau în asociere cu alţii, prin acte de complicitate,  

! Dispariţia bunului asigurat pe timpul transportului, a cărei cauză  nu 
poate fi explicată sau lipsurile de la inventar ! Pierderile totale sau 
parţiale dintr-un vehicul lăsat nesupravegheat de personalul înarmat, 
autorizat pentru însoţirea lui.  

! o boală transmisibilă sau frica sau amenintarea (fie ea reală sau 
percepută) unei boli transmisibile precum si măsurile luate de autorităti 
pentru a limita răspândirea unei boli transmisibile, indiferent de orice altă 
cauză sau eveniment care contribuie simultan sau în orice altă secventă 
a acesteia. 
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Unde beneficiez de asigurare?  

 Pe intreg teritoriul Romaniei.   
  

 
         

Ce obligații am?  
La emiterea contractului de asigurare:  

-  Trebuie sa răspundeti în scris la toate întrebările formulate de Asigurător, precum şi sa declarati, la data încheierii 
Contractului de Asigurare, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşteti şi care, de asemenea, sunt esenţiale 
pentru evaluarea riscului  
  
In cursul derularii contractului de asigurare:  

-  Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, imediat ce ati luat cunostinta de producerea lor, 
orice modificare a imprejurărilor esentiale privind riscul survenită pe perioada executarii Contractului de  
Asigurare  

-  Trebuie sa achitati primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în Contractul de Asigurare  
  
In caz de dauna:  

-  Trebuie sa luati, în cadrul sumei la care s-a făcut asigurarea şi potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea 
pagubelor, pentru salvarea bunurilor asigurate, păstrarea şi paza bunurilor rămase şi pentru prevenirea degradărilor 
ulterioare  

-  Trebuie sa înştiinţati imediat, în caz de incendiu, explozie, după caz, poliţia, pompierii sau alte organe de cercetare, 
cele mai apropiate  

-  Trebuie sa avizati Asigurătorul, in scris, imediat ce ati luat cunostinta de producerea evenimentului asigurat, sau, 
dupa caz, de la luarea la cunostinta despre producerea acestuia, împrejurările în care acesta a intervenit, cu 
estimarea pagubelor produse şi natura lor.  

  

      

Când și cum plătesc?  

Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral la incheierea asigurarii.  

In cazul asigurarilor tip abonament Plata Primei de Depozit/ Minime de Depozit  se poate face integral la incheierea asigurarii 

sau in rate, dupa cum se mentioneaza in Polita de asigurare. Prima de Depozit/ Prima Minima de Depozit se regularizeaza, 

la datele mentionate in polita, in  functie de prima datorata de Asigurat, pentru transporturile efective.  

Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile ASIROM  sau 

imputernicitilor ASIROM.  

Primele de asigurare  pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM,  sau prin ordin de plata in conturile 
ASIROM indicate. Si dupa caz prin direct debit.  

      

     

Când începe și când încetează acoperirea?  

Asigurarea se poate incheia pe durata unui singur transport, efectuat pe o ruta determinata  sau pe o perioada de un an, in 
cazul asigurarii abonament. La cererea Asiguratului, asigurarea abonament se poate incheia si pe perioade mai scurte de 
un an, dar cel putin o luna.  
Răspunderea Asiguratorului pentru fiecare transport începe din momentul în care bunul asigurat este luat în primire (sub 
semnătură) de personalul autorizat pentru efectuarea transportului şi încetează în momentul predării bunului asigurat (sub 
semnătură) la destinaţie.  
In cazul aprovizionarii masinilor automate de distribuire a numerarului, de tip ATM, raspunderea Asiguratorului este pe durata 
intregii operatii de aprovizionare, adica din  momentul deschiderii ATM-ului si pana in momentul inchiderii si incuierii acestuia.  

    

     

Cum pot să incetez contractul?  

Modul obişnuit de încetare a contractului de asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la termen, 
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat.  

Conform prevederilor Codului Civil Contractul de asigurare poate fi denunţat unilateral de către Asigurat, printr-o 
notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile  calculate de la data primirii notificării 
de către Asigurător.   

  


