
Prima integral/Rata I de prim` se pl`te[te \nainte de data stabilit` \n poli]` ca dat` de \nceput a asigur`rii;
Ratele de prim` ulterioare se pl`tesc la datele scadente stabilite \n poli]`;
Prima se pl`te[te \n valuta stabilit` \n poli]`, \n conturile men]ionate \n poli]`.

Când [i cum pl`tesc?

 v`t`mare corporal` sau avarii la bunurile ter]ilor cauzate în timpul [i  
 în leg`tur` cu activitatea Dvs.:
  prin fapta Dvs. [i a angaja]ilor Dvs.
  de lucrurile mobile aflate în proprietatea sau \n grija Dvs.  
 prejudiciile materiale derivate din proprietatea imobilului, a   
 instala]iilor fixe, a copacilor din perimetrul imobilului, inclusiv cele 
 produse de ap` ca urmare a avarierii accidentale a tubulaturii sau 
 conductelor considerate parte a instala]iilor fixe. Acoperirea este 
 valabil` indiferent dac` asiguratul este proprietar sau chiria[;
 cheltuieli de judecat` rezonabile

Exist` restric]ii de acoperire sau condi]ion`ri 
pentru acordarea desp`gubirii?

Ce se asigur`?

R`spunderea civil` delictual` a Asiguratului, farmacie cu circuit închis sau deschis, pentru daune cauzate din culp` unor ter]e persoane.
Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare [i nu este 
unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete sunt furnizate \n documenta]ia Contractului de Asigurare.

Document de informare privind produsul de asigurare facultativ` (ver. 1 / 01.10.2018)

Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: RC Farmacii/ Mod RCF-C/ Versiunea 03 – 1 Iulie 2015

Asigurare de „R`spundere Civil` a Farmaciilor cu Circuit Închis 
sau Deschis”

Pentru a primi desp`gubire trebuie îndeplinite urm`toarele condi]ii:
- manifestarea prejudicului s` fie în perioada de asigurare 
- cauza prejudiciului s` fie o fapt` culpabil` s`vâr[it`  în perioada de
 valabilitate a poli]ei, \n timpul [i \n leg`tur` cu activitatea desf`[urat` 
 de Dvs.;
- cererea de desp`gubire este introdus` de c`tre ter]ul p`gubit în 3 
 ani de la data cunoa[terii daunei;
Nu se preiau \n asigurare firme \n insolven]` sau faliment.

prejudicii produse de bunurile, dispozitive medicale sau materiale 
sanitare, cu defect puse în circula]ie de Dvs.;
r`spunderea civil` profesional` a personalului (farmaci[ti [i asisten]i 
de farmacie);
rev`rs`ri ale apei, refularea canalelor de scurgere, umiditate, 
picurare, insalubritatea imobilului;
inten]ie, culpa grav`, consum de alcool, halucinogene, furt, for]a 
major`, fapta altor persoane;
mucegai, ciuperci (fungus), bacterii, poluare;
r`zboi, revolte, greve, acte de vandalism, terorism, riscuri nucleare, 
câmpuri electromagnetice, azbest;
de[euri periculoase sau toxice, produse periculoase (explozivi, gaze, 
substan]e inflamabile,  infec]ioase, radioactive, corozive, ionizante,  
toxice, otr`vuri);
concuren]` neloial`,  înc`lcarea drepturilor de autor, a brevetelor, 
m`rcilor, proprietatii intelectuale;
produse hârtiilor de valoare, obiectelor pre]ioase, bunurilor cu 
valoare artistic`, [tiin]ific`, istoric` sau de patrimoniu;
riscuri informatice, atacuri cibernetice, pierderi de date;
bunul, dispozitivul medical, materialul sanitar cu defect care este 
produs, distribuit, instalat, reparat, testat de Dvs; garan]ia sau 
retragerea produselor;
neexecutarea obliga]iilor contractuale;
bunurile aflate în grija, custodia sau controlul Dvs.;
poluare din orice cauz`, inclusiv contaminare, infiltra]ii, devars`ri 
[i/sau degaj`ri gazoase [i/sau de fumigene;
daune morale;
pierderi financiare de consecin]`;
amenzi [i/sau penalit`]i de orice tip;
prejudicii cauzate de sau în leg`tur` cu orice produse, dispozitive 
medicale sau materiale sanitare puse în circula]ie de asigurat.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabil` pe teritoriul Rom<nie la loca]ia imobilului 
specificat` \n poli]`. 

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Prin denun]are unilateral`, trimi]ând o Notificare în scris la sediul nostru cu cel pu]in 20 de zile înainte de data de la care dori]i ca poli]a s` nu mai fie valabil`;
Prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de prim` de c`tre Contractant);
Din pricina inexisten]ei obiectului sau riscului asigurat (de ex: decesul sau pensionarea asiguratului, încetarea sau suspendarea activit`]ii asiguratului).

Acoperirea \ncepe la data fixat` \n poli]`, dac` prima de asigurare sau Rata I a fost pl`tit` \nainte de aceast` dat`. Dac` plata nu s-a f`cut \nainte de 
data de \nceput a asigur`rii, chiar dac` poli]a va fi valabil`, acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei datorate. 
V` acord`m o perioad` de p`suire de 30 de zile s` achita]i prima rat`, perioad` \n care poli]a este suspendat`, iar dac` dup` aceast` perioad` nu 
achita]i prima, poli]a se va anula. |n perioada de suspendare nu va fi acoperit` notificarea unor cereri de desp`gubire f`cute de clien]ii prejudicia]i. 
Celelalte rate de prim` se vor achita la termenele prev`zute \n poli]`. Pentru celelalte rate, termenul de p`suire este de 15 zile.
Acoperirea \nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

S` declara]i corect [i complet informa]iile referitoare la activitate [i riscurile acesteia;
S` ne comunica]i dac` mai exist` [i alte poli]e \n vigoare, care sunt asigur`torii [i care sunt limitele acelor poli]e;
S` semna]i Chestionarul,  Poli]a [i Condi]iile de asigurare, orice Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
S` achita]i la termen [i \n totalitate prima de asigurare  sau ratele de prim` [i primele suplimentare stabilite prin Acte Adi]ionale;
|n caz de daun` s` lua]i toate m`surile pentru limitarea pagubelor;
S` ne comunica]i producerea daunei în termen de 3 zile de la data la care a]i luat cuno[tin]`;
S` ne trimite]i imediat o copie a oric`rei cereri de chemare în judecat`, cita]ii, hot`râri judec`tore[ti în leg`tur` cu cererea de desp`gubire.

Ce obliga]ii am?


