
 

 

Acest document conține o scurtă prezentare a principalelor elemente ale produsului de asigurare.  
Informații complete privind produsul de asigurare se regăsesc în Condițiile de asigurare aferente. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba?  
Prin intermediul asigurării de Răspundere civilă Asiguratul beneficiază de protecție financiară în cazul unor evenimente produse din culpa 
acestuia, care cauzează prejudicii unor terțe persoane sau clienților săi. 
 

 

Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 
Evenimentele care se produc la adresa menționată în 
Polița de asigurare și în perioada de asigurare, din culpa 
Asiguratului, în urma cărora Asiguratul cauzează terților 
și/sau clienților prejudicii de tipul:  

√ daunelor materiale 

√ vătămărilor corporale/deces 

√ cheltuielile de judecată, și anume: 

- cheltuielile efectuate de Asigurat în procesul civil, dacă 
a fost obligat la dezdăunare, decurgând din evenimente 
asigurate produse în perioada de valabilitate a poliței 

- cheltuielile efectuate de către terțul păgubit în 
procesul civil, în scopul obligării Asiguratului la plata 
unor despăgubiri, ca urmare a producerii unor 
evenimente asigurate, numai dacă Asiguratul a fost 
obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata 
acestora  
Sunt acoperite Evenimentele asigurate produse în 
perioada de valabilitate a contractului de asigurare, dar 
numai dacă persoana prejudiciată își face cunoscute 
pretențiile în termenul legal de prescripție. 
 
Asigurări de răspundere ce pot fi asigurare: 

√ Răspunderea civilă față de terți 

√ Răspunderea angajatorului 

√ Răspunderea în caz de poluare 

√ Răspunderea chiriașului sau proprietarului 

√ Răspunderea producătorului 

√ Răspunderea hotelieră 

√ Răspunderea unităților de alimentare 

√ Răspunderea saloanelor de înfrumusețare 

√ Răspunderea prestatorului de servicii 

√ Răspunderea prestatorului de servicii IT 

√ Răspunderea cadrelor didactice și a unităților de 
învățământ 

X Evenimentele petrecute la o locație diferită de cea 
menționată în Polița de asigurare 

X Evenimentele petrecute ca urmare a unei activității 
nedeclarate 
 

 

 

Există restricții de acoperire? 
! Prejudicii produse înainte de intrarea în vigoare a 
contractului de asigurare, chiar dacă descoperirea acestora 
sau legatura de cauzalitate cu faptele/actele Asiguratului s-au 
realizat după încheierea acestuia; 

! Amenzi de orice fel, penalități, dobânzi precum și cheltuieli 
de judecată la plata cărora ar fi obligat Asiguratul prin 
hotărâre penală, precum și cheltuieli de executare a 
hotărârilor privind plata despăgubirilor 

! Daune provenind din/în legătură cu răspunderea care se 
naște din orice contract sau întelegere scrisă, verbală sau 
subînțeleasă 

! Daune provocate de/în legătură cu bacterii, mucegai, 
ciuperci, viruși 

! Daune provocate de Asigurat (inclusiv prepușii acestuia) aflat 
sub influența narcoticelor, substanțelor excitante sau 
alcoolului 

! Daune morale 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
√ Asigurarea este valabilă doar pe teritoriul României. 
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Ce obligații am? 
• Să nu faceți nici o plată, să nu vă asumați nici o obligație și să nu faceți nici o cheltuială în legătură cu pretențiile persoanelor 

prejudiciate, fără acordul Asigurătorului 
• Să înștiințați autoritățile competente cele mai apropiate, cerând întocmirea de acte de constatare complete cu privire la cauzele/ 

împrejurările producerii unui eveniment susceptibil de a declanșa răspunderea dumneavoastră civilă delictuală, în cel mult 48 de 
ore de la producerea acestuia 

• Să luați, pe cheltuiala proprie și în limitele legale aplicabile, toate măsurile rezonabile în scopul prevenirii/diminuării prejudiciilor 
• Să respectați reglementările legale în vigoare cu privire la desfășurarea activității (inclusiv angajare de personal) 
• Să furnizați toate informațiile și probele (acte, documente etc.) în legătură cu evenimentul asigurat, primite de la persoana 

prejudiciată și/sau solicitate de Asigurător și să permiteți reprezentanților Asigurătorului să facă investigații referitoare la natura 
prejudiciului/întindere/legătura de cauzalitate cu fapta culpabilă. 

• Să comunicați informații adevărate și complete cu privire la risc 
• Să înștiințați în scris Eurolife despre producerea oricărui eveniment asigurat ȋn cel mai scurt timp posibil 
• Să achitați ratele de primă de asigurare în cuantumul şi la scadentele prevazute în Polița de asigurare 
 
 

 

 

Când și cum plătesc? 
Plata asigurării se face integral sau în rate, așa cum este menționat în Polița de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Acoperirea începe la data precizată în Polița de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a încasat prima de asigurare.  
Acoperirea încetează la data precizată în Polița de asigurare sau la data scadenței de primă neachitată. 

 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
Contractul de asigurare se poate rezilia oricând, prin completarea și semnarea formularului de reziliere a asigurării.  
Formularul trebuie înmânat, în original, către reprezentantul sau intermediarul prin care s-a încheiat asigurarea. 
 

Pentru informații: 

 (+40)31 423 00 80 
 asigurari@eurolife-asigurari.ro 

 


