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DECLARAŢIE DE ASIGURARE 

privind asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş, 

pentru mărfurile transportate cu autovehicule (C.M.R.) 

 

SOLICITANT (nume şi prenume/denumire, adresă completă/sediu, nr. Of. Reg. Com., C.U.I., tel/fax): 

 

 

REPREZENTANT (nume şi prenume, calitatea): 

 

EFECTUEZ TRANSPORTURI:   numai în România  în România şi străinătate numai în străinătate   

DURATA ASIGURĂRII:                    …… luni și ....., începând cu ………………pănâ la…………………………. 

Autovehiculele folosite sunt:                 proprietatea solicitantului    închiriate 

LIMITA RĂSPUNDERII se va stabili în: RON                            USD            EURO 

PRIMA DE ASIGURARE se va achita:    anticipat şi integral    în …. rate     în lei      în valută 

 

Felul asigurarii 

ăspunderea transportatorului în calitate de cărăuș pentru mărfurile transportate pe șosele în trafic internațional  

ăspunderea transportatorului în calitate de cărăuș pentru mărfurile transportate pe șosele în trafic internațional și intern  

ăspunderea transportatorului în calitate de cărăuș pentru mărfurile transportate pe șosele în trafic intern  

Riscuri 

acoperite 

irea duratei de transport 

rfurilor 

Riscuri specifice cte de tâlhărie  

torită defectării agregatului frigorific 

AUTOVEHICULELE cuprinse în asigurare (la autotractoarele cu şa şi semiremorcă se va trece numai semiremorca): 

Nr

.cr

t. 
Nr. înmatriculare Fel, marcă, tip 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Mai aveţi  încheiată o astfel de asigurare?      da      nu        Dacă da, menţionaţi societatea:    

………………………………………………… 

Precizaţi numărul şi valoarea daunelor din ultimii 5 ani la asigurări C.M.R.: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

Aveţi încheiate asigurări de avarii auto (casco), pentru autovehiculele de mai sus, la CITY INSURANCE S.A.?          

 da              nu               le închei odată cu această asigurare 

Alte date importante pentru identificarea bunurilor şi aprecierea riscurilor: 

 

 

Sunt de acord ca prezenta declaraţie să stea la baza încheierii contractului de asigurare şi să facă parte integrantă din acesta. Am luat la 

cunoştinţă de faptul că orice răspunsuri false, inexacte sau incomplete, precum şi neînştiinţarea CITY INSURANCE S.A. despre orice 

modificări ulterioare, pot atrage după sine refuzul plăţii despăgubirii, fără restituirea primelor plătite. 

Datele din această declarație stau la baza acordului Asigurătorului de a încheia contractul de asigurare, iar solicitantul 

(Asiguratul/Contractantul) răspunde pentru realitatea şi corectitudinea lor. 

SOLICITANT (nume, prenume, calitate, semnătura şi ştampila) 

 

Localitatea/Data …………………….………. 

 

 

 

 

 


