
 
Societate de asigurare – reasigurare 

722-01-22.12 Rev.1 din 12.03.2015                                                 S.A.-R. CITY INSURANCE S.A.                                                       Pagina 1 din 2 

 
CLAUZĂ SUPLIMENTARĂ PRIVIND AVARIEREA, FURTUL CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE, PLĂCUŢELOR DE ÎNMATRICULARE 

ALE AUTOVEHICUL ASIGURAT CASCO, 
DOCUMENTELOR NECESARE CĂLĂTORIEI ȘI BAGAJELOR  

1. DEFINIŢII  
1.1 Bagaj asigurat: totalitatea bagajelor (geantă de voiaj, valiză, geamantan, troller), destinate transportului, cu care Asiguratul călătoreşte pe 
parcursul perioadei asigurate și care sunt depozitate în autovehiculul asigurat CASCO în portbagaj, cutie-portbagaj auto montată deasupra 
autoturismului şi încuiată. 
1.2 Documente de călătorie: acte care aparţin Asiguratului şi sunt necesare pentru efectuarea călătoriei cu autovehiculul asigurat CASCO, şi 
anume: paşaportul, cartea de identitate, permisul de conducere. 
 
2. OBIECTUL ASIGURĂRII 
2.1 Obiectul asigurării îl constitute asigurarea certificatului de înmatriculare, plăcuţelor de înmatriculare ale autovehiculului asigurat prin Polița 
CASCO, documentelor Asiguratului care sunt necesare călătoriei și bagajelor. 
 
3. RISCURI ASIGURATE 
3.1 Prezenta clauză suplimentară este valabilă numai împreună cu condițiile de asigurare privind asigurarea facultativă a autovehiculelor -CASCO. 
3.2 Pentru riscul de pierdere și furt prezenta clauză suplimentară este valabilă numai atunci când este acoperit prin Poliță și riscul de furt. 
3.3 Evenimentele asigurate prin prezenta clauză suplimentară sunt: 
3.3.1 accident rutier consemnat într-un raport al poliţiei care determină în mod direct distrugerea sau degradarea certificatului de înmatriculare, 
plăcuţelor de înmatriculare autovehiculului asigurat, documentor necesare călătoriei și a bagajelor. 
3.3.2 catastrofe naturale, fenomene atmosferice a cărei producere este certificată de o autoritate competentă și care determina în mod direct 
avarierea certificatului de înmatriculare, plăcuţelor de înmatriculare autovehiculului asigurat, documentor necesare călătoriei și a bagajelor. 
3.3.3 incendiu, explozie consemnat într-un raport al poliţiei/pompieri și care determină în mod direct avarierea certificatului de înmatriculare, 
plăcuţelor de înmatriculare autovehiculului asigurat, documentor necesare călătoriei și a bagajelor. 
3.3.4 furtul prin efracție și acte de tâlhărie a certificatului de înmatriculare, plăcuţelor de înmatriculare autovehiculului asigurat, documentor 
necesare călătoriei și a bagajelor. Documentele de călătorie, certificatul de înmatriculare și bagajele Asiguratului trebuie să fie depozitate în 
autovehicul încuiat, în portbagaj, într-o cutie-portbagaj auto montată sau în spații destinate depozitării, fără a fi lăsate la vedere. 
3.4 Asigurătorul despăgubește în limita sumei asigurate precizate în Poliță, cheltuielile ocazionate de înlocuirea certificatului de înmatriculare, 
plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculului asigurat prin Polița CASCO, documentelor de călătorie și a bagajelor. 
 
4. SUME ASIGURATE 
4.1 Prezenta clauză suplimentară este oferită exclusiv pe parcursul perioadei de asigurare CASCO, pentru maxim două evenimente asigurate 
produse într-un an, pe teritoriul României și în afara României, în limita răspunderii a 1.000 EURO (echivalent în LEI la data emiterii Poliței) cu 
sublimita răspunderii pentru bagaje de 200 EURO/eveniment și sublimita răspunderii pentru certificat de înmatriculare, plăcuţe de înmatriculare, 
documente de călătoriei de 300 EURO/eveniment. 
4.2 Dacă asigurarea CASCO se încheie pentru perioade mai scurte de un an, va fi acoperit un singur eveniment asigurat pe parcursul perioadei de 
asigurare. 
4.3 Suma asigurată va fi în valuta contractului de asigurare. În cazul în care valuta contractului de asigurare este LEI atunci limita răspunderii 
maximă a prezentei clauze suplimentare va fi convertită în LEI la cursul BNR de la data emiterii Poliței.     
4.4 Asigurătorul despăgubește în limita sumei asigurate precizate în Poliță, cheltuielile ocazionate de înlocuirea certificatului de înmatriculare, 
plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculului asigurat prin Polița CASCO, documentelor de călătorie și a bagajelor. 
 
5.     EXCLUDERI 
5.1 Următoarele obiecte nu sunt considerate bagaje şi nu sunt acoperite prin prezenta clauza suplimentară: 
a) bijuterii, metale preţioase, pietre preţioase sau semipreţioase şi obiecte în alcătuirea cărora intră asemenea materiale. 
b) bani gheaţă sau instrumente de plată alternative (ca de exemplu carduri bancare sau de credit, cecuri de călătorie, etc.). 
c) bilete sau tichete care îl îndreptăţesc pe deţinătorul acestora să primească anumite servicii (de exemplu abonamente la teleferic, cartele 
telefonice, bilete de transport). 
d) blănuri scumpe, obiecte de artă, obiecte de colecţie. 
e) dispozitive de telecomunicaţii, computere portabile, electronice/electrocasnice.  
f) arme şi muniţii, instrumente muzicale. 
g) proteze dentare, aparate ortodontice stomatologice, proteze şi orteze ortopedice, ochelari, ceasuri de mână, produse alimentare, echipamente, 
scule şi unelte utilizate în muncă. 
5.2 Asigurătorul nu va rambursa cheltuieli pentru: 
a) pagube datorate pierderii, abandonului, depozitării nesupravegheate, scăpării pe jos a bagajelor, documentelor de călătorie și acte autovehicul. 
b) valoarea bagajelor sau documentelor de călătorie furate din autovehiculul neîncuiat sau dacă nu se evidenţiază clar prin documente că s-a 
pătruns prin efracţie sau acte de tâlharire în autovehicul, portbagajul maşinii sau cutie portbagaj montată. 
c) furtul între orele locale 10 p.m. şi 7 a.m.. 
5.3 În baza prezentei clauze suplimentare, Asigurătorul nu acordă despăgubiri dacă: 
a) pagubele au fost provocate intenţionat sau din neglijenţă ori datorită acţiunilor ilegale ale Asiguratului sau prepusiilor acestuia. 
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b) declarațiile pe proprie raspundere date de catre Asigurat, prepusii acestuia, cu privire la evenimentul care a provocat daunele nu coincid cu 
cele din rapoartele oficiale ale autorităţilor. 
5.4 Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru bagaje, documente depozitate în rulote sau auto-rulote. 
 
6. FRANȘIZE 
Nu se aplica franșiză. 
 
7. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI 
7.1 Asiguratul este obligat: 
a) să parcheze în parcări păzite sau locuri amenajate staționării. 
b) să ţină bagajele în autovehicul numai dacă, şi atât timp, cât nu se poate altfel. Acesta trebuie să încuie maşina şi să depoziteze bagajele in 
portbagajul maşinii, cutia-portbajaj montată astfel încât bagajele, actele să nu fie la vedere din exteriorul autovehiculului. 
c) să activeze sistemul de alarmă dacă autovehiculul este echipat. 
d) să anunţe infracţiunea sau incidentul cât de curând posibil poliţiei locale sau autorităţii competente din ţara străină, inclusiv circumstanţele şi 
după caz trebuie să anunţe incidentul şi angajaţilor hotelului, să ceară un raport detaliat al poliţiei, emis pe numele Asiguratului. 
e) să consemneze în raportul poliţiei toate informaţiile esenţiale, în mod special circumstanţele detaliate ale  producerii evenimentului şi detaliile 
exacte ale pagubelor (lista obiectelor, inclusiv valorile acestora şi orice alte pagube materiale provocate (de exemplu: geamuri sparte, uşi rupte sau 
sparte, alte pagube). 
 
8. CONSTATAREA ȘI EVALUAREA DAUNELOR. STABILIREA ȘI PLATA DESPĂGUBIRILOR 
8.1 Asigurătorul va rambursa contravaloarea taxelor oficiale pentru înlocuirea documentelor de călătorie, certificatului de înmatriculare, plăcuțelor 
de înmatriculare nu mai mult decât valoarea facturilor/chitanțelor depuse la Asigurător, în limita raspunderii asumate prin Poliță, pentru maxim 2 
evenimente pe an.  
8.2 Despăgubirea acordată pentru bagajele Asiguratului, nu poate depăşi sublimita stabilită prin prezenta clauza suplimentara, în cuantum de 200 
EURO/eveniment (sau echivalent în LEI). 
8.3 Pe lânga documente solicitate de către Asigurător conform condițiilor de asigurare privind asigurarea facultativă a autovehiculelor –CASCO, 
solicitarea de despăgubire va fi însoţită și de următoarele documente: 
a) declarație pe proprie răspundere și fotografii din care sa reiasa avarierea sau furtul. 
b) în caz de furt sau tâlhărie, raportul organelor de cercetare abilitate, care descrie locaţia exactă şi ora la care s-a produs evenimentul, 
descrierea acestuia, numele şi datele personale ale victimei şi lista detaliată a obiectelor furate, inclusiv valoarea acestora. 
c) dacă furtul sau tâlhăria se produc în incinta parcării unui camping sau a unui hotel, un raport scris, emis de administratorul instituţiei respective. 
d) documente (facturi/chitanțe) care să ateste înlocuirea documentelor de călătorie, certificatului de  înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare. 
e) în cazul în care se solicită despăgubiri pentru obiecte acoperite numai în cadrul călătoriilor în interes de serviciu, o adeverinţă de la angajator 
care să arate durata şi itinerariul sau destinaţia călătoriei în cauză şi o adeverinţă care să ateste calitatea de angajat a Asiguratului. 
8.4 Asigurătorul este îndreptăţit să solicite şi alte documente şi declaraţii decât cele sus-menţionate, în cazurile în care sunt necesare pentru 
soluţionarea dosarului de daună. 
 
9. DISPOZIȚII FINALE 
9.1 Drepturile de despăgubire dobândite în baza prezentei clauze suplimentare nu pot fi cesionate și nici transferate către terțe persoane. 
9.2 Prezentei clauze i se aplică toate prevederile din condițiile de asigurare privind asigurarea facultativă a autovehiculelor – CASCO la care se 
anexează, în măsura în care nu contravin acesteia. 

 
Prezenta Clauză suplimentară este valabilă numai împreună cu condiții de asigurare privind asigurarea facultativă a autovehiculelor – CASCO. 
 

Prezentei clauze i se aplică toate prevederile din Condițiile de asigurare privind asigurarea facultativă a autovehiculelor – CASCO la care se 
anexează, în măsura în care nu contravin acesteia. 

 

Încheiată în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară a Poliţei. 
 

               ASIGURAT/CONTRACTANT,                                   ASIGURĂTOR,  
 

  Asigurătorul de Asigurare-Reasigurare  
 City Insurance  S.A. 

 

        (nume, prenume/denumire, semnătură)               (nume, prenume, semnătură, ștampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


