
Asigurarea privind Poluarea  
Document de informare privind produsul de asigurare 

Societatea: Colonnade Insurance SA Luxembourg – Sucursala Bucuresti                                     

 
Produs: Asigurare privind poluarea 

 
Acest document va ofera o prezentare generala a acoperirilor si excluderilor specifice acestei asigurari. Acest document nu este nici 

personalizat, nici bazat pe nevoile dvs. specifice, iar informatiile furnizate nu sunt exhaustive. Veti gasi toate informatiile detaliate aplicabile 

acestei asigurari in termenii si conditiile generale specifici/e Politei Complete de Asigurare de Raspundere privind Poluarea. Concluziile 

negocierilor si conditiile precontractuale complete agreate de parti pot fi gasite in oferta sau alte documente care confirma incheierea 

contractului de asigurare, inclusiv dar fara a se limita la chestionar/cererea de asigurare. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Este o asigurare care acopera urmatoarele: 

Raspunderea civila a asiguratului pentru sumele pe care asiguratul este raspunzator de a le plati cu titlu de pretentii conform legii in cazul 

daunelor neasteptate si neintentionate si cheltuielile pentru atenuare care rezulta din: 

- costurile de curatare inauntrul sau in afara locatiei asigurate cauzate de conditii de poluare;  

- vatamarea corporala sau paguba materiala cauzate de conditiile de poluare;  

- daune aduse biodiversitatii cauzate de conditiile de poluare;  

- costurile de curatare in afara locatiei asigurate care rezulta din deplasarea conditiilor de poluare din inauntrul locatiei asigurate in 

afara acesteia. 

 

✓  

           

Ce se asigura? 
 
Asigurarea privind Poluarea este un 

contract de asigurare care este adaptat in functie 

de nevoile clientului care vor fi determinate de la 

caz la caz. 

Acoperirile de baza: 

Raspunderea Asiguratului in legatura cu: 

✓ costurile de curatare inauntrul sau in afara 

locatie asigurate cauzate de conditii de poluare; 

✓ vatamarea corporala sau paguba materiala 

cauzate de conditiile de poluare; 

✓ daune aduse biodiversitatii cauzate de 

conditiile de poluare;  

✓ costurile de curatare in afara locatiei asigurate 

care rezulta din deplasarea conditiilor de 

poluare din inauntrul locatiei asigurate in afara 

acesteia. 

Acoperirile Optionale: 

De comun acord si sub rezerva platii unei prime 

de asigurare suplimentara, acoperirea furnizata 

poate fi extinsa la o gama de clauze cum ar fi: 

✓ Asigurarea pentru raspunderea privind 

transportul  

✓ Acoperire pentru rezervoare de stocare 

subterane identificate 

Nespecificarea in contractul de asigurare a oricarei 
acoperiri dintre cele mai sus mentionate este 
echivalenta cu neacoperirea acesteia in cadrul 
contractului de asigurare. 

 
Ce nu se asigura? 
 
 

 Raspunderea care decurge din bunuri abandonate, 

 Raspunderea care decurge din azbest si plumb, materii microbiene, 

 Raspunderea contractuala, 

 Raspunderea civila a angajatorului, 

 Raspunderea civila pentru produse, 

 Raspunderea in legatura cu produse din tutun, 

 Dauna prevazuta sau intentionata; 

 Amenzi si penalitati, 

 Raspunderea care provine din conditii de poluare rezultand dintr-un 

rezervor de stocare subteran, daca nu e acoperit prin contractul de 

asigurare in mod specific, 

 Asigurat versus asigurat, 

 Modificari esentiale ale destinatiei, 

 Raspunderea care decurge din conditii de poluare existente inainte 

de data de incepere asa cum este definita in contractul de asigurare, 

 Cunoasterea prealabila/confidentialitatea 

 Nerespectarea intentionata a obligatiilor 

 Transport, daca nu e acoperit in mod specific de contractul de 

asigurare, 

 Imbunatatiri si avansari, 

 Razboi si acte de terorism,  

 Sanctiuni economice. 

 
 

Exista restrictii de acoperire?  
 
 

 Costurile de aparare sunt cuprinse in dauna si 

micsoreaza limita de raspundere si orice fransiza deductibila 

aplicabila. 



 Cheltuielile pentru atenuare vor fi rambursate doar daca au fost 

validate de catre asigurator conform limitei de raspundere din 

programul general/act aditional. 

 Raspunderea asiguratorului pentru toate sumele nu va depasi limita 

de despagubire din programul general/act aditional. 

 Fransiza deductibila va fi suportata de asigurat si nu este 

asigurabila. 

 Dacă asiguratul isi incalca obligatiile specificate in reglementarile 

legale sau atributiile de serviciu sau relatiile legale de munca, acesta 

este obligat sa platească retroactiv asiguratorului orice sume 

achitate, pana la concurenta totala a acestor sume achitate. 

 Daca dupa plata unei pretentii, asiguratorul constata ca pretentia a 

fost formulata pe baza unor informatii incorecte, incomplete sau 

prezentate in mod necinstit, acesta are dreptul de a anula orice 

intelegere cu privire la orice indemnizatie ca urmare a solutionarii 

daunei si de a rezilia contractul de asigurare. 

 Cesiunea contractului de asigurare nu se poate face fara acordul 

prealabil scris al asiguratorului. 

 Niciun beneficiu si nicio plata nu va fi facuta in favoarea unor 

beneficiari care sunt considerati incompatibili de a primi beneficii 

economice conform legii aplicabile contractului de asigurare. 

 Dupa notificarea unei modificari a riscului asigurat la data incheierii 

contractului de asigurare, asiguratorul isi rezerva dreptul de a 

accepta sau de a refuza extinderea acoperirii si de a stabili o cota 

de prima diferita pentru o astfel de modificare a riscului. 

 Contractul de asigurare inceteaza automat, fara vreo notificare din 

partea asiguratorului la data schimbarii proprietarului asiguratului 

sau locatiei asigurate, cu exceptia cazului in care asiguratul notifica 

acesta schimbare asiguratorului, iar acesta din urma confirma in 

scris acoperirea acordata. 

In cazul in care a intervenit o dauna pe perioada în care contractul de 
asigurare a fost in vigoare, dauna pe care asiguratorul o va 
despagubi, iar contractul de asigurare este reziliat, asiguratorul are 
dreptul de a retine orice prime platite pana in acel moment de catre 
asigurat precum si orice alte prime specificate in contractul de 
asigurare pana la data initiala a expirarii perioadei contractului de 
asigurare. 
 

Unde beneficiez de Asigurare ? 
 

✓ Asigurarea privind poluarea ofera acoperire pentru evenimente care au loc pe teritoriul Romaniei (cu exceptia 
cazului in care s-a platit o prima suplimentara pentru extinderea teritoriala a acoperirii). 

Ce obligatii am? 
 
• Instiintarea scrisa a asiguratorului cu privire la orice conditii de poluare, pretentie sau dauna care sunt 

indreptate pentru prima oara, in cel mai scurt timp posibil si in perioada contractului de asigurare sau in 

perioada de raportare prelungita, daca se aplica (claims made policy). 

• De a acorda, pe propria cheltuiala, intreaga asistenta necesara asiguratorului si de a colabora la contestarea 

oricaror pretenttii sau daune si la declararea drepturilor de despagubire si de contributie, in cazul in care 

asiguratorul a decis sa intreprinda astfel de actiuni. 

• De a efectua verificarile necesare, de a lua si de a colabora la luarea tuturor masurilor posibile pentru evitarea 

sau diminuarea oricarei pretentii sau daune acoperita prin contractul de asigurare. 

• De a furniza asiguratorului informatiile si asistenta solicitata in mod justificat in scopul investigarii oricarei 

pretentii sau daune sau al stabilirii raspunderii ce ii revine in baza contractului de asigurare. 



• De a indeparta conditiile de poluare in masura impusa de legislatia in domeniul mediului prin angajarea 

specialistilor sau contractantilor competenti acceptati si de asigurator si de a comunica asiguratorului toate 

actiunile si masurile intreprinse in acest sens.  

• De a pune la dispozitia asiguratorului o procura, daca acesta opteaza pentru preluarea, conducerea apararii 

si reglementarii oricarei pretentii sau daune. 

• De a nu recunoaste sau asuma nicio raspundere, de a nu incheia tranzactii sau alte intelegeri, de a nu-si 

exprima acordul fata de vreo hotarare judecatoreasca si de a nu suporta costuri de aparare decat cu acordul 

prealabil scris la asiguratorului. 

• De a prezenta in scris asiguratorului toate documentele legate de cheltuielile pentru atenuare spre analiza si 

aprobare. 

• De a lua masuri de precautie pentru a preveni accidentele sau pierderile sau daunele si pentru a mentine in 

stare adecvata incintele, echipamentele si toate activele ce sunt utilizate in activitatea sa si pentru a respecta 

toate obligatiile prevazute de contractul de asigurare si de reglementarile in vigoare. 

• De a proteja dreptul de subrogare al asiguratorului. 
 

               Cand si cum platesc? 
• Plata primei rate a primei de asigurare mentionata in programul general/actul aditioal se va efectua in termen 

de 14 (patruseprezece) zile de la data de incepere, fara vreo notificare din partea asiguratorului. Oricare dintre 
celelalte rate ale primelor de asigurare datorate (inclusiv orice prime aditionale) sunt platibile integral in termen 
de 14 (patruseprezece)  zile de la data inscrisa in factura emisa de catre asigurator pentru asigurat, pentru 
fiecare dintre respectivele rate sau prime aditionale. 

 

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea? 
• Perioada contractului de asigurare incepe la data de incepere mentionata in programul general/actul aditional. 

Contractul de asigurare intra in vigoare a doua zi dupa data semnarii de catre partile contractante, iar 
acoperirea incepe de la data de incepere mentionata in programul general/actul aditional. 

 

Cum pot sa reziliez contractul? 
• Rezilierea se poate face prin transmiterea unei notificari de reziliere, in termen de 60 (saizeci) de zile de la data 

semnarii contractului de asigurare. Durata notificarii de reziliere este de 20 (douazeci) de zile de la data 
receptionarii notificarii de catre cealalta parte. 

 
 


