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     ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ LEGALĂ A       
PRODUCĂTORULUI 

 

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, 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? 

Polița de asigurare acoperă răspunderea civilă legală a Asiguratului în calitate de producător, pentru pagubele materiale și vătămările 
corporale cauzate din culpă terților - consecință a consumului sau utilizării unui Produs cu defecte. 
 

 

Ce se asigură? 
Sunt acoperite prejudiciile cauzate terțelor persoane, 
consecință a consumului sau utilizării unui Produs cu 
defecte, pentru care 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;  
✓ cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul 
civil, stabilite de către instanțele de judecată, dacă 
Asiguratul a fost obligat la plata despăgubirilor. 
 
 
 

 

Ce nu se asigură? 

 daune produse bunurilor aflate în proprietatea/ 
custodia sau controlul Asiguratului;  

 produse fabricate anteriori intrării în valabilitate a 
asigurării; 

 fapte ilicite, intentionate; 
 război,  revolta, greve,  atacuri teroriste, confiscare, 

expropriere, nationalizare, sechestrare, acte de 
sabotaj si acte de vandalism; 

 uzura sau deprecierea normală a oricărui Produs sau 
părților componente ale acestuia;  

 daune produse de poluare/contaminare; 
 prejudicii rezultate prin contaminare cu sau asociate 

cu: azbest, organisme patogene (mucegai, spori, 
ciuperci etc.), tutun, substanţe/deşeuri toxice, uree 
formaldehidică, viruşi. 

 

Există restricții de acoperire? 

 hotărâri judecătoreşti, sentinţe arbitrale sau orice 
proceduri legale pronunţate de o instanţă din SUA, 
Canada sau Japonia inclusiv hotărâre judecătorească, 
sentinţă arbitrală sau orice fel de procedură legală, 
pronunţată iniţial în baza jurisdicţiei SUA, Canadei sau 
Japoniei şi investită cu formulă executorie în altă ţară 
(inclusiv cuprinsă în asigurare); 

 înţelegeri amiabile convenite între părţi, supuse 
jurisdicţiei SUA, Canadei sau Japoniei; 

 daune cauzate cu intenție sau prin săvârșirea unei 
fapte prevăzute de legea penală, dol sau culpă gravă 
a Asiguratului sau a oricăror persoane pentru care 
răspunde conform legii; 

 evenimente produse anterior intrării în vigoare a 
Poliței; 

 produse neomologate de autoritatea competentă sau 
care nu are avizele necesare producerii sau 
comercializării, consumului, ori este neînsoțit de 
certificat de calitate ori declarație de conformitate. 
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 Limita răspunderii 

Limita răspunderii se stabilește potrivit declarației Asiguratului și se menționează în polița de asigurare conform celor 
prevăzute în condițiile de asigurare. 
Limita răspunderii per eveniment și limita răspunderii pe perioada asigurată (agregat) se precizează expres în Contractul de 
asigurare. 

  

 

Unde beneficiez de asigurare? 

Polița acoperă răspunderea Asiguratului în calitate de producător pentru evenimente produse pe teritoriul României.  

  

 

Ce obligații am? 

• sa furnizați informații corecte si complete la intrebarile formulate de Asigurător; 
• sa comunicați Asiguratorului în scris cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la data luării la cunoştinţă, 
furnizând detalii complete, cu privire la modificarile/schimbarile intervenite in legatura cu datele luate in considerare la 
incheierea contractului, spre exemplu: produse noi ce urmează a fi puse în circulație, modificarea locaţiilor unde se derulează 
activitatea, fuziunea cu/achiziţia unor noi entităţi etc.; 
• să îndepliniți cu diligentă toate obligatiile contractuale si legale pentru evitarea oricărei situatii care ar putea declansa 
răspunderea dvs.; 
• în cazul producerii evenimentului asigurat: 

- sa înștiințați 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 dispuneți măsuri pentru limitarea pagubelor, potrivit cu împrejurările. 

  

 

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? 

Contractul de asigurare se încheie de regulă pe o perioadă de un 1 an  sau pentru perioade subanuale și se precizează în 
polița de asigurare la rubrica ”Perioada asigurării”. 
Acoperirea încetează la data prevăzută în Polița de asigurare.   

Dacă rata de primă scadentă ulterioare primei rate, nu este achitată  în termen de 15 zile calendaristice de la termenele 
scadente stabilite în contractul de asigurare, contractul de asigurare se reziliază de drept. 

  

 

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. 
 

 

 


