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Ce este acest tip de asigurare?
Asigurare de răspundere civilă a Asiguratului, în calitatea sa de producător de bunuri sau produse.
Ce se asigură?
Se acoperă Răspunderea Civilă Legală a Asiguratului în
limitele răspunderilor specificate în poliţa de asigurare,
pentru:
 Sumele pe care asiguratul este obligat să le plăteasca cu titlu
de desdăunare şi cheltuieli de judecată pentru:
- prejudicii aduse consumatorilor produselor sale prin vătămare
corporală sau deces
- avarierea sau distrugerea unor bunuri aparţinând
consumatorilor, cauzate de produsele înscrise în Poliţa de
Asigurare
 cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost
obligat la desdăunare
Sumele care reprezintă limitele de răspundere acoperite prin
poliţa de asigurare, se stabilesc conform solicitării Asiguratului,
în baza cererii-chestionar, astfel:
- Limita agregată a răspunderii civile, care reprezintă limita
maximă a răspunderii Asigurătorului pentru toate
evenimentele asigurate produse în întreaga perioadă de
asigurare;
- Limita maximă a răspunderii civile pentru unul şi acelaşi
eveniment, din care se stabilesc sublimite pentru:
- vătămări corporale:- în total şi
- pentru fiecare persoană vătămată;
- daune materiale produse bunurilor aparţinând terţilor.

Ce nu este asigurat?
Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru:
 consecinţe ale războiului, invaziei, acţiunii unui duşman
extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie,
dictatură
militară,
confiscare,
expropriere,
naţionalizare, sechestrare, ordinelor unor guverne sau
autorităţilor publice; greve, revolte şi tulburări civile;
acte de terorism;
 radiaţii ionizante, contaminare radioactivă şi poluarea
aerului, apei şi solului; explozii atomice, radiaţii sau
infestări radioactive, utilizarea azbestului; în legătură cu
sindromul respirator acut sever, encefalopatia
spongiformă acută, organisme modificate genetic sau
mucegai toxic.
 pretenţiile formulate de către soţ/soţie, persoane care
locuiesc împreună cu asiguratul, persoane de care
Asiguratul răspunde în baza legii, ori de către prepuşii,
împuterniciţii sau reprezentanţii acestuia
 pretenţiile pentru pagube cauzate cu intenţie de către
Asigurat sau formulate printr-o cerere de despăgubire
frauduloasă sau care au la bază declaraţii false;
 daune morale, amenzi de orice fel, cheltuieli judiciare
penale la care Asiguratul este condamnat
 modificări în date, porgrame computerizate sau
sofware, disfuncţionalităţi ale accesibilităţii datelor
 cazuri de forţă majoră (cutremur, trăznet, inundaţie, etc)
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Există restricții ale acoperirii?
Reducerea valorii după reparaţie, întreruperea folosirii
bunului, transformarea sau îmbunătăţirea unui produs,
reparaţii nereuşite
Produse nespecificate în chestionarul poliţei sau care
nu fac parte din nomenclatorul de produse al
Asiguratului
Utilizarea fără respectarea instrucţiunilor, incapacitatea
produsului de a funcţiona in parametrii proiectaţi,
produse destinate industriei aeronautice, navale,
constructoare de automobile
Defecţiuni în perioada de garanţie, uzura sau
deprecierea normală, intervenţii neautorizate
Defecţiuni/deteriorări pe perioada transportului
Retragerea de pe piaţă a unui lot de produse
Răspunderea distribuitorilor de produse
Prejudicii cauzate de azbest, uree formaldehidică,
produse expunse virusului HIV/SIDA (sânge uman,
plasmă, etc), contraceptice pe bază de hormoni,
vaccinuri.
Hârtii de valoare, obiecte de artă, bijuterii, bani

Unde sunt acoperit?


Asigurarea validează numai pe teritoriul României.

Care îmi sunt obligațiile?
-

-

Declararea, în scris, la încheierea contractului de asigurare, eventualelor daune anterioare, similare celor ce pot fi acoperite
prin contractul de asigurare;
Plata primelor de asigurare în cuantumul şi la termenele scadente prevăzute în contractul de asigurare;
Luarea măsurilor pentru prevenirea producerii pagubelor, în conformitate cu prevederile legale
Permiterea reprezentanţilor Asigurătorului să inspecteze şi să examineze condiţiile de risc ori de câte ori consideră necesar
şi punerea la dispoziţia reprezentanţilor Asigurătorului a tuturor detaliilor şi informaţiilor necesare pentru evaluarea riscului
să comunicaţi Asigurătorului orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea contractului
de asigurare, precum şi schimbarea împrejurărilor esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat
să declaraţi existenţa altor contracte de asigurare pentru aceeaşi răspundere la asigurători diferiţi, atât la încheierea
contractului de asigurare, cât şi pe parcursul executării acestuia
În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
o la producerea riscului să ia pe seama Asigurătorului şi în cadrul limitei la care s-a efectuat asigurarea, potrivit cu
împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor;
o să avizeze în scris Asigurătorul, în termenul stabilit prin Condiţiile Speciale aplicabile, despre producerea
evenimentului asigurat
o să comunice în scris pretenţiile formulate de cei păgubiţi şi să depună orice acte primite în legătură cu producerea
evenimentului asigurat
o să depună toate documentele şi probele în legătură cu evenimentul, solicitate de Asigurător şi să permită acestuia
să facă investigaţii referitoare la caz.
Asiguratul este obligat să înştiinţeze GARANTA în legătură cu o chemare în judecată sau altă formalitate premergătoare
unei astfel de acţiuni, privind evenimentul asigurat.
Asiguratul este obligat să nu recunoască nici o răspundere sau culpă şi să nu facă nici o cheltuială, ofertă, promisiune sau
plată, şi să nu tranzacţioneze fără acordul scris al Asigurătorului
Asiguratul este obligat să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele recomandări ale Asigurătorului.
Când și cum trebuie să plătesc?

Prima de Asigurare: Primele de asigurare se calculează în funcţie de Limitele de răspundere şi de categoria în care se
încadrează Asiguratul.
Frecvenţă de plată: anual, semestrial sau trimestrial conform solicitării dvs. prin completarea Cererii-Chestionar
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, sau prin virament bancar.
Când începe și când se sfârșește acoperirea?
Răspunderea GARANTA începe la data precizată în contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a
plătit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia.
Răspunderea GARANTA încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei de asigurare, sau la rezilierea contractului de asigurare.
Cum pot să reziliez contractul de asigurare?
Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral asigurarea, cu un preaviz de 30 de zile (denunţarea neimplicând
culpabilitatea vre-unei părţi contractante). Primele de asigurare cuvenite Asigurătorului pentru perioada acoperită până la data
denunţării efective (data la care denunţarea produce efecte) se calculează în proporţie de 1/12 din prima de asigurare anuală
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună de asigurare, iar diferenţa faţă de primele de asigurare deja plătite se restituie.

