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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Prin asigurarea de Răspundere civilă publica se acoperă prejudiciile cauzate unor terţe persoane de fapta 

comisă din culpa Asiguratului sau a prepusilor sai, pentru care acesta răspunde civil, conform legii, faţă 

de persoanele păgubite 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Vătămări corporale sau deces; 

 Pagube materiale, inclusiv pentru 

prejudiciile materiale derivate din 

proprietatea imobilului unde se 
desfăşoară activitatea supusa asigurării 

inclusiv cele produse de apă ca urmare a 

avarierii accidentale a conductelor care 

sunt parte a instalaţiilor fixe ale 

imobilului 

 Cheltuieli de judecată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Excluderi generale valabile ptr toate 

tipurile de asigurari: razboi, revolutie, 

insurectie, rechizitionare, energia 

atomica sub toate formelei; 
 Raspunderea civila auto – RCA 

 Raspunderea Operatorilor de transport 

rutier -ROT 

 Rãspunderea transportatorului în 

calitate de cãrãus, pentru mãrfurile 
transportate cu autovehicule, ìn spatiul 

Economic European – CMR 

 Raspundere a transportatorului fata de 

calatorii transportati pentru vatamari 

corporale si/sau pagube materiale 

(distrugerea bagajelor), in caz de 
accidente produse in trafic rutier intern 

si/sau international 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! Excluderi ptr riscuri specifice altor 

acoperiri:  detinerea, operarea sau 

utilizarea de autovehicule, aparate de zbor, 

tramvaie, nave si santiere navale, 

ambarcatiuni, activitate aeroportuara;  
! Raspunderea unor autoritati publice: 

politie, jandarmerie, brigazile publice de 

pompieri; 

! Raspundere furnizori utilitati publice: 

apa,electricitate, gaze, incalzire, companii 

petroliere, petrochimice, producere, 
rafinare  materii prime (gaze naturale, titei) 

! Orice actiune voita, acte ilegale; 

! Excluderi specifice: depozitare deseuri, 

materiale toxice, azbest, explozibili, camp 

electromagnetic, virusi, organisme 
patogene etc; 

! amenzi, penalitati, cheltuieli judiciare; 

! incalcarea obligatiilor contractuale: 

proprietate intelectuală, brevete, patente, 

drepturi de autor, mărci comerciale; 

! altele: daune de consecinta, forta majora;   
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Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României, dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 

Ce obligații am? 

 să îndeplinesc cu diligenţă toate obligaţiile contractuale şi legale pentru evitarea oricărei situaţii 

care ar putea declanşa răspunderea sa civilă 

 să achit ratele de prima/ prima integrala de asigurare în cuantumul şi la datele scadente stabilite 

în Poliţa sau in specificatia Politei 

 să înştiinţez în scris ABC Asigurări Reasigurări SA despre producerea sau apariţia unei daune, 

cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore de la momentul când a cunoscut sau trebuia 
să cunoască producerea sau apariţia acesteia 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 

imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau forță 

majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 

preaviz de 20 de zile. 

 

  

 

 

 

 


