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Produsul: Asigurarea de răspundere civilă legală  

 

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest produs de asigurare vă sunt 

oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Răspunderea civilă a Asiguratului față de terți, pentru evenimentele asigurate, produse în perioada de asigurare. 

 
 

Unde beneficiez de acoperire? 

 

Asigurarea este valabilă pentru evenimentele asigurate produse pe teritoriul României. 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

  

Acordăm despăgubiri în legătură cu pagube materiale şi/sau vătămări 
corporale/deces produse de către Asigurat unui terț ca urmare a unei fapte 
săvârșite din culpă, pentru care Asiguratul răspunde în baza legii.  
Acordăm despăgubiri pentru: 
 sumele pe care Asiguratul - persoană juridică este obligat să le 

plătească, în baza legii, terţului păgubit, ca urmare a producerii din 
culpa proprie sau din culpa prepușilor săi a unui eveniment asigurat; 

 sumele pe care Asiguratul – persoană fizică este obligat să le 
plătească, în baza legii, terţului păgubit, ca urmare a producerii din 
culpa proprie sau din culpa persoanelor fizice pentru care Asiguratul 
răspunde potrivit legii, a unui eveniment asigurat; 

 sumele pe care soțul/soția sau persoanele față de care Asiguratul are 
obligația legală de întreținere și care locuiesc împreună cu Asiguratul, 
sunt obligate să le plătească terţului păgubit, ca urmare a producerii 
din culpa lor a unui eveniment asigurat; 

 sumele pe care Asiguratul este obligat în baza legii să le plătească 
terţului păgubit, ca urmare a producerii unui prejudiciu cauzat atât de 
bunuri şi animale aflate în paza juridică a Asiguratului, cât și de ruina 
edificiului; 

 cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost 
obligat prin hotărâre judecătorească la plata despăgubirilor; 

 cheltuieli de judecată făcute de persoana pagubită în scopul obligării 
Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin 
hotărâre judecătorească la plata acestora. 

Limita de răspundere reprezintă suma maximă pe care o poate acorda 
asigurătorul cu titlu de despăgubire, indiferent de numărul și valoarea 
cererilor de despăgubire. 

Limita de răspundere se va diminua după orice sumă plătită de asigurător 
cu titlu de despăgubire. 

 

  Nu se acordă despăgubiri dacă nu sunt îndeplinite, cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) să existe o pagubă produsă unei terţe persoane de Asigurat ori de un 
bun sau animal aflat în paza juridică a acestuia; 
b) fapta sa fie produsă din culpă;  
c) între fapta culpabilă comisă de Asigurat şi prejudiciul terţei persoane 
să existe o legatură de cauzalitate;  
d) prejudiciul să fie indemnizabil, adică să aibă un caracter cert, actual, 
să fie personal şi direct. 

  
  

 

 Există restricții de acoperire? 

 

 Vătămări corporale și/sau pagube materiale, suferite de către Asigurat sau 
orice alte despăgubiri solicitate de către Asigurații cuprinși în aceeași 
Poliță de asigurare; 

 Pagube materiale la bunurile aflate în proprietatea Asiguratului sau în grija, 
custodia sau controlul acestuia; 

 Daune morale, chiar dacă acestea sunt rezultatul unei sentinţe civile, 
contravaloarea pecuniară a traumei psihice cauzate ca urmare a 
vătămărilor corporale și orice alte prejudicii personale nepatrimoniale 

 Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau săvârșirea unor 
practici anticoncurențiale, acte de piraterie sau contrafacere; 

 Neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea 
necorespunzătoare a unui raport contractual, orice răspundere 
contractuală sau profesională; 

 Pierderi financiare pure (directe): pierderile care nu sunt urmare a unei 
vătămări corporale sau a unei pagube materiale; 

 Pierderi  financiare de consecință (indirecte): pierderi care sunt consecința 
indirecta a unor vătămări corporale sau pagube materiale, ca de ex.: lipsa 
folosinţei bunurilor, pierderi de profit sau a cotei de piață etc.; 

 Răspunderea civilă auto (RCA) 
 Organizarea spectacolelor, concertelor, competițiilor sportive și altor 

evenimente similare sau în legatură cu activități ale parcurilor de distracție, 
locurilor de joacă, pârtiilor de schi, parcurilor acvatice, stadioanelor și 
altele asemenea; 

 Prejudicii rezultând: 
- dintr-un caz de forţă majoră (eveniment extern, imprevizibil, cu caracter 

exceptional, absolut invincibil și imprevizibil, fără relaţie cu lucrul care 
a provocat paguba sau cu însuşirile sale naturale) cum ar fi trăsnetul, 
inundaţiile, avalanşe de zăpadă, uragan sau alte fenomene naturale;  

- din culpa exclusivă a persoanei păgubite sau din culpa exclusivă a unei 
terte persoane pentru care Asiguratul nu răspunde în baza legii.  

- dintr-o cerere de despăgubire formulată în mod fraudulos sau care are 
la baza declarații false ; 

 Cereri de despăgubire formulate sau în curs de formulare împotriva unui 
Asigurat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi/sau Canadei sau în 
oricare din teritoriile care intră sub jurisdicţia Statelor Unite ale Americii 
şi/sau Canadei. 



 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 
- să răspundeți  în scris la Cererea chestionar cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la risc, pe care le cunoaşteți 
- să plătiți prima de asigurare, în cuantumul şi la termenele stabilite prin Contractul de asigurare 

În timpul derulării contractului: 
- să ne înștiințați în scris dacă există modificări cu privire la datele declarate înainte de intrarea în vigoare a Contractulu i de asigurare sau cu privire la 
orice modificare a riscului survenită în perioada de asigurare. 
- să luați toate măsurile necesare pentru a preveni producerea pagubelor. 

În caz de daună: 
- să luați pe seama noastră şi în cadrul limitei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor 
-în cazul producerii evenimentului asigurat, ne puteți înștiința telefonic, apelând Centrul de Servicii Clienți - Alo Groupama, la numărul de telefon 0374 
110 110, sau pe e-mail la adresa relatii.clienti@groupama.ro cu obligația de a depune ulterior înștiințarea scrisă 
- să conservați locul producerii evenimentului, să păstrați părţile afectate şi să le pună la dispoziţia reprezentanţilor sau experţilor noștri pentru constatare. 

 
 

Când și cum plătesc? 

Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar 

la reprezentanții noștri de vânzări.  

Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt 

prevăzute și datele scadente. 

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Acoperirea prin asigurare începe de la data fixată în poliţă, dar în niciun caz înainte de orele 24:00 ale zilei în care ați plătit prima de asigurare sau 

prima rată a acesteia și încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă. Contractul poate înceta 

și din alte cauze: denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare. 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în 

care dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor 

contractuale. 

Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră  cât și de noi, fără penalități și fără a fi 

necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Format: © European Union, 2017 
 

mailto:relatii.clienti@groupama.ro

