ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Compania de Asigurări - Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A.
cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, persoană juridică română,
înregistrată la Oficiul registrului Comerțului București sub nr. J40/3151/2009, CUI: 25252500,
înregistrată in Registrul Asiguratorilor sub nr. Ra-067/09.08.2010, funcționând în baza autorizației
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 650 din 09.08.2010, autorizat
Acest document oferă un rezumat al informațiilor cheie referitoare la contractul de asigurare emis de Compania de Asigurări Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. și trebuie considerat ca fiind o sumarizare a poliței de asigurare, condițiilor de
asigurare, condițiilor speciale de asigurare, poliței de asigurare, cererii chestionar și oricăror documente suplimentare atașate la polița
de asigurare pentru a vă facilita înțelegerea termenilor și condițiilor aplicabile contractului de asigurare ce va fi încheiat.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Obiectul prezentei polițe de asigurare constă în răspunderea civilă delictuală a Asiguratului, angajată în conformitate cu legea din
România și declanșată ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, în timpul perioadei de asigurare în legătură cu activitatea
desfășurată de către Asigurat în timpul aceleiași perioade (de asigurare).

Ce se asigură?
Asiguratorul acordă despăgubiri, în limitele răspunderii menționate în poliță de asigurare, pentru:
✓ sumele compensatorii pe care Asiguratul este obligat să le plătească persoanelor păgubite cu titlu de Daune materiale
directe, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;
✓ cheltuielile de judecata făcute de persoana păgubita pentru îndeplinirea formalităților legale in vederea obligării
Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat la despăgubire prin hotărâre judecătorească rămasă
definitivă și irevocabilă;
✓ cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, stabilite de lege ori de către instanțele de judecată, dacă
Asiguratul a fost obligat la plata despăgubirilor.
✓ pentru prestări de servicii la data prestării serviciilor pentru care este datorată plata
Suma asigurată
✓ Sumele asigurate/limitele răspunderii se stabilesc potrivit declarației Asiguratului și sunt menționate în polița de asigurare
conform celor prevăzute în condițiile de asigurare.

Ce nu se asigură?
Nu sunt cuprinse în asigurare și Asiguratorul nu acordă despăgubiri în următoarele situații/pentru:
 prejudicii produse de către Asigurat ca urmare a faptelor ilicite intenționate (inclusiv frauda) ale acestuia si confirmate de
autoritățile competente;
 prejudicii produse de către Asigurat sau prepușii acestuia aflați sub influenta alcoolului, drogurilor, substanțelor stupefiante
ori medicamentelor cu efect similar;
 prejudicii produse, agravate (pentru partea din prejudiciu care s-a mărit) ca urmare a faptului că Asiguratul nu a luat măsurile
necesare prevenirii/diminuării prejudiciilor;
 prejudicii produse sau agravate direct sau indirect de:
• război, invazie, acte ale unui dușman extern, ostilități (indiferent daca războiul a fost sau nu declarat), război civil, revoltă,
greve, greve patronale, rebeliune, revoluție, insurecție, dictatura militara, instaurarea legii marțiale, conspirație, răzvrătire
militara cu/sau fără uzurparea puterii, atacuri teroriste, dispoziții administrative, distrugere sau afectare a proprietății din
ordinul unui guvern sau din partea oricărei autorități publice, confiscare, expropriere, naționalizare, sechestrare,
rechiziționare sau alte acte similar, acte de sabotaj și acte de vandalism;
• explozii atomice, radiații sau infestări radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
• poluare/contaminare/infiltrații de orice natura si din orice cauza, inclusiv costurile de îndepărtare/curățare de poluare;
• orice pretenție de despăgubire pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de, rezultate prin contaminare cu sau asociate
cu: azbest, fibre minerale artificiale, organisme patogene (mucegai, spori, ciuperci etc.), tutun, substanțe/deșeuri toxice,
uree formaldehidică, HIV/SIDA, hepatita, vaccinuri, PCB (policlorat bifenil), DES (dietil stilbestrol), dioxină, oxicinolină,
encefalopatia spongiformă şi orice mutație a acestui virus cum ar fi encefalopatia spongioformă la bovine (BSE), la nurci,
la oi, la căprioare, la om, scrapia, kuru, boala Creutzfeld-Jacob, insomnia familială fatală, sindromul Gerstmann -StrausslerScheinker, gripa aviară/porcina, silicoză, orice alți viruși asociați ai acestora, boala profesională, sânge/produse din sânge,
bănci de sânge, centre de donare a sângelui;
• câmpuri electromagnetice și/sau radiații electromagnetice de orice fel (inclusiv expunerea la astfel de câmpuri/radiații
emise de liniile de electricitate/echipamente electrice de orice fel);
• utilizarea/neutilizarea internetului, intranetului, extranetului, site-urilor web, adreselor de internet;
• transmisii/transferuri electronice (inclusiv de date și informații), precum și prin utilizarea oricăror sisteme/programe
informatice; funcționarea sau proasta funcționare a internetului, intranetului, extranetului, site-urilor web, adreselor de

internet; orice virus informatic; pierderi de date sau daune la/disfuncționalități ale oricărui computer, echipament de
procesare date, circuit integrat sau echipamente similare, fie ele hardware sau software;

• pretențiile de despăgubire formulate de Asigurați, unii împotriva altora sau împotriva Asiguratului de prepușii
acestuia
 prejudicii de natura pagubelor materiale produse bunurilor mobile/imobile care aparțin sau sunt/au fost in grija, custodia
sau sub controlul Asiguratului in orice mod si cu orice titlu;
 pierderi financiare fără legătură directa cu avarierea/distrugerea bunurilor, vătămarea animalelor sau vătămările corporale
suferite de persoanele păgubite - pierderi financiare pure, pierderi de profit, pierderea folosinței bunurilor, reducerea valorii
bunurilor după reparație, prejudicii suferite de alta persoana decât cea care a fost afectata direct;
 orice răspundere asumata de Asigurat printr-un contract/înțelegere/acord/garanție;
 orice costuri/cheltuieli rezultate din, direct sau indirect, sau în legătură cu executarea, finalizarea, corectarea/rectificarea,
îmbunătățirea oricărei lucrări/activități prestate sau serviciu furnizat de către Asigurat;
 pretențiile cu privire la caracteristicile/performanțele activității/serviciilor prestate, pretenții în legătură cu depășirea
costurilor estimate/duratei prestării activității/serviciilor;
 prejudicii rezultând din/consecințe ale activității prestate/serviciului furnizat/exercitării profesiei in baza unui raport
contractual;
 răspunderea decurgând din calitatea de producător/prestator servicii;
 orice răspundere profesională a Asiguratului; orice răspundere managerială, inclusiv a administratorilor şi directorilor
executivi; răspunderea Asiguratului decurgând din orice activitate de construcții-montaj (inclusiv demolare);
 răspunderea Asiguratului decurgând din orice activitate de pază/monitorizare (dispecerat)/intervenție/gardă; răspunderea
unităților medicale/sanitare de orice tip, teste clinice;
 răspunderea sub-contractanților Asiguratului; răspunderea încrucișată; orice răspundere decenală, orice răspundere pentru
vicii ascunse; răspunderea decurgând din deținerea, folosirea, încărcarea/descărcarea: autovehiculelor terestre (pentru
care răspunderea civila este obligatorie prin lege), inclusiv remorci sau alte vehicule cu tracțiune mecanică, înmatriculabile
și neînmatriculabile (electrocare, elevatoare, motostivuitoare, utilaje de construcții, utilaje agricole etc.), mijloacelor de
transport maritim/lacustru/fluvial, șantierelor navale, docurilor, debarcaderelor, porturilor, platformelor/echipamentelor
maritime, mijloacelor de transport aerian, aerodromurilor/aeroporturilor, caselor de expediții, mijloacelor de transport prin
cablu (telecabină, telescaun etc.), mijloacelor de transport feroviar/pe șine, precum şi răspunderea transportatorului;

Există restricții de acoperire?
CARE-ROMANIA nu despăgubește pretenții de despăgubire formulate:
 în legătură/ca urmare a unei hotărâri judecătorești, sentințe arbitrale sau orice proceduri legale pronunțate de o instanță
din SUA, Canada sau Japonia inclusiv hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau orice fel de procedură legală,
pronunțată inițial în baza jurisdicției SUA, Canadei sau Japoniei și investită cu formulă executorie în altă țară;
 în baza unei înțelegeri amiabile convenite între părți, supuse jurisdicției SUA, Canadei sau Japoniei;
 în legătură cu orice reprezentanţă a Asiguratului situată în SUA, Canada sau Japonia.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă în:
✓ România
La cerere, Asiguratorul poate extinde valabilitatea asigurării și pentru alte zone geografice specificând aceste zone în polița
de asigurare.

Ce obligații am?
Asiguratul este obligat:
• sa răspundă corect si exact la întrebările prevăzute in cererea chestionar, furnizând toate informațiile si datele cu privire la
obiectul asigurării/circumstanțele riscului;
• sa comunice Asiguratorului în scris cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la data luării la cunoștință, furnizând
detalii complete, cu privire la:
− orice modificări/schimbări intervenite in legătură cu datele luate in considerare la încheierea contractului, declarate in
cererea chestionar.
− orice împrejurări/circumstanțe esențiale privind posibilitatea producerii evenimentelor asigurate/declanșarea
procedurii de faliment (reorganizare judiciara); să ia toate masurile rezonabile in scopul prevenirii/diminuării
prejudiciilor, sa respecte reglementările legale cu privire la desfășurarea activității (inclusiv angajare de personal);
• să respecte recomandările şi termenele precizate de către Asigurător în Raportul Inspecției de risc privind măsurile de
prevenire/limitare a producerii Evenimentelor asigurate;
• să permită Asigurătorului să verifice, ori de câte ori acesta consideră necesar, modul de desfășurare a Activității și dacă sunt
îndeplinite recomandările și termenele formulate în Raportul Inspecției de risc/cu ocazia efectuării verificărilor necesare;
• să plătească primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în Poliță.
• sa declare existenta altor contracte de asigurare pentru aceeași răspundere la alte societăți de asigurare;

• să elaboreze instrucțiuni proprii de protecție pentru vizitatori în funcție de particularitățile proceselor de muncă si să asigure

deplasarea acestora numai însoțiți de un angajat al Asiguratului;
• să-si îndeplinească cu diligentă toate obligațiile contractuale si legale pentru evitarea oricărei situații care ar putea declanșa

răspunderea sa civilă;
În cazul producerii Evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
• sa înștiințeze imediat organele abilitate (unităţile de pompieri, poliţia sau alte organe abilitate de lege) cele mai apropiate
de locul producerii Evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte de constatare complete cu privire la
cauzele/imprejurarile producerii unui eveniment susceptibil de a declansa raspunderea sa civila, imediat dar nu mai tarziu
de 48 de ore de la producerea acestuia;
• să înştiinţeze în scris Asigurătorul despre producerea Evenimentului asigurat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2
zile de la producerea acestuia sau de la luarea la cunoştinţă, furnizând informaţii despre circumstanţele producerii/apariţiei
evenimentului şi mărimea probabilă a pagubei;
• să ia măsuri pentru limitarea pagubelor, potrivit cu împrejurările şi în limitele asigurate pe Poliţă;
• sa conserve dreptul de regres al Asiguratorului impotriva celor vinovati (altii decat Asiguratul) de producerea prejudiciilor si
sa indeplineasca toate procedurile/formalitatile necesare exercitarii acestui drept;
• sa pastreze starea de fapt în urma producerii Evenimentului asigurat, pentru a permite reprezentanţilor
Asiguratorului/organelor abilitate să evalueze paguba/ investigheze cauzele producerii Evenimentului;
• să înştiinţeze Asigurătorul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, despre orice cerere de
despăgubire/pretenţie/acţiune promovată în instanţă împotriva sa de către persoana prejudiciată, precum şi despre orice
circumstanţe care le-ar putea genera;
• să permită Asigurătorului să facă investigaţii cu privire la cauza şi întinderea pagubelor;
• să nu facă nici o plată, să nu recunoască nicio răspundere, să nu facă nicio ofertă, promisiune şi să nu-şi asume nici o obligaţie
şi să nu facă nici o altă cheltuială în legătură cu pretenţiile persoanelor prejudiciate, fără acordul Asigurătorului;
• sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de persoana prejudiciata, tinand cont de recomandarile Asiguratorului;
• sa furnizeze toate informatiile si probele (acte, documente) in legatura cu evenimentul asigurat, primite de la persoana
prejudiciata si/sau solicitate de Asigurator si sa permita reprezentantilor Asiguratorului sa faca investigatii referitoare la
natura prejudiciului/intindere/legatura de cauzalitate cu fapta culpabila;
• in cazul in care prima de asigurare se calculeaza in baza unor date estimate de catre Asigurat si mentionate in cererea
chestionar de asigurare, sa tina/pastreze o evidenta corecta si completa a tuturor datelor relevante in legatura cu activitatea
desfasurata astfel incat aceasta sa poata fi pusa la dispozitia Asiguratorului pentru calcularea primei de asigurare finale si
regularizarea acesteia (incasarea de la Asigurat/restituirea acestuia a diferentei de prima rezultata, calculata in baza datelor
reale inregistrate).
Asiguratul / Contractantul are / au obligatia de a informa în scris Asiguratorul despre aparitia oricăreia din următoarele
situatii, în termen de maxim 72 de ore de la momentul cunoasterii acestora, astfel:
• aparitia stării de insolventă;
• deschiderea unei procedurii stabilite de legea privind procedura insolventei;
• începerea urmăririi penale împotriva unei persoane sau a mai multor persoane angajate ale Asiguratului sau care fac parte
din conducerea acestuia, pentru fapte care au legatură cu producerea evenimentului asigurat.

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește la încheierea contractului de asigurare sau în rate în cazul când există această posibilitate. În
caz plății în rate prima rată se plătește la încheierea contractului de asigurare.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate a asigurării este precizată în polița de asigurare la rubrica ”Perioada asigurării”.

Cum pot să reziliez contractul?
Orice parte poate denunța contractul de asigurare cu condiția unei notificări prealabile, contractul urmând să-și înceteze
efectele în termen de 20 zile de la data comunicării acesteia celeilalte părți.

