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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? 

Este acoperita raspunderea civila a Asiguratului in legatura cu activitatea specifica, desfasurata pe baze 

contractuale, la sediul propriu sau la sediul clientilor, constand in prestarea de servicii sau executarea de 

lucrari precum: lucrari de reparare, instalare, montaje, operatiuni de intretinere, amenajare, 

reconditionare, curatire, igienizare, salubrizare etc. la cladiri, instalatii sau alte obiective sau bunuri 

(ne)detasabile sau (ne)transportabile; este acoperita inclusiv raspunderea asociatilor si/sau angajatilor pe 

timpul exercitarii atributiilor incredintate; 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Polița acoperă răspunderea civilă a 

Asiguratului pentru: 
 Vătămări corporale sau deces; 

 Pagube materiale;  

 Cheltuieli de judecată 

in legatura cu producerea in perioada 

asigurata, a unui eveniment asigurat 

decurgand din activitatea specifica, 
desfasurata pe baze contractuale, 

  Excluderi generale valabile ptr toate 

tipurile de asigurari: razboi, revolutie, 
insurectie, rechizitionare, energia 

atomica sub toate formele; 

 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Asigurarea nu validează pentru: 

! folosirea unor echipamente, aparaturi sau 

instalatii neconforme cu scopul pentru 

care au fost produse, iesite din uz sau care 

nu mai corespund normelor tehnice de 
functionare; 

! efectuarea activitatii specifice de catre 

persoane care nu au pregatirea sau 

specializarea necesara;  

! operatiuni de reparatii/intretinere 
efectuate pe nave, in santiere navale sau 

porturi, daca nu s-a prevazut altfel intre 

parti; 

! Operatiuni de intretinere, interventii, 

reparatii sau de orice alta natura, 

efectuate in subteran sau in mediu 
subacvatic; 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

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

 

 

 

Ce obligații am? 

 sa tin o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastrez aceste evidente astfel 

incat ele sa poata fi puse la dispozitia Asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in 

masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire; 
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 sa notific Asiguratorul in termen de 48 de ore de la data la care a luat la cunostinta de 
existenta oricarei actiuni promovata impotriva sa de persoanele pagubite, avand ca obiect pretentii 

in legatura cu activitatea desfasurata de Asigurat; 

 sa transmita Asiguratorului orice reclamatie primita, tinandu-l la curent cu evolutia 

evenimentelor; 

 sa nu faca nici o plata, sa nu-si asume nici o obligatie si sa nu faca nici o alta cheltuiala in 
legatura cu pretentiile persoanelor prejudiciate, fara acordul Asiguratorului 

 

 

Când și cum plătesc? 

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. 

 

  




