Conditii Generale de Asigurare pentru Asigurarea GAP
1.

Definitii

Termenii de mai jos au urmatoarele intelesuri, ori de cate ori apar in Conditiile Generale de Asigurare, avand acelasi
inteles atat in Polita de Asigurare cat si in Conditiile Speciale de Asigurare, cu exceptia cazului in care sunt definiti altfel
in acestea:
1.1. Asigurator
Colonnade Insurance S.A., cu sediul social in Rue Jean Piret nr. 1, L-2350 Luxembourg, inregistrata cu nr. B61605,
actionand prin sucursala din Romania, Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/17214 din data 10.10.2017, având CUI 38335135, cu sediul în Bucuresti, România,
Str. C.A. Rosetti, nr. 17, birou 501-502, Etajul 5, Sector 2.
1.2. Polita de Asigurare
Document scris care contine informatii individuale privind riscurile si sumele asigurate, incheiat intre Asigurator si
Titulatul Politei.
1.3. Titularul Politei
O persoana fizica sau o persoana juridica care a incheiat Polita de Asigurare cu Asiguratorul si care are obligatia de a
plati Prima de Asigurare.
1.4. Asiguratul
Este o persoana fizica sau o persoana juridica care detine sau utilizeaza Vehiculul inscris in Certificatul de Inmatriculare.
1.5. Conditii Speciale de Asigurare
Conditiile de asigurare care se aplica unui tip specific de asigurare GAP.
1.6. Data de Incepere
Data specificata ca inceput al Politei de Asigurare.
1.7. Data de Incheiere
Data specificata ca incetare a Politei de Asigurare.
1.8. Perioada de Asigurare
Perioada la care se aplica Prima de Asigurare.
1.9. Perioada de Acoperire
O perioada de timp specificata in Polita de Asigurare incepand de la Data de Incepere si terminand la sau inainte de
Data de Incheiere, cu conditia ca Prima de Asigurare sa fie platita.
1.10. Prima de Asigurare
O suma de bani indicata in Polita de Asigurare, care este determinata in functie de metodologia de calcul aplicabila a
Asiguratorului.
1.11. Dauna
O Pierdere Totala care rezulta dintr-un eveniment care se produce pe parcursul Perioadei de Acoperire si pentru care
valoarea costurilor reparatiilor necesare Vehiculului depaseste procentul din valoarea reala a acestuia determinata de
Asiguratorul Primar in cadrul Asigurarii Primare la momentul producerii Evenimentului Asigurat, precum si o pierdere ca
urmare a furtului/ jafului Vehicului.
1.12. Pierdere Totala este dauna Vehiculului care este solutionata de catre Asiguratorul Primar drept pierdere totala
(pentru evitarea dubiilor, prin pierdere totala se intelege inclusiv furtul Vehiculului),
1.13. Pretul de Achizitie
Pretul Vehiculului in configuratia furnizata de catre producatorul Vehiculului, inclusiv TVA (cu exceptia cazurilor in care
deducerea TVA-ului se aplica Vehiculului; atunci pretul Vehiculului este fara TVA), specificat intr-un document care
dovedeste achizitia Vehiculului (un contract de vanzare-cumparare, o factura, orice alt document justificativ etc.);
Pretul de Achizitie nu include echipamente ale Vehiculului care pot fi separate cu usurinta, furnizate de catre producator
(portbagaj superior, boxe, etc.), orice echipamente suplimentare furnizate de o alta parte decat producatorul sau orice
costuri suportate in legatura cu achizitia Vehiculului.
1.14. Evaluarea Vehiculului
Vehiculul se evalueaza:
1) la momentul incheierii Asigurarii Primare in baza documentelor de achizitie si, ulterior,
2) la momentul aparitiei Daunei, aplicand aceiasi parametri ca la punctul 1) de mai sus, cu exceptia vechimii Vehiculului
de la data punerii in functiune a Vehiculului si numarul de kilometri parcursi.
1.15. Suma Asigurata
Valoarea maxima a raspunderii Asiguratorului in cazul aparitiei unei Daune, dar nu mai mult de:
1) pentru un Vehicul care are pana la 1 an de la inmatricularea initiala - diferenta dintre Pretul de Achizitie si indemnizatia
platita Asiguratului in conformitate cu Asigurarea Primara a Vehiculului; si
2) pentru un Vehicul care are mai mult de 1 an de la inmatricularea initiala - diferenta dintre Evaluarea Vehiculului
determinata in conformitate cu metodologia stabilita in Conditiile Speciale de Asigurare si indemnizatia platita
Asiguratului in conformitate cu Asigurarea Primara a Vehiculului.
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1.16. Vehicul
Orice vehicul rutier inmatriculat in Romania echipat cu un motor de propulsie, cu exceptia vehiculelor feroviare.
1.17. Asigurare Contractuala Obligatorie
O asigurare auto de raspundere civila fata de terti (RCA) aplicabila persoanei raspunzatoare pentru Dauna cauzata prin
operarea Vehiculului.
1.18. Asigurare Primara
Asigurarea facultativa cu privire la Vehicul (Casco), in vigoare pe intreaga Perioada de Acoperire si care acopera
Vehiculul impotriva tuturor riscurilor de accident, dezastre naturale, furt si alte riscuri care pot avea ca rezultat o Pierdere
Totala. In cazul in care, dreptul la despagubire in legatura cu o Dauna adusa Vehiculului rezulta din Asigurarea Primara,
precum si din Asigurarea Contractuala Obligatorie, atunci Asiguratorul va considera ca despagubirea primita de Asigurat
ca fiind suma indemnizatiilor ce ii revin (atat din Asigurarea Primara, cat si din Asigurare Contractuala Obligatorie, dar
si indemnizatiile platite de Fondul de Garantare).
1.19. Asigurator Primar
Asiguratorul cu care este incheiat contractul de asigurare pentru Asigurarea Primara.
1.20. Eveniment Asigurat
Un eveniment aleatoriu, viitor si imprevizibil, care prin producerea sa poate da nastere dreptului la plata unei despagubiri
in baza Asigurarii Primare.
1.21. Certificat de Inmatriculare
Certificatul de inregistrare eliberat de autoritatile competente pentru Vehicul in care este certificata inmatricularea
acestuia si sunt inregistrate informatii privind Vehiculul, numarul de inmatriculare atribuit, proprietarul acestuia si
operatorul Vehiculului, dupa caz.
1.22. Valoarea Asigurata sau Limita Despagubirii
Limita superioara a despagubirii platita de catre Asigurator, mentionata in Polita de Asigurare.
1.23. Razboi
Orice razboi, fie declarat, fie nu, sau orice activitati asimilate razboiului, epidemii, pandemii sau orice alte evenimente
care duc la decretarea starii de urgenta de catre autoritati, inclusiv folosirea fortelor militare de catre orice natiune
suverana in scopul de a atinge obiective cu caracter economic, geografic, nationalist, politic, rasial, religios sau de alta
natura.
1.24. Terorism
Reprezinta utilizarea sau amenintarea cu utilizarea fortei sau violentei impotriva persoanelor sau proprietatii, ori
comiterea unui act ce pune in pericol viata sau proprietatea, ori comiterea unui act ce interfereaza cu sau intrerupe un
sistem de comunicatii sau un sistem electronic; savarsit de orice persoana sau grup – indiferent daca actioneaza sau
nu in numele sau in legatura cu o organizatie, guvern, putere, forta militara sau autoritate publica – si avand ca efect
intimidarea, constrangerea sau prejudicierea unui guvern, a populatiei civile sau a oricarui segment al acesteia, sau
perturbarea unui segment al economiei. Termenul va include de asemenea orice act care este recunoscut sau certificat
de forta guvernamentala relevanta ca fiind un act de terorism.
2. Dispozitii generale
2.1. Transferul drepturilor
Drepturile din asigurare nu pot fi transferate fara acordul prealabil scris al Asiguratorului.
2.2. Schimbarea riscului
2.2.1. Titularul Politei este obligat sa notifice imediat Asiguratorului orice schimbare semnificativa a utilizarii Vehiculului
in Perioada de Acoperire, inclusiv radierea Vehiculului, transferul acestuia catre un tert sau orice alta tranzactie cu
Vehiculul. Asigurarea acopera aceste modificari numai cu acordul prealabil in scris al Asiguratorului.
2.2.2. Titularul Politei este obligat sa notifice Asiguratorul toate circumstantele noi pentru care Asiguratorul a adresat o
intrebare la momentul incheierii Politei de Asigurare.
2.2.3. Notificarea circumstantelor in modul prevazut la paragraful de mai sus trebuie facuta imediat dupa ce au devenit
cunoscute. Daca vreun fapt sau circumstanta nu este notificat(a) sau este ascuns(a), Asiguratorul va avea dreptul sa
modifice termenii si conditiile asigurarii (inclusiv prin limitarea acoperirii si / sau prin plata unei prime suplimentare), sa
anuleze Polita de Asigurare si / sau sa refuze sa plateasca despagubirea.
2.2.4.Orice modificari ale Politei de Asigurare pot fi efectuate numai prin acte aditionale semnate de ambele parti,
Asigurat si Asigurator.
2.3. Incetarea Asigurarii
2.3.1. Asiguratul si Asiguratorul pot rezilia Polita de Asigurare inainte de expirarea Perioadei de Acoperire cu o notificare
prealabila scrisa de 30 de zile calendaristice.
2.3.2. In cazul in care Asiguratorul inceteaza asigurarea, Prima de Asigurare pentru perioada pana la data de la care
incetarea produce efectul se pastreaza, iar diferenta Primei de Asigurare pentru perioada care nu a expirat va fi
rambursata. In cazul in care Asiguratul inceteaza asigurarea, prima platita va fi rambursata, dar Asiguratorul va pastra
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suma mai mare dintre 25% din prima platita si prima calculata pe o baza proportionala si cu conditia sa nu fi fost platita
nicio Dauna sau sa nu existe restante la plata primei si sa nu fi avut loc niciun eveniment care ar putea constitui o baza
pentru depunerea unei cereri de despagubire.
2.4. Neindeplinirea obligatiilor Asiguratului
Atunci cand Asiguratul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile care ii revin in cadrul asigurarii, Asiguratorul are dreptul
de a reduce sau de a refuza plata pentru o Dauna notificata de acesta.
2.5. Frauda
2.5.1. Daca o cerere de despagubire este frauduloasa, toate indemnizatiile din cadrul asigurarii vor fi refuzate, iar datele
persoanelori care au efectuat acele actiuni sau omisiuni vor fi trimise autoritatilor competente pentru punerea in aplicare
a raspunderii lor in conformitate cu legea penala. Orice act sau omisiune, care induce in eroare sau perpetueaza o
inselaciune din partea reprezentantilor sau angajatilor Asiguratorului cu privire la producerea Evenimentului Asigurat,
cuantumul despagubirii datorate sau alte circumstante relevante pentru aparitia dreptului de a primi o despagubire, este
considerat fraudulos/frauduloasa.
2.5.2. Asiguratorul va avea dreptul sa amane plata despagubirii daca exista indoieli cu privire la dreptul unei persoane
asigurate sau a unui beneficiar de a o primi, pana la obtinerea dovezilor contrare. Daca procedurile penale sau
administrative au fost initiate impotriva Titularului Politei/Asiguratului in legatura cu Evenimentul Asigurat sau relatia de
asigurare, in fata unei instante, iar relatia de asigurare sau plata despagubirii sunt afectate, Asiguratorul are dreptul de
a amana plata pana la finalizarea procedurii cu o hotarare definitiva.
2.6. Legea aplicabila si jurisdictia
2.6.2. Orice interpretare a asigurarii referitoare la continutul, valabilitatea sau efectul acesteia trebuie facuta in
conformitate cu legile si reglementarile in vigoare din Romania. In cazul in care partile nu ajung la un acord, disputa va
fi inaintata unei instante competente din Romania.
2.7. Alte asigurari
In cazul in care, la momentul depunerii unei cereri de despagubire, exista o alta polita de asigurare incheiata de catre
Titularul Politei, care ofera acoperire pentru aceleasi riscuri asigurate precum asigurarea curenta, Asiguratorul va achita
proportional doar partea din totalul sumei asigurate care ii revine.
2.8. Platile
Toate platile in cadrul acestei asigurari se efectueaza in RON.
2.9. Prima de Asigurare
2.9.1. Asiguratul trebuie sa plateasca Prima de Asigurare sau prima transa a acesteia catre Asigurator la momentul
incheierii Politei de Asigurare, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel.
2.9.2. In cazul in care plata Primei de Asigurare sau a primei transe a acesteia nu se face in perioada mentionata
anterior, se considera ca Polita de Asigurare nu a produs efecte juridice intre parti de la Data de Incepere. De asemenea,
neplata a unei rate succesive la data scadenta duce la incetarea de drept a Politei de Asigurare la expirarea unui termen
de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data scadentei respectivei plati.
2.9.3. Intreaga suma a primei unice apartine intotdeauna Asiguratorului. Daca Evenimentul Asigurat are loc si Prima de
Asigurare este platibila Asiguratorului in rate, atunci intreaga suma pentru Perioada de Asigurare in timpul careia a avut
loc Evenimentul Asigurat este platibila sub forma de plata forfetara (calcul pro rata). Asiguratorul poate retine Prima de
Asigurare datorata pana la sfarsitul perioadei asigurate din despagubirea datorata.
2.9.4. Asiguratorul are dreptul de a compensa orice sume restante din Prima de Asigurare cu despagubirea care este
datorata.
2.10. Diligenta
Titularul Politei si fiecare Asigurat trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a evita si / sau a reduce pierderile sau
daunele, facand orice efort rezonabil pentru protejarea / repararea bunurilor deteriorate sau furate, acoperite de catre
aceasta asigurare.
3.

Aria teritoriala a acoperirii

Asigurarea GAP este incheiata pentru acelasi teritoriu pentru care este incheiata Asigurarea Primara.
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4.

Excluderi generale privind asigurarea

4.1 Asigurarea GAP nu poate fi incheiata pentru un Vehicul:
a. in al carui Certificat de Inmatriculare nu este inregistrat Asiguratul drept proprietar sau operator al Vehiculului;
b. daca au trecut mai mult de 6 ani de la data primei inmatriculari a Vehiculului la data incheierii Politei de Asigurare;
c. care este utilizat pentru orice tip de leasing, cu exceptia cazurilor in care Asiguratul este utilizatorul Vehiculului si este
inscris in Certificatul de Inmatriculare drept operatorul Vehiculului;
d. care este utilizat pentru transportul de persoane in schimbul unei plati (taxi, transport hotelier etc.);
e. care este utilizat pentru invatarea condusului (scoli de soferi, etc.);
f. care este utilizat in alte scopuri decat cele stabilite de catre producatorul Vehiculului sau in alte scopuri decat acelea
pentru care Vehiculul este utilizat in mod obisnuit;
g. care a fost ajustat in orice mod comparativ cu conditia initiala in care acesta a fost furnizat de catre producatorul
Vehiculului;
h. in care orice identificator (serie sasiu, etc.) a fost modificat sau indepartat sau numarul de kilometri parcursi sau data
punerii in functiune a Vehiculului au fost modificate;
i. care are drept de trecere (de ex. cele echipate cu faruri semnalizatoare albastre);
j. care nu a fost aprobat pentru traficul rutier in Romania sau care nu are o Asigurare Primara valabila la momentul
Daunei sau pentru care nu poate fi obtinuta o evaluare.
4.2 Asigurarea GAP nu acopera nicio Dauna in legatura cu un Vehicul:
a. specificat la articolul 4 clauza 4.1 literele a. - j. din prezentul document;
b. care s-a produs ca urmare a unui accident rutier al Vehiculului in care conducatorul Vehiculului s-a aflat sub influenta
alcoolului sau a altor substante care cauzeaza dependenta sau medicamente pe baza de reteta care este posibil sa ii
fi influentat capacitatea de conducere a Vehiculului; sau in cazul in care conducatorul Vehiculului refuza efectuarea
testarii cu etilotest sau a unor teste de sange pentru a determina prezenta respectivelor substante;
c. ca urmare a unui furt sau a utilizarii neautorizate a Vehiculului de catre o persoana care a avut acces la cheile
Vehiculului;
d. in mod direct sau indirect ca urmare a unei actiuni ilegale intentionate a Asiguratului sau a unui tert caruia Asiguratul
i-a incredintat Vehiculul;
e. direct sau indirect ca urmare a unei greve;
f. direct sau indirect ca urmare a unor evenimente de Razboi, a unei invazii, a unei actiuni a unui inamic extern, a
actiunilor ostile (indiferent daca a fost declarat razboi sau nu), a razboiului civil, a rascoalei, revolutiei, insurgentei, a
preluarii puterii prin mijloace militare sau alte mijloace ostile sau a sabotajului;
g. direct sau indirect ca urmare a oricarui atac terorist, sau orice pierderi (inclusiv costurile) cauzate de o pierdere, dauna,
distrugere a Vehiculului in legatura cu controlul, prevenirea sau combaterea terorismului;
h. direct sau indirect ca urmare a confiscarii, sechestrului, nationalizarii, exproprierii sau a unei restrangeri similare a
drepturilor de proprietate, a distrugerii Vehiculului in legatura cu punerea in aplicare a unei hotarari judecatoresti sau a
unei decizii a unei alte autoritati, prin aplicarea unui act al unei autoritati administrative de stat sau a unui guvern local;
i. direct sau indirect ca urmare a contaminarii radioactive cauzate de radiatii ionizante sau contaminare cu combustibil
nuclear sau deseuri nucleare create prin arderea combustibilului nuclear sau prin efectele periculoase radioactive,
toxice, explozive sau de alta natura ale oricaror echipamente nucleare explozive sau a unei parti a acestora.
4.3 Asigurarea GAP nu acopera urmatoarele pierderi:
a. orice sume la a caror plata Asiguratul are dreptul dintr-o alta acoperire de asigurare sau din alte resurse, incluzand
deducerea TVA, cu exceptia cazului in care exista asigurari multiple, situatie in care, despagubirea va fi acordata in
conformitate cu legislatia aplicabila si prevederile art. 2.7 din prezentul document;
b. fransiza aplicabila Asigurarii Primare, cu exceptia cazului in care a fost convenit altfel in Polita de Asigurare;
c. pierderile cauzate in mod direct sau indirect prin efectuarea de modificari la Vehicul sau prin adaugarea de
echipamente care nu sunt reflectate in Pretul de Achizitie;
d. orice pierderi ulterioare care se produc dupa Evenimentul Asigurat, indiferent daca Asigurarea Primara acopera sau
nu aceste pierderi.
e. sume prin care Asiguratorul Primar a redus despagubirile din cadrul Asigurarii Primare din cauza neindeplinirii
obligatiilor contractuale sau legale ale Asiguratului;
f. sume deduse de catre Asiguratorul Primar din indemnizatia din cadrul Asigurarii Primare din cauza primei neplatite si
a daunelor partiale platite (subasigurare).
4.4 Asigurarea GAP nu acopera nicio scadere a valorii generale a Vehiculului de catre Asiguratorul Primar pe baza
conditiilor din Asigurarea Primara (de exemplu, daune anterioare ale Vehiculului etc.).
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5.

Daune

5.1. In legatura cu orice Dauna, Asiguratul are obligatia de a intreprinde urmatoarele masuri fara intarzieri nejustificate:
5.1.1. sa notifice cea mai apropiata autoritate competenta (departamentul de politie, politia rutiera sau o alta autoritate
competenta) în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului sau cunoasterea acestuia si sa obtina un document
justificativ in acest sens;
5.1.2.sa informeze Asiguratorul cu privire la Evenimentul Asigurat, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la
producerea acestuia, prin oricare dintre modalitatile specificate la clauza 5.1.5. din prezentul document;
5.1.3.sa furnizeze Asiguratorului Primar si Asiguratorului toate informatiile, documentele (incluzand raportul politiei sau
un raport al oricarei alte autoritati competente) si sa asigure cooperarea suplimentara necesara in scopul investigarii
daunei, in conformitate cu instructiunile Asiguratorului si sa ia toate masurile rezonabile pentru minimizarea daunei;
5.1.4.sa completeze in mod corespunzator si sa inainteze Asiguratorului formularul de notificare a unei daunei.
5.1.5.Asiguratul furnizeaza Asiguratorului informatiile initiale privind Evenimentul Asigurat:
a. prin telefon la +4021 300 96 21
b. in scris, la adresa Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti, Bucuresti, Str. C.A. Rosetti, nr. 17,
birou 501-502, Etajul 5, Sector 2, prin e-mail la daune@colonnade.ro
5.1.6. In cazul in care Asiguratul nu si-a indeplinit obligatia de a notifica Asiguratorul asa cum este specificat in sectiunea
5.1.2. mai sus, Asiguratorul poate reduce indemnizatia cu 10% din valoarea indemnizatiei de asigurare datorata pentru
fiecare luna de neindeplinire a obligatiei Asiguratului de notificare de la aparitia Evenimentului Asigurat;
5.1.7. sa completeze in mod corespunzator si sa furnizeze Asiguratorului un formular de notificare a daunei. Prezentarea
formularului de notificare a daunei este necesara pentru a respecta cerintele legislatiei din Romania si pentru a inregistra
oficial notificarea in sistemul Asiguratorului.
5.2. Pe baza informatiilor initiale furnizate de Asigurat Asiguratorului despre Evenimentul Asigurat, Asiguratorul va
trimite Asiguratului instructiuni cu privire la urmatorii pasi care trebuie urmati si lista documentelor necesare pentru
instrumentarea Daunei si solutionarea acesteia.
5.3. Asiguratorul poate desemna un expert sau un reprezentant legal pe propria cheltuiala in scopul furnizarii de
asistenta Asiguratului in inaintarea cererii de despagubire cu privire la Asigurarea Primara. Asiguratul autorizeaza prin
prezenta Asiguratorul si orice expert sau avocat al Asiguratorului sa negocieze cu Asiguratorul Primar sau orice terta
parte in legatura cu investigarea Evenimentului Asigurat in temeiul asigurarii GAP, inclusiv solutionarea cererii de
despagubire din Asigurarea Primara.
5.4. Asiguratorul nu este obligat sa acorde nicio despagubire din asigurarea GAP (sau poate reduce despagubirea in
mod proportionat) daca nu poate investiga Dauna in mod corespunzator, de exemplu, daca Asiguratul instraineaza
epava Vehiculului inaintea efectuarii investigatiei sau nu asigura cooperarea necesara Asiguratorului, oricarui expert
desemnat de catre Asigurator sau avocat.
5.5. In cazul in care Asiguratorul Primar reduce despagubirea din Asigurarea Primara din cauza incalcarii obligatiilor de
catre Asigurat (fara a lua in considerare daca sunt obligatii contractuale sau statutare), Asiguratorul are dreptul de a
reduce despagubirea cu acelasi procent ca Asiguratorul Primar.
5.6. In cazul in care, dupa ce Asiguratorul a acordat despagubirea, Asiguratul constata ca Vehiculul furat a fost gasit
sau ca despagubirea din Asigurarea Primara a fost ajustata suplimentar, atunci Asiguratul are obligatia de a informa
Asiguratorul in scris fara intarziere nejustificata. In caz contrar, Asiguratul va fi tinut raspunzator in conformitate cu
prevederile legale pentru toate prejudiciile aduse Asiguratorului. Asiguratul este obligat sa informeze Asiguratorul cu
privire la rezultatele oricarei analize a investigatiei Evenimentului Asigurat de catre Asiguratorul Primar, daca a fost
efectuata o asemenea analiza.
5.7. Asiguratul va fi obligat sa restituie Asiguratorului suma integrala a indemnizatiei de asigurare platita daca
urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulativ:
5.7.1. Vehiculul furat a fost gasit;
5.7.2. in procesul de analiza a Daunei, Asiguratorul din cadrul Asigurarii Primare a decis ca Vehiculul a suferit doar
daune partiale;
5.7.3. a fost restabilit dreptul Asiguratului de a detine / utiliza Vehiculul;
5.7.4. Vehiculul a fost reparat, iar costurile de reparatie au fost acoperite de Asigurarea Primara.
5.8. Asiguratul va fi obligat sa restituie Asiguratorului partea de despagubire din cadrul acestei asigurari
corespunzatoare diferentei dintre suma platita initial de catre Asiguratorul Primar in cadrul Asigurarii Primare si
indemnizatia suplimentara platita ulterior in cadrul Asigurarii Primare, in cazul in care Asiguratorul prin urmare, a
examinat daunele si a platit o despagubire suplimentara.
5.9. In termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la finalizarea investigatiei Evenimentului Asigurat, Asiguratorul
plateste despagubirea sau refuza in mod rezonabil sa plateasca, comunicandu-i Asiguratului motivul refuzului de a plati
integral sau partial.
5.10. Plata despagubirii se efectueaza printr-un transfer bancar intr-un cont bancar specificat anterior in scris de catre
Asigurat.
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6. Sanctiuni economice, restrictii si excluderi
Asiguratorul nu va furniza acoperirea si nu va fi obligat sa plateasca vreo despagubire sau vreun beneficiu daca
furnizarea acestei acoperiri, plata acestei despagubiri sau a acestui beneficiu, ar expune Asiguratorul sau companiamama la orice penalitate, interdictie sau restrictie conform Hotararilor Natiunilor Unite sau legislatiei Uniunii Europene,
Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii sau a Canadei cu privire la sanctiunile comerciale si economice.
7. Protectia datelor cu caracter personal
7.1. Date cu caracter personal sunt prelucrate ca parte a administrarii Politei de Asigurare, a investigarii Evenimentelor
Asigurate, a furnizarii de servicii de asistenta si a indeplinirii obligatiilor care rezulta din legile si reglementarile obligatorii
in mod general privind masurile de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului. Pentru informatii suplimentare
privind modul, scopul si perioada prelucrarii datelor cu caracter personal, inclusiv toate drepturile care pot fi exercitate
in aceasta privinta, consultati urmatorul link de pe site-ul web al Asiguratorului: https://www.colonnade.ro/Informareprivind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/ sau solicitati o copie a Informarii privind prelucrarea datelor personale
la dpo@colonnade.ro.
7.2. In cazul in care Titularul Politei este diferit de Asigurat, Titularul Politei are obligatia de a informa Asiguratul si alte
persoane ale caror date cu caracter personal vor fi furnizate Asiguratorului de catre Titularul Politei cu privire la
Informarea privind prelucrarea datele personale.
8. Comunicari de marketing
In masura in care ati fost de acord cu aceasta prin completarea formularului de consimtamant corespunzator, va vom
transmite la adresa de e-mail comunicata de dumneavoastra cu ocazia incheierii acestei Polite de Asigurare comunicari
comerciale referitoare la produse si servicii similare, din dorinta de a va tine la curent cu ofertele noastre.
Puteti oricand sa va opuneti primirii unor astfel de comunicari din ofertele ce va vor fi transmise contactandu-ne la
adresa de e-mail la dpo@colonnade.ro sau scriind Responsabilului privind Protectia Datelor, pe adresa Colonnade
Insurance SA Luxembourg – Sucursala Bucuresti, Bucuresti, Str. C.A. Rosetti, nr. 17, birou 501-502, Etajul 5, Sector 2.
Precizam ca, in cazul in care ati ales optiunea de a nu mai primi comunicari comerciale, Asiguratorul va va putea trimite
in continuare alte comunicari importante, cum ar fi comunicari cu privire la administrarea Politei de Asigurare sau a
dosarului de dauna, folosind adresa de email comunicata de dumneavoastra.
9. Clauze standard/neuzuale
Asiguratorul si Titularul Politei recunosc in mod expres si confirma ca au negociat toti termenii si toate conditiile generale
si specialesi ca orice prevedere cu privire la care exista vreo problema de interpretare, validitate sau formulare nu va fi
interpretata in defavoarea persoanei care a redactat respectiva prevedere, ci va fi interpretata in conformitate cu intentia
partilor.
FARA A ADUCE ATINGERE CELOR DE MAI SUS, TITULARUL POLITEI RECUNOASTE IN MOD EXPRES CA A
CITIT SI INTELES TOTI TERMENII SI TOATE CONDITIILE GENERALE SI SPECIALE SI CONSIMTE SA FIE TINUT
DE ACESTE PREVEDERI (SI ORICE ALTA INTELEGERE, DOCUMENT SAU TERMENI SI CONDITII LA CARE SE
FACE REFERIRE), IN SPECIAL (DAR FARA A FI LIMITAT LA) DISPOZITIILE REFERITOARE LA LIMITAREA
RASPUNDERII (LIMITE SI FRANSIZA DEDUCTIBILA), DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI
(EFICACITATE. NEPLATA PRIMEI DE ASIGURARE), JURISDICTIA APLICABILA, LEGEA CARE GUVERNEAZA
CONTRACTUL, SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR SAU DISPUTELOR.
Titularul Politei declara si garanteaza suplimentar Asiguratorului ca a citit si a inteles continutul tuturor documentelor
puse la dispozitie si ca este familiarizat cu si intelege toate notiunile la care se face referire in acestea, inclusiv notiunile
juridice asa cum sunt acestea aplicabile.
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10. Prevederi finale
10.1. Titularul Politei poate inainta orice obiectiuni sau reclamatii in legatura cu asigurarea GAP:
a. printr-o notificare depusa la :
Colonnade Insurance SA Luxembourg – Sucursala Bucuresti
Str. C.A. Rosetti, nr. 17, birou 501-502, Etajul 5, Sector 2, Bucuresti, Romania
Telefon: +4021.3009.621
Fax: +4021.3009.636
E-mail: reclamatii@colonnade.ro
Online: www.colonnade.ro
b. printr-o depunere la autoritatea de supraveghere a sectorului asigurarilor din Romania
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania – ASF
Bucuresti, Splaiul Independentei nr.15, sector 5, cod 050092, Romania
Telverde: 0-8008-25627; Telefon:
+4021.668.12.00
Fax: +4021.659.64.14
E-mail: office@asfromania.ro
10.2. Prezentele Conditii Generale de Asigurare intra in vigoare la 19.05.2020.
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