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1. OBIECTUL

Obiectul achizitiei il constituie achiziţionarea de ,,Servicii de asigurări facultative pentru
avarii si furt tip CASCO pentru mijloacele de transport şi utilajele din parcul S.N.G.N.
ROMGAZ S.A. Mediaş”
2. SCOP
Achiziţionarea de servicii de asigurare facultativă pentru avarii si furt tip CASCO pentru
mijloacele de transport şi utilajele S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş care circulă pe drumurile publice si pe drumuri neamenajate de sondă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
3. DESTINAŢIE
Încheierea unei poliţe de asigurare pentru avarie si furt tip CASCO pentru mijloacele de
transport şi utilajele societăţii.
4. DOMENIUL DE APLICARE
Asigurarea mijloacelor de transport şi utilajelor sucursalelor din componenţa societăţii
prezentate în 7 anexe după cum urmează:
- Anexa 1 – Mijloacele de transport ale Sediului societăţii
- Anexa 2 – Mijloacele de transport ale Sucursalei de Producţie Mediaş
- Anexa 3 – Mijloacele de transport ale Sucursalei de Producţie Târgu Mureş
- Anexa 4 – Mijloacele de transport ale S.I.S.G.N. Ploieşti
- Anexa 5 – Mijloacele de transport şi utilajele S.I.R.C.O.S.S. Mediaş
- Anexa 6 – Mijloacele de transport şi utilajele S.T.T.M. Târgu Mureş
- Anexa 7 – Mijloace de transport ale S.P.E.E. Iernut
5. CONDITII DE ASIGURARE A PARCULUI DE MIJLOACE DE TRANSPORT
SI UTILAJE
5.1. Mijloacele de transport si utilajele societaţii vor fi asigurate la valoarea de inventar
cu care acestea sunt prinse in evidenţele contabile ale societăţii.
5.2. Asigurarea se va incheia fără franşiză.
5.3. Poliţa de asigurare va avea valabilitate pe teritoriul Romaniei şi se va extinde automat pentru Europa, la solicitarea asiguratului.
5.4. Se solicită despăgubiri pentru pagubele directe produse prin avarierea sau distrugerea mijloacelor de transport asigurate, provocate de:
5.4.1. Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau
imobile aflate în afara ori în interiorul mijlocului de transport asigurat, zgârieri, căderi
(cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transportării, cădere din cauza ruperii podului,
cădere pe autovehicul a unor corpuri, ca de exemplu: copaci, blocuri de gheaţă sau zăpadă,
bolovani, etc.), derapări sau răsturnări;
5.4.2. Incendiu, trăsnet, explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a
rezervorului de aer comprimat), chiar dacă trăznetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu, ploaie torenţială inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindină, inundaţie, furtună,
cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de
gheaţă, avalanşe de zăpadă, căderea unor corpuri din construcţia în care se află (din
apropierea acestora) pe autovehicul;
5.4.3. Pagube produse pe timp de greve, tulburări civile sau operaţiuni duşmănoase
sau vandalism;
5.4.4. Pagube produse de un eveniment rutier ca urmare a stării tehnice al drumului
public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor sau a lucrărilor care se execută pe
acesta;
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5.5. Se solicită despăgubiri pentru pagubele indirecte produse prin avarierea sau distrugerea autovehiculelor asigurate, provocate de:
5.5.1 Cheltuieli efectuate in vederea transportului mijlocului de transport avariat la
atelierul de reparatii care efectueaza reparatia acestuia, sau la locul de adapostire al autovehiculului;
5.5.2. Pagubele produse autovehiculului de avarieri sau distrugeri prilejuite de măsurile luate în timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea autovehiculului sau a
construcţiei în care se află acesta;
5.5.3. Cheltuieli efectuate in vederea limitării pagubelor, dacă sunt necesare în urma
unor pagube produse de cauze cuprinse în asigurare;
5.5.4. In cazul în care vinovăţia în producerea evenimentului aparţine celuilalt deţinător sau conducător de autovehicul implicat în accident şi care nu este asigurat pentru răspunderea civilă obligatorie sau facultativă, în ţară sau în afara ţării;
5.6. Se solicită despăgubiri pentru pagubele provocate de:
5.6.1. Furt total sau parţial din locurile de parcare;
5.6.2. Furt total sau parţial cu intrare prin efracţie şi încălcarea proprietăţii;
5.6.3. Furt total sau parţial sau a tentativei de furt prin tâlhărie;
5.7. Se solicită despăgubiri pentru pagubele:
5.7.1. aparatelor de radio, casetofoanelor şi aparatelor de aer condiţionat special construite pentru autovehicule, se despăgubesc numai dacă acestea erau montate pe autovehicul
şi dacă avarierile s-au intâmplat odată cu cele produse dintr-o cauză cuprinsă în asigurare;
5.7.2. anvelopelor ori camerelor (inclusiv celor de rezervă) autovehiculului, sculelor,
stingătoarelor, truselor medicale de prim ajutor şi dotarilor suplimentare, care se despăgubesc numai dacă acestea erau montate sau se aflau în autovehicul şi dacă avariile ori
distrugerile s-au intâmplat odată cu cele produse din orice cauză asigurată;
5.7.3. altor părţi componente sau piese ale autovehicului în afară de cele de mai sus
(pct. 5.7.1 şi 5.7.2) în timp ce acestea se aflau demontate de pe autovehicul, în vederea efectuării reparaţiei/întreţinerii, se despăgubesc numai dacă au fost produse din una din cauzele
prevăzute la punctul 5.5.2.;
5.8. Se vor asigura:
5.8.1. dotările suplimentare montate pe mijloacele de transport;
5.8.2. mijloacele de transport la avarii produse de orice persoana care poseda permis
de conducere corespunzator categoriei mijlocului de transport şi care il conduce cu acordul
firmei;
5.8.3 instalaţiile speciale din mijlocul de transport (pentru autolaboratoare şi autospeciale, etc);
5.8.4. actele şi documentele mijlocului de transport şi ale persoanei care a condus mijlocul de transport pentru care s-au solicitat daune (avariat, furt de autoturism, furt din autoturim) prin decontarea cheltuielilor necesare eliberarii actelor noi (mijloc de transport, conducator auto);
5.9. Se vor asigura persoanele si bagajele prezente in mijlocul de transport la momentul
producerii daunei dupa cum urmeaza:
-invaliditaţi permanente
2000 euro/pers
-deces
1.000 euro/pers
-indemnizatie spitalizare
15 euro/pers/zi
-avarie bagaje/persoana
500 euro
-cheltuieli transport persoane pana la locul de inhumare
150 euro
5.10. In cazul achiziţionarii de noi mijloace de transport inainte de expirarea contractului
de baza, acestea se vor asigura pe fractiuni de an, astfel încat noile perioade de asigurare sa
nu depaseasca perioada contractuală.
6. CONDITII DE CONSTATARE A DAUNELOR

3

6.1. Asiguratorul va efectua constatarea daunelor produse in urma unui eveniment in
maxim 24 ore de la producerea acestuia in prezenta reprezentantului asiguratului la orice
unitate a acestuia de pe teritoriul Romaniei.
6.2. Alegerea unitatii reparatoare a mijlocului de transport se va face de catre asigurat si
nu va fi impusa de asigurator.
6.3. In cazul in care, in procesul de remediere a daunei constatate, la service sunt descoperite avarii suplimentare, asiguratorul are obligatia de a face o constatare suplimentara
in termen de 24 ore de la primirea notificarii privind avariile suplimentare.
6.4. Pentru mijloacele de transport reparate in unitatea aleasa de catre asigurat, plata
despagubirilor se va face de catre asigurator direct catre unitatea reparatoare, in termen de 10
zile lucratoare de la data facturarii.
6.5. In situatii deosebite, neprevazute, despagubirile vor fi adaptate riscurilor asigurate
mentionate in prezentul caiet de sarcini.
6.6. Valoarea reală poate fi reevaluată la cererea asigurătorului ca urmare a executării
reparaţiilor capitale, a îmbunătăţirilor aduse autovehiculului dovedite cu acte justificative,
care nu pot depăşi însă 120% din valoarea stabilită la data încheierii asigurării.
6.7. Cuantumul pagubei este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente sau al
pieselor avariate ori cu valoarea de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile materiale, precum şi cele de montare/demontare aferente reparaţiilor şi inlocuirilor necesare, ca urmare a
pagubelor produse din cauze cuprinse în asigurare.
6.8. Se consideră că este necesară vopsirea integrală a autovehiculului atunci când
părţile avariate din cauze prevăzute in asigurare reprezintă cel puţin 30% din suprafaţa totală
exterioară a autovehiculului respectiv.
6.9 In caz de avarie totală, asiguratorul va plăti asiguratului valoarea autovehicului la
data producerii evenimentului, respectiv valoarea de inventar pentru care s-a plătit poliţa de
asigurare facultativă din care se va putea scădea suma obţinută de asigurat din valorificarea
epavei, acolo unde este posibil.
6.10 Ofertantul declarat castigator va desemna cate o persoana din cadrul sucursalei si
una din cadrul sediului societatii, care sa tina legatura cu reprezentantii Romgaz si care sa fie
abilitate sa rezolve problemele legate de dosarele de daune.
7. CONDITII DE DESPAGUBIRE
7.1. Asiguratorul va despagubi daunele produse atat de conducatorii auto profesionisti ai
societatii cat si daunele produse de persoanele din cadrul societatii care au condus mijloace
de transport cu acordul societatii.
7.2. In cazul implicarii intr-un eveniment a mai multor vehicule ale clientului, despagubirea daunelor se va face la toate vehiculele, indiferent daca asiguratorul face regres pe asigurarea obligatorie sau nu; societatea asiguratoare nu se va regresa in nici un caz impotriva
clientului sau angajatilor acestora, iar cu o notificare prealabila din partea clientului, nici a
altor persoane autorizate sa conduca vehiculele companiei.
7.3. In cazul daunelor materiale în care se solicită despagubirea unor piese ce fac parte
din subansambluri iar fabricantul, pentru reparatii, conform normelor tehnice, livrează doar
subansamblul şi nu fiecare reper (piesă) separat, se va despăgubi subansamblul şi nu piesa
sau reperul avariat.
7.4. Asiguratorul isi va da acceptul in scris pentru intrarea in reparatie a mijlocului de
transport avariat la serviceul pe care l-a ales asiguratul.
7.5. In cazul unei daune totale la un mijloc de transport, in calculul despagubirii se va
porni de la valoarea de inventar a acestuia.

4

7.6. In termen de 48 de ore de la primirea devizului estimativ, asiguratorul va transmite
asiguratului decizia de lichidare a daunei in sensul decalrarii acesteia ca dauna totala sau de
reparare a autovehiculului.
7.7. Plata despagubirilor pentru daune totale se va efectua de catre asigurator direct catre
asigurat in maxim 15 zile de la momentul finalizarii dosarului de dauna.
8. PLATI
8.1. Plata primelor de asigurare se va face trimestrial.
8.2. In cazul în care, între datele de plată a primelor de asigurare, clientul solicită introducerea in asigurare a unui nou mijloc de transport, prima corespunzatoare calculata pro rata
va fi platita la intrarea in asigurare, iar celelalte rate se vor esalona conform programarii
platii ratelor.
8.3. După încheierea contractului, pentru mijloacele de transport nou asigurate, asigurarea şi valoarea primei de asigurare se va face în aceleaşi condiţii cuprinse în ofertă.
8.4. Pentru mijloacele de transport si utilajele care ies din patrimoniul societatii pe durata derularii contractului se va returna prima de asigurare pentru perioada de timp ramasa
pana la incheierea acestuia.
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