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Termeni şi Condiţii Asigurare GAP 
 

Vabis Försäkrings AB asigurare pentru  
Scania Credit România IFN SA / Scania Rent Romania SRL 

 

Contract nr.: RO-GA4-2015-1 

1. Asigurat 
 
Companie 
 

Scania Credit România IFN SA (SCRO)  / Scania Rent 
România SRL (SRRO) 
 
În continuare denumite SCRO/SRRO 
 

Contact Str. Şoseaua Bucureşti, Nr. 5, Clădire Administraţie, Etaj 2 
077055 Ciorogârla, judeţul Ilfov 

 
 

2. Asigurătorul 
 
Companie Vabis Försäkrings AB 

 
În continuare denumită Vabis 
 

Contact SE-151 87 Södertälje 
Suedia 
 
 

4. Detalii asigurare 
 
Definirea acoperirii 

 
GAP 
 
În caz de daună totală asigurarea GAP acoperă diferenţa pozitivă 
între capitalul ramas de plata (outstanding – O) şi valoarea de piaţă a 
bunului la data inregistrarii daunei totale (market value – MV) 
 
Avansul neutilizat (Unused DownPayment) 
 
Partea de avans neutilizata, stabilita ca si cota parte din avansul initial 
raportat la durata de timp ramasa din contract dupa inregistrarea 
daunei 

 

Despagubire = (O-MV)+UDP daca (O-MV) > 0 
  UDP daca (O-MV) ≤ 0 

 
 
Fransiza politei de asigurare CASCO in caz de dauna totala 
În cazul unei daune totale asigurarea GAP acoperă, de asemenea, 
costul cu valoarea fransizei aferente politei Casco in suma de maxim 
de 3.000 EUR. 
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Perioada de 
acoperire 

Urmează durata contractului iniţial de finanţare pentru bun, cu o 
durată minimă pentru orice acoperire minima de 12 luni. 
   

Acoperire 
geografică 

Asigurarea este valabilă numai în ţări membre ale sistemului de 
asigurare cu carte verde sau alte țări reglementate de asigurarea 
Casco a vehiculului. 
 

 
5. Condiţiile politei de asigurare  
 
Asigurarea 
vehiculului 

Vehiculul trebuie să aibă o asigurare casco valabilă emisa de 
un asigurator autorizat pentru emiterea acestui tip de polita 
intr-o tara din Uniunea Europeana 
 
 împotriva daunelor fizice (Casco) cu un asigurător înregistrat 
şi cu un permis valabil pentru aceste poliţe de asigurare într-o 
ţară din Uniunea Europeană. 
 

Limita maximă a 
unui eveniment 
unic pentru fiecare 
client  
 

100.000 EUR sau suma echivalentă în alte monede. 

Limita maximă a 
răspunderii 
individuale 

Suma totală de despagubire pentru orice vehicul este limitată 
la valoarea iniţială a vehiculului, mai puţin valoarea de piaţă a 
vehiculului din ziua daunei totale, astfel incat sa nu se 
depășeasca 25% din valoarea iniţială a bunului. 
 

Excluderi 1. În cazul în care asigurătorul Casco considera ca 
evenimentul nu este acoperit de polita Casco 

2. Fransizele mai mari de 3.000 EUR 
 

Despagubire Asigurarea GAP acoperă GAP şi/sau restul de plată numai în 
caz de daună totală a vehiculului din cauza daunelor fizice, 
accident, incendiu şi furt şi în funcţie de acoperirea și 
indemnizația asigurătorului Casco. 
 

Daună totală Dauna totală este definită ca : 
 

1. un vehicul avariat în aşa măsură astfel încât o 
reparaţie nu este justificată din punct de vedere 
economic  conform opiniei declarate de către un expert 
tehnic, pentru un eveniment acoperit de aceasta poliţă, 
sau 

 
2. furtul vehiculului in cazul în care vehiculul nu a fost 

găsit în termen de 30 de zile din ziua în care a fost 
raportat la poliţie. O copie a raportului poliţiei se 
anexează la Raportul de sesizare și este trimisă la 
Vabis. 
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Dacă vehiculul este găsit în termen de 30 de zile, dar 
starea sa este evaluată de către expertul tehnic drept 
daună totală, vă rugăm să consultaţi punctul 1 de mai sus.  

 
Oricare dintre evenimentele de mai sus trebuie declarate în 
scris de către un expert tehnic, atribuit de către un asigurător 
Casco, SCRO sau Vabis. 
 

  
 
6. Prima de asigurare 
 
Plată Plata se face în conformitate cu termenii contractului de 

finanţare incheiat cu SCRO/SRRO 
 
Plata primei de asigurare este obligatorie pentru acoperirea 
asigurării. 
 

Plăţi restante Dacă plata nu este primită în termen de 30 de zile de la data 
înştiinţării, asigurarea va fi anulată la implinirea acestui 
termen 
 

Reporinirea 
asigurării 

În cazul în care asigurarea este anulată pe motiv de neplata, 
ea poate fi repornita prin plata primei de asigurare restante.  
 

Ajustarea primei Vabis are dreptul de a ajusta prima de asigurare ca urmare a 
modificarilor de ordin legislativ cu impact direct asupra 
acesteia (ex. privind taxa de asigurare, TVA). 
 

Obligaţiile 
SCRO/SRRO 

SCRO/SRRO trebuie să notifice Vabis în termen de 10 zile, 
cu privire la orice modificare semnificativă care poate creste 
riscul asigurat, cum ar fi: 

- schimbarea adresei, a domeniului de activitate sau a 
statutului companiei utilizatorului; 

- degradarea sau uzura excesiva a autovehiculului; 
- eventualele daune partiale pentru care nu s-a efectuat 

reparatia sau nu s-a dorit efectuarea acesteia, aparute 
in urma unui accident intamplat înainte de declararea 
daunei totale 

 
Dacă vreuna din conditiile de mai sus, afectează semnificativ 
valoarea de piaţă a autovehiculului sau a riscului, Vabis are 
dreptul de a reduce cuantumul despagubirii datorate, de a 
anula asigurarea sau de a creşte prima de asigurare. 
 

Faliment Asigurarea poate fi anulată de către oricare dintre părţi, în caz 
de faliment al Vabis, SCRO/SRRO sau al utilizatorului 

 
7. Daune 
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Notificare SCRO/SRRO trebuie sa informeze Vabis despre orice dauna 
ce ar putea fi dauna totală fără întârziere, sau in cel mult 30 
de zile de la data la care utilizatorul a notificat evenimentul 
către asigurătorul Casco şi SCRO/SRRO 
 

Gestionarea 
creanţelor 

SCRO/SRRO gestionează şi se ocupă de solutionarea 
dosarului de dauna GAP împreună cu utilizatorul. 
 

Valoarea pieţei Valoarea de piață a autovehiculului avariat este stabilită de 
expertul desemnat de către asigurătorul Casco sau de către 
SCRO. 
 

 


