Asigurarea de răspundere civilă legală față de terți
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003

Produsul: Asigurarea de răspundere civilă legală față de terți
Documentul are rol de informare a clienților și prezintă sumarul celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și
condițiile produsului de asigurare și documentația precontractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Allianz-Ţiriac Asigurări îţi pune la dispoziţie un produs de asigurare de răspundere civilă legală faţă de terţi. Răspunderea civilă reprezintă o formă a răspunderii
juridice care este reglementată prin Codul civil (Cartea V, Titlul II, Capitolul IV) și se fundamentează pe obligaţia celui ce a păgubit pe altul de a repara prejudiciul
produs.
Ce se asigură?
Allianz-Țiriac acordă despagubiri pentru:
 Sumele pe care Asiguratul, persoană fizică este obligat să le plăteasca
terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale ca urmare a
producerii, din culpă proprie, sau din culpa altor persoane pentru care
răspunzi în baza legii, de vătămări corporale şi/sau pagube la bunuri
 Sumele pe care Asiguratul, persoană juridică, este obligat potrivit legii, să le
plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a
producerii din culpă proprie, precum şi din culpa prepuşilor săi de vătămări
corporale şi/sau pagube la bunuri
 Sumele pe care Asiguratul este obligat în baza legii să le plătescă terţelor
persoane păgubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii
prejudiciilor cauzate de lucruri şi animale aflate în paza juridică a Asiguratului,
precum şi de ruina edificiului
 Sumele pe care soţia (soţul) Asiguratului sau persoanele faţă de care
Asiguratul are obligaţia legală de întreţinere şi care locuiesc împreună cu
acesta sunt obligate să le plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de
daune materiale, ca urmare a producerii, din culpa lor, de vătămări
corporale şi/sau pagube la bunuri
 Cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil (cheltuieli de judecată
necesare pentru buna desfăşurare a justiţiei şi încuviinţate de instanţă) dacă
a fost obligat la plata despăgubirilor
 Cheltuielile de judecată făcute de cel prejudiciat pentru îndeplinirea
formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirilor,
dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora.
Clauze suplimentare:
 Răspunderea chiriaşului faţă de proprietar sau a proprietarului fata de
chiriaş
 Răspunderea angajatorului faţă de angajaţi
 Răspunderea producătorului
 Pagubele produse clienţilor (vătămari corporale sau pagube la bunuri), din
culpa angajaţilor sau a bunurilor companiei pentru următoarele societăţi,
instituţii şi organizaţii: societăţi specializate în servicii de pază, securitate,
monitorizare / dispecerizare şi intervenţie pentru paza obiectivelor şi
bunurilor, unităţi turistice şi hoteliere, societăţi de alimentaţie publică,
saloane de igienă şi frumuseţe, unităţi service auto, orice alt prestator de
servicii.

Ce nu se asigură?










Reaua credinţă, intenţia sau culpa (neglijenţa) gravă a Asiguratului sau a
persoanelor pentru care Asiguratul răspunde în baza legii
Răspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
unui raport contractual (orice răspundere contractuală/ profesională)
Pagubele provocate în caz de război (declarat sau nu), terorism, bioterorism,
invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, rebeliune,
insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, confiscare, expropriere,
naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul
oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice
Orice pretenţie financiară care nu este în legătură directă cu vătămarea
corporală sau cu pagubele aduse bunurilor
Pretenţiile formulate de Asigurat referitoare la propriile sale vătămări corporale
suferite sau pagube produse la propriile bunuri
Pretenţiile formulate împotriva Asiguratului de către soţul (soţia) acestuia sau
de către persoane care locuiesc împreună cu acesta, ori de către persoane de
care Asiguratul răspunde în baza legii, ori pentru pretenţiile formulate
împotriva Asiguratului de către prepuşii, împuterniciţii, reprezentanţii acestuia
Pretenţiile referitoare la acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor
judiciare penale la care Asiguratul (respectiv prepusul acestuia ori persoanele
pentru care răspunde potrivit legii, soţia/soţul şi persoane care se află în
întreţinerea lui) este condamnat.
Există restricţii de acoperire?

!

Persoane fizice care nu au rezidență în România și persoane juridice care nu
sunt înregistrate pe teritoriul Romaniei.

Notă:
Asigurații pot fi:
 Persoane fizice indiferent profesie, poziţie socială pentru: propriile fapte,
acţiunile copiilor săi, ale persoanelor sau animalelor pe care le are în
grijă, lucruri, edificii şi animale aflate în paza juridică.
 Persoane juridice pentru specificul activităţii prestate: asiguratul îşi va
proteja bugetul personal sau afacerea, inclusiv pentru faptele comise de
prepuşi (răspunderea comitenţilor pentru fapta prepuşilor), atât pentru
prejudiciile provocate la sediile societăţii, cât şi de prejudiciile provocate
de prepuşii săi oriunde în altă parte.
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Unde beneficiez de asigurare?



Acoperirea este valabilă în România, cu posibilitatea extinderii acoperirii și în afara României.
Ce obligaţii am?

−
−
−
−
−

Comunicarea către Allianz-Țiriac a informațiilor solicitate pentru evaluarea riscului în vederea încheierii contractului de asigurare
Comunicarea, în scris, către Allianz-Țiriac a oricăror modificări survenite, dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului
Plata ratelor primei de asigurare până la termenele scadente prevăzute în poliţa de asigurare
Comunicarea către Allianz-Țiriac a informaţiilor referitoare la existenţa altor asigurări pentru aceeaşi formă de asigurare, inclusiv la asigurători diferiţi
Luarea de măsuri pentru prevenirea producerii pagubelor, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul producerii evenimentului asigurat:
− Luarea de măsuri pentru limitarea pagubelor, potrivit cu împrejurările şi în cadrul limitei de despăgubire la care s-a făcut asigurarea
− Înştiinţarea imediată, după caz, a poliţiei şi a organelor medicale, pentru întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului
asigurat
− Comunicare, în scris, către Allianz-Țiriac, a cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului și natura pagubei, imediat ce ai luat la cunoştinţă de producerea evenimentului
asigurat generator de pretenţii de despăgubire
− Păstrarea părţilor afectate şi sa punerea lor la dispoziţia reprezentanţilor sau experţilor Asigurătorului pentru constatare
− Furnizarea informaţiilor şi probelor documentare solicitate de către Allianz-Țiriac şi permiterea accesului angajaților sau împuterniciților acestuia să facă investigaţiile
referitoare la cauza şi mărimea pagubei
− Comunicarea, în scris, a pretenţiilor formulate de cei păgubiţi şi depunerea actelor primite în legătură cu producerea evenimentului asigurat
− Conservarea dreptului de regres al Allianz-Țiriac împotriva celor vinovaţi de producerea daunei
− Nerecunoaşterea vreunei răspunderi şi neefectuarea vreunei oferte, promisiuni sau plăţi fără acordul scris al Allianz-Țiriac
− Organizarea unei bune apărări în procesul intentat de persoana prejudiciată, ţinând seama şi de recomandările făcute de Allianz-Țiriac.
Când şi cum plătesc?

−
−

Prima de asigurare se poate plăti integral sau în rate, în RON, EUR sau USD
Numărul şi cuantumul ratelor de primă sunt cele înscrise în poliţa de asigurare.
Când începe şi când încetează acoperirea?

−

Asigurarea începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliţei şi încasării primei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care
s-a încheiat asigurarea.
Cum pot să încetez / reziliez contractul?

−
−

Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac
Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro.

Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și
producă efectele.
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