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     ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ  
     DECURGÂND DIN POLUAREA ACCIDENTALĂ 

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 

 

 

 

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 condițiilor 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? 

Polița de asigurare acoperă răspunderea civilă a Asiguratului față de terți declanșată ca urmare a producerii unor evenimente 
asigurate în timpul perioadei de asigurare, în cadrul amplasamentului asigurat. 
 
 

 

Ce se asigură? 
✓ Polița acoperă răspunderea civilă a Asiguratului  față 
de terți declanșată ca urmare a producerii unor 
evenimente poluante produse brusc, accidental, 
neașteptat și imprevizibil, acordând despăgubiri pentru 
pagubele materiale și vătămările corporale cauzate 
terților păgubiți. 

✓  Se acopera evenimente poluante produse în timpul 

perioadei asigurate, descoperite de Asigurat în termen de 
72 ore de la producere, și notificate în scris Asigurătorului 
nu mai tarziu de 120 ore de la producerea evenimentului 
poluant. 
 Se acordă despăgubiri în limitele răspunderii 
prevăzute în Polița de asigurare pentru:  
✓ sumele pe care Asiguratul este obligat potrivit legii să 

le plătească cu titlu de despăgubiri persoanelor 
păgubite ca urmare a producerii evenimentelor 
asigurate; 

✓ cheltuielile de judecată efectuate de persoanele 
păgubite pentru îndeplinirea formalităților legale în 
vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, 
dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre 
judecătorească definitivă la plata acestora, în 
sublimita a maxim 10% din limita raspunderii 
Asiguratorului;  

✓ cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul 
civil, stabilite de către instanțele de judecată, dacă 
Asiguratul a fost obligat la plata despăgubirilor, în 
sublimita a maxim 10% din limita raspunderii 
Asiguratorului;  

✓ cheltuielile legate de eliminarea efectelor imediate, 
costurile sau masurile rezonabile pentru prevenirea 
unui pericol iminent/diminuarea evenimentului 
poluant ce poate aparea in perioada asigurata, în 
sublimita a maxim 20% din limita raspunderii 
Asiguratorului. 

 
 

 

Ce nu se asigură? 

 poluare în timp, nesesizabilă - poluare graduală; 
 evenimente poluante produse anterior intrării în 

vigoare a poliței; 
 prejudicii produse cu intentie; 
 nesupravegherea echipamentelor, instalatiilor 

tehnologice; 
 conducte de transport cu agenti poluanti, rezervoare 

subterane sau supraterane inclusiv a legaturilor 
subterane de conducte conectate cu rezervorul; 

 produsele/serviciile oferite de catre Asigurat - 
raspunderea producatorului/prestatorului de servicii; 

 evenimente produse pe timpul 
transportului/distribuției (transport maritim, fluvial, 
terestru, aerian, feroviar etc.) inclusiv în timpul 
operațiunilor de încărcare-descărcare; 

 amenzi, penalități. 
 

Există restricții de acoperire? 

 radiatii (electromagnetice, ionizante, termice, fonice 
etc.), infestari/contaminări radioactive de orice fel ca 
efect al folosirii energiei atomice sau materialelor 
fisionabile; 

 organisme/microorganisme, inclusiv cele modificate 
genetic; 

 afectarea stratului de ozon, reducerea diversitatii 
si/sau productivitatii biologice a ecosistemelor 
naturale si antropizate, afectarea calitatii vietii sau a 
echilibrului ecologic, supraexploatarea, gospodarirea 
si valorificarea deficitara a resurselor, amenajarea 
necorespunzatoare a teritoriului, transportul 
materialelor periculoase;  

 deşeuri de orice fel, inclusiv deşeurile radioactive; 

 folosinta/utilizarea autovehiculelor, 
navelor/aeronavelor; 

 activități de testare, substante sau metode 
neomologate. 
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Limita răspunderii 

Limita răspunderii se stabilește potrivit declarației Asiguratului și se menționează  expres în polița de asigurare conform celor 
prevăzute în condițiile de asigurare 
 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

Polița acoperă răspunderea Asiguratului pentru evenimente poluante care au loc pe teritoriul României, la locația 
Asiguratului precizată în poliță (amplasamentul asigurat). 
 

 

Ce obligații am? 

• furnizarea de informații complete cu privire la obiectul asigurarii/circumstantele riscului; 
• respectarea în orice împrejurare a obligațiilor legale referitoare la protectia mediului, spre exemplu dar fără a se limita 

la: protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, 
organizare şi amenajare a teritoriului, implementarea planului de prevenire și combatere a poluării; 

• îndeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru dobandirea (anterior începerii activității) și menținerea 
avizului/autorizatiei si/sau acordului de mediu; 

• efectuarea evaluarii impactului asupra mediului înaintea introducerii unor activitati/programe noi, intervenirea unor 
modificari semnificative în funcționarea unor instalații sau în cazul producerii unui eveniment poluant; 

• asigurarea de sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor/proceselor tehnologice, controlul/analiza poluantilor 
precum si evidenta rezultatelor in scopul prevenirii/evitarii riscurilor tehnologice si eliberarilor accidentale de poluanti 
in mediu; 

• utilizarea de materii si materiale, produse auxiliare, aparatura, dispozitive si echipamente omologate si garantate de 
producatori, achizitionate de la furnizori autorizati, cu certificate de conformitate, folosindu-le conform prescriptiilor 
tehnice ale producatorilor; 

• înștiințarea în scris a Asigurătorului despre producerea evenimentului asigurat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu 
de 120 ore de la producerea evenimentului poluant, furnizând informaţii despre circumstanţele producerii/apariţiei 
evenimentului şi mărimea probabilă a pagubei; 

• în cazul producerii evenimentului asigurat, să efectueze toate demersurile și să ia toate măsurile pentru îndepărtarea 
conditiilor de poluare cu respectarea prevederilor legale în vigoare și să pună la dispoziția Asigurătorului în original toate 
documentele legate de cheltuielile efectuate pentru decontaminare/ îndepărtarea conditiilor de poluare. 

  

 

Când și cum plătesc? 

Prima de asigurare se achită anticipat, integral sau în rate, la datele scadente și în cuantumul celor menţionate în polița de 
asigurare sau în anexele acesteia. 

  

 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Răspunderea Asigurătorului începe la ora 0.00 a primei zile din perioada asigurata inscrisa in polita, dar nu mai devreme de 
ora 0.00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare si s-a efectuat inspectia de risc (dupa caz). 

Acoperirea încetează la data prevăzută în Polița de asigurare.   

  

 

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. 
 

 

 


