
     

CAIET DE SARCINI

Privind încheierea unui contract, pentru asigurarea CASCO a 39 de autovehicule pentru o 

perioadă de 12 luni 

Ofertantul va furniza servicii de asigurare CASCO – cod CPV 66514110-0 pentru 39 de autovehicule 

din parcul auto al BNR cuprinse în anexa 1, ce vor avea o valabilitate de 12 luni.  Autovehiculele vor 

beneficia de extindere CASCO gratuită, în cazul deplasării în afara graniţelor României, inclusiv în 

ţările din afara Uniunii Europene.

1. Riscuri asigurate, obligatorii:

a) impactul  autovehiculului  cu  corpuri  mobile  sau  imobile  prin  ciocniri,  loviri,  izbiri, 

derapări, răsturnări, căderi ale autovehiculului în prăpastie, în apă, de pe pod, impactul 

cu  animale,  diverse  obiecte,  incendiu,  orice  alte  daune  produse  de  către  autori 

necunoscuţi şi vandalism;

b) calamităţi  naturale:  trăsnet,  ploaie torenţială (inclusiv efectele indirecte ale acestora), 

grindină,  inundaţie,  furtună,  uragan, cutremur de pământ,  prăbuşire sau alunecare de 

teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheată, avalanşă de zăpadă;

c) decontarea cheltuielilor efectuate pentru transportul autovehiculului avariat de la locul 

accidentului până la atelierul de reparaţie;

d) decontarea cheltuielilor efectuate pentru scoaterea autovehiculelor din prăpastie, apă etc;

e) cheltuieli de curăţire a interiorului autovehiculului ca urmare a rănirii persoanelor sau 

animalelor  domestice,  cât  si  a  scurgerii  de  lichide,  ca  urmare  a  producerii  unui 

eveniment asigurat;

f) cheltuieli  aferente  efectuării  constatării  tehnice  şi  întocmirii  devizului  antecalcul  de 

reparaţii;

g) autovehiculele vor fi asigurate pentru furt total sau parţial cât şi pentru avariile produse 

autovehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt;

h) cheltuieli  efectuate  de către  Asigurat  în vederea înlocuirii  setului  de închidere şi/sau 

contactului de pornire al autovehiculului asigurat, în cazul avarierii ca urmare a furtului 

sau tentativei de furt;

i) dotările  suplimentare  (ex.  radio  -  casetofon,  CD,  G.P.S.,  etc),  care  sunt  montate  pe 

autovehicul,  dotări  care  sunt  menţionate  la  încheierea  poliţei  de  asigurare  respectiv 

întocmirea inspecţiei de risc;

1 / 2



j) furtul sau distrugerea ca urmare a tentativei de furt a dotărilor suplimentare;

k) avariile produse autovehiculelor în afara teritoriului României;

l) pagubele produse sculelor care fac parte din trusa de scule din dotare autovehiculului, 

extinctorului,  trusei  medicale  de  prim  ajutor  şi  roţii  de  rezervă,  dacă  se  aflau  în 

autovehicul şi avariile ori distrugerile au avut loc odată cu accidentul autovehiculului;

m) avarii produse  elementelor vitrate;

n) avarii produse anvelopelor şi jantelor datorate stării carosabilului.

2. Contractul de asigurare CASCO va fi încheiat fără franşiză, va acoperi avariile de orice fel cât 

şi  furtul total sau parţial.

3. Asigurarea  implicită  a  persoanelor  aflate  în  autovehicul  în  momentul  accidentului  în  limita 

locurilor existente.

4. Despăgubirile minime pentru persoanele aflate în autovehicul în momentul accidentului 

vor fi de: 3000 de euro în caz de deces; 2000 de euro pentru invaliditate permanentă.

5. Prima de asigurare pentru persoanele aflate în autovehicul să fie inclusă în valoarea primei de 

asigurare aferente autovehiculului.

6. În cazul în care autovehiculul asigurat CASCO este avariat din vina unui alt conducător auto, 

asiguratorul să accepte deschiderea unui dosar de daune în vederea efectuării reparaţiei auto pe 

asigurarea CASCO, fără ca valoarea asigurată a autovehiculului să fie modificată şi asiguratorul 

CASCO să se ocupe de toate formalităţile de recuperare a banilor de la asiguratorul R.C.A. al  

conducătorului auto vinovat de producerea accidentului (regres RCA).

7. Reparaţia autovehiculelor, ca urmare a apariţiei daunelor în urma producerii unui eveniment 

asigurat,  se  face   numai  în  unităţile  service  -  auto  din  linia  mărcilor  aferente  acestora. 

Decontarea contravalorii se va efectua între unitatea reparatoare şi asigurator în cel mai scurt 

timp posibil, pentru evitarea reţinerii autovehiculelor după finalizarea lucrărilor.
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