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Conditii Speciale de Asigurare pentru asigurarea EuroGAP 
 

In cazul in care exista contradictii intre prezentele Conditii Speciale de Asigurare pentru asigurarea EuroGAP si 
Conditiile Generale de Asigurare, prevederile relevante ale prezentului document vor prevala.  
 

1. Definitii 
Termenii de mai jos au urmatoarele intelesuri ori de cate ori apar in prezentele Conditii Speciale de Asigurare pentru 
asigurarea EuroGAP.  
1.1. Vehicul  
Un autovehicul nou sau uzat din categoria M (autovehicule concepute si construite in principal pentru transportul 
persoanelor si al bagajelor acestora) sau din categoria N (autovehicule concepute si construite in principal pentru 
transportul marfurilor), asa cum sunt acestea definite in Directiva 2007/46/CE avand un Certificat de Inmatriculare 
valabil, ale carui detalii sunt specificate in Polita de Asigurare. Un autovehicul a carui greutate maxima tehnic 
admisibila/autorizata (totala) depaseste 3.500 kg sau al carui Pret de Achizitie depaseste suma de 490.000 RON cu 
TVA inclus pentru un Asigurat persoana fizica si 490.000 RON fara TVA pentru un Asigurat persoana juridica nu este 
considerat un Vehicul.  
1.2. Evaluarea Vehiculului  
Pretul de Achizitie mentionat in Polita de Asigurare pentru un Vehicul nou sau valoarea determinata in conformitate cu 
metodologia Eurotax aplicata de Asigurator pentru un Vehicul uzat. In cazul producerii unei Daune, Vehiculul va fi 
evaluat din nou, in conformitate cu metodologia Eurotax aplicata de Asigurator. In cazul in care un anumit Vehicul nu 
poate fi evaluat prin această metoda, se aplică metoda de evaluare a expertilor desemnati de Asigurator in acest sens. 
 

2. Obiectul asigurarii 
Potrivit asigurarii EuroGAP, Asiguratorul va plati Asiguratului o despagubire pentru o pierdere financiara in suma 
specificata in sectiunea 4 a acestor Conditii Speciale de Asigurare, pierdere care apare ca urmare a unui Eveniment 
Asigurat.  
 

3. Excluderi privind asigurarea 
Asiguratorul nu va plati nicio despagubire in temeiul asigurarii EuroGAP in cazul in care: 
3.1. Asiguratorul Primar refuza, respinge sau nu este obligat sa acorde despagubire in temeiul Asigurarii Primare; 
3.2. Asiguratul refuza oferta Asiguratorului Primar de reparare a Vehiculului. 
 

4.  Despagubire 
4.1. Despagubirea este determinata ca diferenta dintre Pretul de Achizitie (pentru un Vehicul nou) sau Evaluarea 
Vehiculului si cea mai mare dintre urmatoarele sume: 
4.1.1. Valoarea totala a Vehiculului la momentul producerii Evenimentului Asigurat, determinata de catre Asiguratorul 
Primar; 
4.1.2. Evaluarea Vehiculului efectuata de Asigurator la momentul producerii Evenimentului Asigurat.  
4.2. Limita maxima de despagubire totala in temeiul asigurarii EuroGAP (incluzand orice rambursare a fransizei in 
temeiul Asigurarii Primare) este de 196.000 RON. 
4.3. In cazul in care acest lucru este convenit in Polita de Asigurare, asigurarea EuroGAP acopera suma fransizei din 
cadrul Asigurarii Primare, insa pana la valoarea maxima de 19.600 RON; limita este inclusa in Limita maxima de 
despagubire prevazuta la alineatul 4.2.  
4.4. Asiguratorul are dreptul de a reduce despagubirea in temeiul asigurarii EuroGAP in mod adecvat daca suma 
despagubirii in temeiul Asigurarii Primare si orice sume obtinute in temeiul oricarei alte asigurari sau surse si sumele 
castigate din lichidarea epavei Vehiculului depasesc Suma Asigurata. 
4.5. Asiguratorul va plati despagubirea calculata conform schemei de depreciere a Asiguratorului Primar. Cu toate 
acestea, Asiguratorul nu va acoperi partea de despagubire care are la baza un procent de depreciere mai mare decat 
limitele de mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Prima de Asigurare 
In Polita de Asigurare poate fi convenita Prima de Asigurare unica sau Prima de Asigurare platibila in rate.  
 

6.  Incetarea automata a asigurarii EuroGAP 
Asigurarea EuroGAP inceteaza automat la momentul transferului dreptului de proprietate asupra Vehiculului. 

Varsta Autovehicul Depreciere (% din pretul de achizitie 
al autovehiculului, TVA inclus) 

Anul achizitionarii 0 % 

Anul 1 dupa achizitionare 15 % 

Anul 2 dupa achizitionare 25 % 

Anul 3 dupa achizitionare 35 % 

Anul 4 dupa achizitionare 45 % 

Anul 5 dupa achizitionare 55 % 

Anul 6 dupa achizitionare 65 % 


