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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Prin această asigurare este acoperită răspunderea civilă a companiei Angajatoare față de proprii angajați, 
victime ale accidentelor de muncă, din cauza imputabile Angajatorului. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 sumele compensatorii pe care 

Asiguratul este obligat să le plătească 

persoanelor păgubite, ca urmare a 
producerii evenimentului asigurat; 

 cheltuielile de judecată făcute de 

persoana păgubită, dacă Asiguratul a 

fost obligat la plata despăgubirilor prin 

hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă și irevocabilă; 
 cheltuielile efectuate de Asigurat, cu 

acordul prealabil al Asiguratorului, în 

scopul apărării/contestării cererii de 
despăgubire înaintate împotriva 

Asiguratului. 

 Exemple de răspunderi pentru care nu sunt 

acceptate cereri de despăgubire: 

 urmările bolilor profesionale; 
 orice daună ce decurge din nerespectarea de 

către Asigurat a dispozițiilor legale în vigoare 

referitoare la protecția muncii; 

 daune ce decurg din încălcarea obligațiilor 

asumate prin alte tipuri de contracte decât 

contractul individual de muncăm, convenție 

civilă, contractul de prestări servicii. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Acoperirea nu se extinde asupra: 

! practicării în calitate de sportiv profesionist 
a oricărui sport; 

! activității de pilotaj, personalului tehnic și 
echipajelor aparatelor de zbor pe timpul 

desfășurării zborului, echipajului angajat 

pe nave, scafandrilorm, pompieri, personal 

angajat în serviciul militar, ofițeri și 
subofițeri de poliție. 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 

Ce obligații am? 

 comunicarea cu exactitate a datelor relevante privind aprecierea corectă a riscului; 

 plata primei de asigurare; 

 

 

 

Când și cum plătesc? 
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Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 

imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau forță 

majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 

preaviz de 20 de zile. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




