
 
 

 
 

 
 
 

 

 
INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA GAP AUTO CASCO 

   
 

Asigurătorul Lloyd's Insurance Company SA cu sediul social în Belgia, Bastion Tower, 
Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, înregistrat în Banque-Carrefour des Entreprises/ 
Kruispuntbank van Ondernemingen sub numărul 682.594.839 RLE (Bruxelles), 
autorizat să își desfășoare activitatea în România în baza acordului de liber schimb și a 
pieței comune SEE (Spațiul Economic European), și-a început activitatea la 1 ianuarie 
2019 și este autorizat și reglementat de Banca Națională a Belgiei și respectă în 
totalitate cerințele Solvency II. Licența sucursalei Bruxelles care permite tuturor 
clienților acces la polițe și la cunoștințele de specialitate de pe piața Lloyd's. 
 
 

• Lloyd's Brussels are o licență de asigurare specializată a riscurilor, altele decât 
asigurarea de viață; 

• Lloyd's Brussels are o licență în baza căreia poate acoperi riscul de asigurare 
pe teritoriul tuturor țărilor din spațiul SEE; 

• Lloyd's Brussels are statutul de Societate de Asigurări; 

• Având în vedere caracteristicile cooperării de până în prezent, precum și modul 
și calitatea deservirii tuturor proceselor, inclusiv a procesului de lichidare a 
daunelor, Lloyd's Brussels nu va introduce modificări semnificative, ci are ca 
scop doar permiterea desfășurării tuturor activităților, în pofida modificărilor 
rezultate din BREXIT;  

• Lloyd's Brussels are de aceleași ratinguri financiare ca și Lloyd’s of London, 
potrivit agenției de rating AM. Best: A, și potrivit Standard & Poor’s; A+. 

 
 

Care vehicule pot fi asigurate? 

 

Asigurarea poate să acopere vehiculele cu o greutate totală de până la 3,5 tone, care 
au dreptul de a circula pe drumurile publice, având numere de înmatriculare române: 

 

• a căror vârstă nu depășește 5 ani (60 luni); 

• a căror valoare din polița Auto Casco aplicabilă în prima zi de achiziționare 
a asigurării GAP AC a vehiculului asigurat nu depășește suma de 570.000 
lei (cu TVA inclus); 

• enumerate în catalogul publicat de către EUROTAX GLASS; 

• acoperite în întregime de asigurarea de bază (Auto Casco) al vehiculului. 

 

Care vehicule nu pot fi asigurate? 

 

• excluse - lista de vehicule excluse din asigurare este anexată mai jos; 



 
 

 
 

• utilizate în raliuri și curse, concursuri, test drive-uri;  

• utilizate pentru furnizarea serviciilor de curierat; 

• utilizate ca ambulanțe, caravane, și mașini bancare;  

• utilizate ca vehicule de poliție, autospeciale de pompieri, și în scopuri militare; 

• închiriate în scopuri comerciale 

• utilizate ca taxiuri și și pentru transportul comercial al persoanelor; 

• utilizate pentru instruirea în conducere; 

• vehicule cu motoare electrice sau motoare rotative; 

• înregistrate ca motociclete, motorete sau scutere; 

• utilizate pentru transportul persoanelor cu dizabilități; 

• rulote mobile; 

• caravane turistice sau de camping; 

• care au fost modificate într-un mod incompatibil cu specificațiile producătorului,  

• care au suferit daune totale si care au fost restaurate la o stare utilizabilă, 

 

Ce documente sunt necesare pentru încheierea asigurării? 

 

• copia certificatului de înmatriculare - toate datele despre proprietar și vehicul 
vor fi întotdeauna luate din certificatul de înmatriculare, dar datele pentru 
leasing - din contractul de leasing; 

• pentru vehiculele în leasing adițional: prima pagină al contractului de leasing în 
care sunt înscrise date despre locator și / sau a documentului de notificare a 
activității economice către instituția competentă care administrează evidența 
dată; 

• copia poliței de asigurarea Auto Casco. 
 

 
Poate asigurarea să fie încheiată de orice entitate economică 
sau de către persoane autorizate să desfășoare activități 
economice? 

Da, poate. Asigurat se consideră orice persoană fizică, juridică sau instituție publică fără 
personalitate juridică dar care dețin capacitate juridică și care au sediul în Romania. 

Se poate de asigurat un vehicul în leasing și pe numele cui? 
 

Da, se poate. În funcție de decizia Asiguratului, asigurarea va fi încheiată în numele 
Locatorului sau Utilizatorului. 
 
 

Când se poate încheia asigurarea? 
 

Asigurarea poate fi încheiată maxim până la 30 de zile de la data începerii protecției 
indicate în polița Auto Casco. În cazul în care asigurarea nu a fost încheiată la data 
reînnoirii asigurării Auto Casco, Asiguratul va semna o declarație privind absența 
daunelor la vehiculul asigurat. 
 



 
 

 
 

 

Suma asigurată în GAP AC? 
 

Asigurarea se încheie pe baza valorii nete indicate în polița Auto Casco aplicabile în 
ziua semnării asigurării GAP AC valoarea netă- fără TVA / brută - cu TVA / netă + 50% 
- valoare netă plus TVA în mărime de 50% - în funcție de valoare vehiculului asigurat 
de către asigurătorul de bază. 
 

Cu sau fără impozit? 
 

Plata îndemnizației pentru asigurarea GAP, cu TVA inclus, este posibilă numai în 
cazul: 
 

a) încheierii contractului de asigurare GAP AC în conformitate cu valoarea 
indicată în polița AC de către asigurătorul de bază, cu TVA inclus și 

b) obținerii îndemnizației de la Asigurătorul de bază pentru dauna totală, cu TVA 
inclus 

 
 

Perioada de asigurare/ Prima 
 

Asigurarea este disponibilă în trei variante: 

• 36 luni 

• 48 luni 

• 60 luni 

Prima de asigurare acoperă întreaga perioadă de asigurare și se plătește integral.  

 
 

Care este suma îndemnizației? 
 

Domeniul de aplicare a acestor condiții de asigurare include acoperirea daunelor sub 
forma unei diferențe dintre suma asigurată din polița Auto Casco în ziua încheierii 
asigurării GAP Auto Casco a vehiculului asigurat și: 
 
cuantumul îndemnizației plătite de asigurătorul de bază al vehiculului, în conformitate 
cu contractul de asigurare cu acoperire totală, 
 
sau: 
 
valoarea curentă a vehiculului la data daunei totale, prezentată în catalogul publicat de 
EUROTAX GLASS. 
 
Pentru a determina valoarea daunelor, se aplică cea mai mare dintre valorile indicate 
mai sus 
 
Îndemnizația plătită din asigurarea GAP AC nu poate depăși sumele de:  
 
57.000 sau 95.000 lei pentru întreaga perioadă de asigurare pentru vehicule cu valoare 



 
 

 
 

de până la 570.000 (cu TVA inclus 
 

Schema care arată cum funcționează asigurarea GAP AC? 
 

 
 
 

Exemplu: 
Mărimea îndemnizației este diferența dintre 145.600 lei (valoarea din data reînnoirii 
asigurării Auto Casco și cumpărarea asigurării GAP Auto Casco) și valoarea 
vehiculului la data producerii daunei stabilită de asigurătorul de bază-  99.680 lei 
 
 

Cum acționăm în caz de daună? 
 

Raportarea daunei pentru asigurarea GAP AC trebuie să fie făcute în termen de 3 (trei) 
zile lucrătoare de la data plății îndemnizației de către Asigurătorul de bază. Cererile se 
pot depune și în momentul primirii deciziei în scris privind plata îndemnizației de către 
Asigurătorul de bază. 
 

Unde se raportează daunele? 

Daunele pot fi raportate la:  

 
Centrul de Autorizare Daune 
 



 
 

 
 

Nr. de telefon: +40 215 891 323 
 
 
Documente necesare pentru raportarea daunelor: 
1) numele și prenumele, denumirea firmei, adresa, numărul de telefon, adresa de e-
mail, CNP, CIF 
2) numărul de înmatriculare a vehiculului 
3) numărul VIN 
4)   numărul poliței de asigurare GAP AC 
5)   numărul poliței de asigurare de bază, firma asigurătorului de bază a vehiculului și 
numărul său de telefon; 
6) data producerii daunei totale 
7)  cauzele producerii daunei totale (furt, distrugere) 
 

Ce documente sunt necesare pentru plata îndemnizației? 
 

1) formular de raportare de daune completat sau formularul online, 

2) o copie a contractului de asigurare de bază a vehiculului (Auto Casco), cu 
indicarea sumei asigurate, a persoanelor asigurate și a perioadei de asigurare, 

3) o copie a deciziei de încetare a procedurii privind furtul vehiculului, în cazul în care 
dauna a survenit ca urmare a furtului vehiculului, 

4) o copie a deciziei privind plata îndemnizației -  document ce confirmă lichidarea 
daunei totale, întocmit de asigurătorul de bază a vehiculului, incluzând, informații 
privind valoarea de piață a vehiculului folosită pentru calcularea și decontarea 
daunei totale, 

5) copia facturii de achiziționarea a vehiculului 

6) copia certificatului de înmatriculare a vehiculului 

7) copia sau originalul documentului care confirmă expirarea sau încetarea 
contractului de leasing. 

 

Cum rămâne cu reziduurile unui vehicul după daună totală? 

Reziduurile vehiculului în timpul decontarii daunelor la GAP AC va fi tratată ca o plată 
în numerar de indemnizare efectuată de asigurătorul de bază. 

Este posibil să se transfere asigurarea GAP AC a vehiculului pe 
numele noului proprietar? 
 

În cazul în care în timpul asigurării, Asiguratul va vinde vehiculul, Asigurătorul va oferi 
asigurare noului proprietar. Asigurarea va fi oferită cu condiția că cumpărătorul 
vehiculului asigurat trebuie, în termen de 14 zile de la data încheierii contractului de 
vânzare a vehiculului, să îndeplinească condițiile menționate în Condițiile de Asigurare. 
 
Conform condițiilor de asigurare menționate mai sus vor fi acoperite de asigurare 
vehiculele 

1) vârsta cărora nu depășește 5 ani ( 60 luni) sau 
2) valoarea din polița Auto Casco aplicabilă în prima zi de asigurare GAP AC a 

vehiculului asigurat și care nu depășește suma de  570.000 RON ( TVA inclus)  
și 

3) incluse în catalogul publicat de EUROTAX GLASS și 



 
 

 
 

4) acoperite de către asigurătorul de bază a vehiculului pe întreaga perioadă 
pentru care este încheiat contractul de asigurare GAP AC. 

 

Perioada totală de protecție acordată de către Asigurător vânzătorului și 
cumpărătorului ulterior al vehiculului durează maxim atâtea luni pe cât inițial a fost 
cumpărată polița GAP de către vânzător. 
 

Decontări cu Dealerul /Agentul 
 

Dealerul decontează prima la Lloyd’s prin intermediul WAGAS în termenele următoare: 
1) până în ziua a 11-a lunii pentru perioada de la 1 la 10 a acelei luni, 
2) până in a 21-a zi a lunii pentru perioada de la 11 la 20 a acelei luni, 
3) până în prima zi din luna următoare pentru perioada cuprinsă între a 21-a și ultima zi 
a lunii precedente. 
 
Prima de asigurare este plătita de către Agent la contul bancar indicat WAGAS: 
 

Banca: ING BANK ŚLĄSKI O/Warszawa 

BIC ( SWIFT ): INGBPLPW 

Nr contului: IBAN PL 87 1050 1025 1000 0024 3394 3863 

 
 

Factura de comision trebuie emisă pe numele: 

 
Lloyd's Insurance Company SA  
Bastion Tower, Marsveldplein 5,  

1050 Bruxelles 
 

 

dar transmisă la adresa WAGAS: 
 

WAGAS S.A. 
ul. Świętojerska 5/7 
00-236 Warszawa 

 

Lista vehiculelor excluse din ASIGURAREA GAP AC 

 

Nu sunt acoperite de asigurare următoarele mărci de vehicule: 
 

• Vehiculele importate de pe piețele dinafara UE (care nu sunt incluse în 
catalogul InfoExpert si Eurotax) 

• Toate vehiculele modificate în raport cu specificațiile originale ale 
producătorului, cum ar fi Alpina, Brabus, AMG, seria M (cu excepția pachetului 
de stilizare), cu excepția vehiculelor alimentate cu GPL, în conformitate cu § 6 
din condițiile de asigurare. 

• Toate vehiculele produse în cantități mai mici de 1000 de unități pe an. 



 
 

 
 

• Toate vehiculele utilizate pentru închiriere sau împrumut, utilizate în orice tip de 
sporturi cu motor sau servicii de urgență, inclusiv taxi și formula "rent a car". 

• Vehiculele electrice hibride 

• Vehicule cu motoare Wankla. 
 

 
Audi RS 
Aston Martin 
Bentley 
BMW seria M 
Bristol 
Bugatti 
Caterham 
Daimler – toate modelele 
De Tomaso 
Ferrari 
Ford – modelele RS 
Hummera - toate modelele 
Jaguar – toate modelele 
Lamborghini 
Lancia – toate modelele 
Lexus RCF 
Lotus 
Maserati 
McLaren F1 
Mitsubishi seria Evo 
Nissan GT-R 
Porsche – toate modelele 
Rolls Royce 
Subaru SVX / Impreza WRX, STi 
Gaz 
 

 


