
 

 
Am primit informarea că partenerul nostru GOTHAER intenţionează să se retragă în 2019 de 
pe piaţa românească de asigurări, fapt ce va genera în mod automat o serie de modificări în 
ceea ce privește emiterea de licenţe de o cursă sau anuale. 
 
Pentru a nu periclita sezonul 2019 și a oferi șansa cluburilor afiliate de a își asigura sportivii la 
costurile anului 2018, FRM a negociat posibilitatea emiterii produselor deja existente (1. 
Asigurările de Răspundere Civilă – cost 35 EUR, 2. Asigurările de Sportivi pentru 1 an – cost 45 
EUR, 3. Asigurările de Sportivi pentru 1 lună – cost 25 EUR) până la data 28.02.2019 (ultima 
zi în care va fi posibilă comanda celor 3 produse sus menţionate). 
 
Partenerul GOTHAER garantează despăgubirile pe toată durata de valabilitate a poliţelor deja 
existente sau ce vor fi emise de Secretariatul FRM până la data 28.02.19, departamentele 
operaţionale GOTHAER din România nefiind afectate în niciun fel de această decizie până la 
expirarea tuturor poliţelor emise pe teritoriul României. 
 
Până la identificarea, negocierea unor noi produse similare și semnarea contractului cu un 
nou partener al FRM pentru produsele de asigurări îndemnăm toţi sportivii și toţi organizatorii 
să încheie până la data 28.02.19 asigurările și licenţele de care vor avea nevoie în sezonul 
competiţional 2019 pentru a nu se regăsi în situaţia în care aceștia nu iși vor putea îndeplini 
condiţiile de participare sau organizare competiţii decât la costuri considerabil mai mari. 
 
Până la data limită 28.02.19 instituim următoarea procedură de comandă a licenţelor de 
sportiv anuale și a asigurărilor de răspundere civilă pentru competiţiile naţionale: 
• Cererile de Licenţiere și Asigurare anuală sau de Organizare Competiţie vor fi trimise la 
adresa de e-mail viorel@frm.ro; 
• Plata pentru Taxa Licenţei anuale sau pentru Taxa de Calendar va fi efectuată în contul 
Federaţiei Române de Motociclism, CIF 4203431 deschis la Banca BCR, sucursala Iancului, IBAN 
RO19 RNBC 0094 0675 8846 0002 menţionând Numele Sportivului sau Numele Organizării 
Competiţiei la detaliile plăţii; 
• Plata pentru Asigurarea anuală sau de Răspundere civilă pentru competiţiile naţionale 
va fi efectuată în contul Broker-ului de Asigurări S.C. R.T.G. TOP S.R.L., CUI 34836796, 
deschis la Banca Raiffeisen Bank, IBAN RO35 RZBR 0000 0600 1823 2174 menţionând 
Numele Sportivului sau Numele Organizării Competiţiei la detaliile plăţii; 
• Confirmările ambelor plăţi vor fi trimise de asemenea la viorel@frm.ro pentru a ne ajuta să 
avem în evidenţă fiecare solicitare și să asigurăm emiterea poliţelor. 
 
Ulterior datei 28.02.19 nu vom mai putea emite niciul dintre cele trei tipuri de poliţe la 
costurile negociate cu partenerul GOTHAER până la data semnării unui nou parteneriat. În 
acest sens reiterăm îndemnul către sportivi de a își comanda licenţe naţionale anuale 
împreună cu asigurarea anuală până la data 28.02.19, beneficiind de asemenea de costul 
redus al licenţei în cazul achitării până la 28.02.19. 
 
Totodată, reiterăm îndemnul către organizatorii de competiţii de a își comanda poliţele de 
răspundere civilă pentru organizările programate în sezonul 2019. 


