Polita Seria G Nr 000436998
ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILĂ
Emisă de S.A.-R. CITY INSURANCE S.A.

Adresa:

Telefon / fax:

Agenția: GALATI

Str Brailei nr 37, et 4, Galati, jud Galati

Agent / Broker: PRO MUNDO BROKER DE ASIGURARE
Înlocuiește polita seria G, nr. -

0236.471.048/ 0236. 471.043

Utilizator: Stoianof Viviana

Reînnoiește polita seria G, nr. -

Asigurat: (nume, prenume/denumire, CNP/cod fiscal, nr. Of.Reg. Com., adresa, telefon, fax)
Asociatii gestionare conform anexa centralizator, ., ., null
Contractant: (denumirea/nume si prenume, cod fiscal, nr. inreg. Of. Registrul Comertului / BI-cod personal, adresa, telefon, fax)
ASOCIATA GENERALA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMANIA - A.G.V.P.S., 24251140, Calea Mosilor nr.128,
BUCURESTI, Sector 2
Obiectul de activitate / Specificul activitatii / profesia exercitată:
Gestionare fonduri de vanatoare / Asigurarea de raspundere a proprietarului fata de chirias
Acoperire teritorială / Adresa de desfasurare a activității:
Romania
Tipul răspunderii

Limita de raspundere asigurată prin poliță

Franșiză pe eveniment

Pe întreaga perioadă de asigurare

Pe fiecare eveniment

1.000.000 EUR

1.000.000 EUR

Raspundere civilă legală
Asigurarea de raspundere civila
generala

-

Prima de asigurare: 16.752 EUR
Modalitatea de plata
Integral

In rate, astfel:

Mențiuni speciale:
Perioada de asigurare: 12 luni

de la 15/06/2020

pana la 14/06/2021

La prezenta se anexeaza urmatoarele documente care fac parte integrantă din poliță:
Conditii Generale, Conditii specifice, Cerere - Chestionar
Altele: Anexa 1 - Specificatie, Anexa 2 - Centralizator fonduri cinegetice
Prezenta poliță a fost întocmită la data de 09/06/2020 in 2 exemplare, având aceeași valabilitate juridică.
Am primit un exemplar original al contractului de asigurare și prin plata
primei de asigurare prevăzută în prezenta Poliță de asigurare/Anexă la
aceasta, declar că sunt de acord cu încheierea contractului de
asigurare în aceste condiţii. Declar că am luat la cunoștință despre
faptul că Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, colectează și
prelucrează date cu caracter personal; scopurile prelucrării, temeiul
juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter
personal colectate, drepturile individuale, modalitățile de exercitare a
drepturilor precum și informațiile legate de scopul secundar al
procesării fiindu-mi prezentate în cuprinsul Ofertei de asigurare, parte
integrantă a contractului de asigurare.
CONTRACTANT / ASIGURAT
(nume, prenume, semnatura)
ASOCIATA GENERALA A VANATORILOR SI PESCARILOR
SPORTIVI DIN ROMANIA - A.G.V.P.S.

INTERMEDIAR
(nume, prenume, semnatura
emitent)
PRO MUNDO BROKER DE
ASIGURARE

ASIGURATOR
(nume, prenume, semnatura
emitent)
Societatea de Asigurare Reasigurare CITY INSURANCE
S.A.
Stoianof Viviana

L.S.

L.S.

Societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti,
ROMÂNIA; Tel. 004- 021- 231.00.54/ 231.00.79/ 231.00.90 Fax: 231.04.42; http://www.cityinsurance.ro; e-mail: office@cityinsurance.ro;
Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, RA-008/10.04.2003; CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris
şi vărsat: 93.284.350 LEI; Număr de înregistrare în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI:
315700QDZXPVQVWE0S19

822-01-13.01.1/S Rev.2 din 25.05.2018
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OFERTA DE ASIGURARE NR. 000612885 / 11/05/2020
(Ofertă valabilă 30 de zile până la data de 09/07/2020)
Atenție! Prezentul document NU reprezintă contractul de asigurare. Încheierea contractului
de asigurare are loc la data acceptării prezentei Oferte prin prezentarea dovezii de efectuare
a plății primei de asigurare și emiterea Poliței de asigurare.
Către: ASOCIATA GENERALA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMANIA - A.G.V.P.S.
Date de contact: Tel.: , FAX: - ; Email: - ;
SECTIUNEA 1 - INFORMARE PRE-CONTRACTUALĂ
Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă comunică următoarele informații:
I.Informații Generale
Asigurător:

Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A.
Sucursala: GALATI; Adresa: Str Brailei nr 37, et 4, Galati, jud Galati; Telefon/FAX: 0236.471.048/ 0236. 471.043;

Emitent:

Stoianof Viviana; COD Broker: 3908

Intermediar:

Denumire: PRO MUNDO BROKER DE ASIGURARE; Sediu social: STR UNIRII,NR 141,CORP B,CAMERA 2, Loc.
GALATI, Jud. GALATI; Codul RBK / RAJ: 774; Telefon: ; Email: danielradusandu@gmail.com;
Alte informații despre Intermediar:
• Sunt împuternicit prin contractul de colaborare încheiat cu City Insurance să:
emit contracte de asigurare în numele acesteia
colectez prime de asigurare în numele acesteia
• Registrul în care sunt înscriși și modalitățile prin care se poate verifica acest lucru: -

(denumire/ sediul social/ cod unic/ telefon/
e-mail)

ii.Informații privind conflictele de interese
Consultanța

City Insurance precum și Intermediarii care desfășoară activitatea de distribuție sub răspunderea City Insurance, oferă
consultanță în legătură cu produsele de asigurare comercializate.
Consultanța presupune furnizarea unei recomandări personalizate unui solicitant, la cererea acestuia în legătură cu unul sau mai multe contracte de asigurare. În lipsa unei cereri exprese din partea
Solicitantului și pentru anumite produse de asigurare, Asigurătorul / Intermediarii care desfășoară activitatea de distribuție sub răspunderea City Insurance, sunt exceptați de la furnizarea consultanței.

Natura remunerației

Pentru emiterea Poliței în baza prezentei Oferte, Intermediarul încasează comision. Valoarea absolută a comisionului
de intermediere este inclusa in prima de asigurare totală.

iii. Alte informații
- Contractul de asigurare cuprinde Documentul de informare standardizat privind produsul de asigurare (denumit PID), Oferta de asigurare, Polița,
Condiții de asigurare, Acte adiționale și documente declarative. Informaţiile privind contractul de asigurare (evenimentul asigurat; riscuri
asigurate; excluderi; momentul începerii și cel al încetării contractului de asigurare; modalităţi de executare, suspendare sau încetare a contractului
de asigurare; informaţii privind dreptul părţilor de a rezilia/ denunţa unilateral contractul înainte de termen, inclusiv orice penalităţi impuse de
contractul de asigurare; modalitatea prin care se plătesc primele de asigurare şi termenele de plată a acestora; indemnizaţia de asigurare/
despăgubirea; modalităţi şi termene de plată a indemnizaţiilor de asigurare/ despăgubirilor; perioada de grație; Legea aplicabilă contractului de
asigurare) și informații privind fondul de garantare se regăsesc în cuprinsul Condițiilor de asigurare (generale/ specifice, după caz) anexate
prezentei Oferte. La cererea dumneavoastră, CITY INSURANCE vă poate oferi și alte informații referitoare la contractul de asigurare.
- Proceduri de soluţionare a litigiilor. Informaţii privind modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de Asigurat /
Beneficiari: Litigiile în legătură cu aplicarea contractului de asigurare se rezolvă prin conciliere directă între părţi sau, în cazul în care acest lucru nu
este posibil, de către instanţele judecătoreşti competente din România. Litigiile rezultate din executarea contractului pot fi soluționate pe cale
amiabilă, prin transmiterea unei reclamații scrise prin poștă sau sau depuse la registratură, la adresa București, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-95,
parter, et.1, 2, 4 și 5 sector 1, CP 011424, prin fax, la nr.: 021-231.04.42, prin e-mail: office@cityinsurance.ro sau accesând web-site-ul societății
www.cityinsurance.ro. Termenul de soluţionare a unei reclamaţii este de 30 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia sau termenul precizat
explicit de autoritatea prin care s-a depus reclamaţia. In situaţia soluţionării nefavorabile a reclamaţiei depuse la Asigurător, consumatorii, astfel cum
sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 21/ 1992 privind protecția consumatorilor, se pot adresa Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în
domeniul financiar nonbancar, denumită SAL-FIN, în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare, în
termen de un an de la data la care consumatorul, după caz, a prezentat reclamaţia asigurătorului sau de la data savârşirii faptei care a dat naştere
litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora, ori instanțelor de judecată în termenul de prescripţie potrivit normelor de drept
comun. Condițiile de accesare a procedurilor de soluţionare a litigiilor pot fi vizualizate prin accesarea www.cityinsurance.ro sau www.salfin.ro.
- Deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare: Conform legislației fiscale în vigoare, primele de asigurare nu
sunt purtătoare de T.V.A. și nu sunt deductibile la calculul impozitului pe venit/profit. Orice indemnizație de asigurare aferentă contractului de
asigurare și clauzelor adiționale nu este supusă impozitului pe venit.
iv. PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. vă informează că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Regulamentul
privind Protecția Datelor nr. 679/ 2016), colectează și prelucrează date cu caracter personal; scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata
prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, drepturile individuale, modalitățile de exercitare a drepturilor fiind prezentate în
cuprinsul Notei de Informare.
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SECTIUNEA 2 – INFORMAȚII SPECIFICE OFERTEI DE ASIGURARE
Ca răspuns la solicitarea primită din partea Dvs., luând în considerare cerințele și necesitățile Dvs. privind protecția prin această asigurare specifică, vă
transmitem mai jos detaliile prezentei OFERTE configurată în baza datelor/informațiilor de identificare comunicate:
Tipul asigurării: Asigurare de răspundere civilă
Obiectul asigurării (tipul asigurării): Asigurarea de raspundere civila legala generala
Detaliile asigurării
Obiectul de activitate / Specificul activitatii / profesia exercitata:
Gestionare fonduri de vanatoare / Asigurarea de raspundere a proprietarului fata de chirias
Acoperire teritorială / Adresa de desfăşurare a activităţii:
Romania
Tipul răspunderii

Limita de răspundere asigurată prin poliţă

Franşiza pe eveniment

Pe întreaga perioadă de asigurare

Pe fiecare eveniment

1.000.000 EUR

1.000.000 EUR

Răspundere civilă legală
Asigurarea de raspundere civila
generala

-

Prima de asigurare: 16.752 EUR
Modalitatea de plată
Integral

În rate, astfel:

Menţiuni speciale:
Altele: Anexa 1 - Specificatie, Anexa 2 - Centralizator fonduri cinegetice
Perioada de asigurare: de la 15.06.2020 până la 14.06.2021
PRECIZĂRI:
Prezenta Ofertă de asigurare face parte integrantă din Contractul de asigurare.
nu a fost de acord cu evaluarea nevoilor în baza testului de nevoi si cerințe.
a fost de acord
Pentru configurarea prezentei Oferte, Solicitantul
DECLARAȚII SOLICITANT
Prin semnarea prezentei, declar în mod expres că:
• datele/ informațiile comunicate pentru întocmirea pezentei Oferte constituie declarația mea, exactă și reală privind riscul (cunoscând efectele declaraţiilor
inexacte conform documentelor aferente contractului de asigurare) şi sunt de acord ca acest document să facă parte integrantă din contractul de asigurare
şi să stea la baza evaluării riscului de către Asigurător;
• am citit și am înțeles conținutul "Notei de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal" și mă oblig să transmit documentul tuturor persoanelor
pentru care solicit asigurare.
• am obținut, anterior formulării cererii de asigurare, acordul persoanei pentru care solicit asigurarea, în vederea comunicării către City Insurance, datelor cu
caracter personal ale acesteia, pentru prelucrarea descrisă în Nota de Informare.
nu sunt de acord ca adresa de e-mail comunicată în scopul ofertării și emiterii contractului de asigurare să poată fi utilizată ca mijloc
sunt de acord
•
de comunicare a informațiilor (pre)contractuale privind produsul de asigurare și 0am înțeles că, la cerere, Asigurătorul îmi poate furniza, pe hârtie, în mod
gratuit o copie a acestora;
• am înțeles că în lipsa completării formularului privind analiza cerințelor și nevoilor de asigurare, Asigurătorul nu poate efectua o recomandare personalizată
și nu garantează că produsul prezentat este adecvat profilului meu de risc;
nu am primit: Documentul de informare standardizat privind produsul de asigurare
am primit
• împreună cu un exemplar original al prezentei Oferte,
am înțeles conţinutul acestora,
am citit și
(denumit PID), Condițiile de asigurare (generale/ specifice, după caz) și Clauzele suplimentare, după caz,
fiind discutate și negociate, în prealabil, cu Asigurătorul.
SOLICITANT

S.A.-R. CITY INSURANCE S.A.

Semnătura
L.S.

Semnătura

(nume/prenume/denumire)
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Anexa la …………………………
Societate de asigurare – reasigurare

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin prezenta Notă, Asigurătorul - Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. (denumită în continuare City Insurance), autorizată de
Autoritatea de Supraveghere Financiară din România să desfăşoare activitatea de asigurare-reasigurare, cu sediul în Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru,
nr.93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, sector 1, înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-008/10.04.2003, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti – J40/3150/1998, CUI: 10392742, capital social subscris şi vărsat de 93.284.350 RON, societate administrată
în sistem dualist cu număr de înregistrare 4110 în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, denumită în continuare Asigurător
sau Societatea; Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19, vă informează că în conformitate cu prevederile legale Regulamentul General privind Protecția
Datelor nr. 679/2016 (”GDPR”) în vigoare colectează și prelucrează date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate: Nume, prenume, CNP / Cod de identificare fiscală, Adresa de domiciliu/ reședință, Sexul, Statut
marital - date din actele de stare civilă, Modalități de contact-adresa de mail, număr de telefon/fax, Modalități de contact-adresa de mail, număr de
telefon/fax, Copii ale documentelor BI/ CI/ Pașaport, Copii ale documentelor permis de conducere / certificat de înmatriculare/ carte de identitate vehicul,
Naționalitate, Ocupația, Funcția, Informații despre angajatorul current, Date despre persoane aflate în întreținere sau membrii ai familiei, Date privind
bunurile detinute, Imagine; Locație; Adresa IP captată la utilizarea website-urilor si aplicatiilor City Insurance, Informații bancare-IBAN, card debit/ credit,
Semnătură (olografa sau în format digital), Date personale sensibile- date medicale (privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale
declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de
la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul
unui eveniment asigurat), Datele cu caracter personal care apartn minorilor sub 16.
În cazul persoanelor care furnizează date cu caracter personal aferente altor persoane care sunt parte în contractul de asigurare, acestea își asumă
responsabilitatea transmiterii conținutului prezentului document și au obținut acordul acestora (inclusiv al titularului răspunderii părintești asupra minorilor
cu vârsta sub 16 ani nominalizați în contractul de asigurare).
Datele dvs.cu caracter personal pot face obiectul unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri pentru evaluarea riscurilor asigurate,
calculul primelor de asigurare și determinarea calculului despăgubirilor, detectării și prevenirii potențialelor fraude, precum și al combaterii spălării banilor
sau finanţarii terorismului, aplicării sancțiunilor internațional, alte obligații ca rezultat al legislației în vigoare.
Scopurile prelucrării datelor personale de către City Insurance: 1.în scopul prestării serviciilor de asigurare și reasigurare (ofertare și emitere
contractelor de asigurare, gestionarea contractelor de asigurare, alte scopuri conexe prestării serviciilor de asigurare și reasigurare care pot fi strategice și
operaționale, cum ar fi: achiziționarea de reasigurări și gestionarea afacerii noastre, soluționarea daunelor, inclusiv a daunelor către terți, recuperarea
creanțelor); 2. în scopul aducerii la cunoștință a altor produse și servicii conexe comercializate de City Insurance; în scopul informării dumneavoastră
privind calificarea pentru și acordarea de beneficii de loialitate, îmbunătățirii calității serviciilor și produselor oferite, în vederea administrării asigurărilor, în
scop statistic inclusiv analiza tendințelor, efectuarea calculelor actuariale, furnizarea serviciilor de planificare, evaluarea riscurilor inclusiv costuri/ taxe
asociate, în baza interesului comercial al City Insurance.
Legalitatea prelucrării datelor colectate: Pentru scopul prevazut la punctul 1 de la rubrica “Scopurile prelucrării datelor personale de către City
Insurance“, legalitatea prelucrării datelor colectate este prevăzută de art.6. pct.1 litera b din Regulamentul 679/2016 (“prelucrarea este necesară pentru
executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”).
Pentru scopul prevăzut la punctul 2 de la rubrica “Scopurile prelucrării datelor personale de către City Insurance“, legalitatea prelucrării datelor colectate
este prevazuta de art.6. pct.1 litera f din Regulamentul 679/2016 (”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o
parte terță”) în baza interesului comercial al City Insurance.
Destinatarii sau categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate: Autoritățile statului (inclusiv instanțe de judecată,
executori judecătorești , autorități fiscale) și orice foruri de reglementare din domeniul asigurărilor; furnizorii implicați în mod direct/ indirect în procesul de
asigurare: reasigurători, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de instrumentare, administrare a daunelor; furnizori de servicii externalizate
prestate în beneficiul Asigurătorului, call center; auditorilor externi); prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de loialitate clienti si alte
servicii similar,după caz; intermediarii în asigurări (brokeri, agenti persoane fizice autorizate etc.) / alte societăți de asigurare partenere (de ex.
Coasigurători) implicați/ implicate în administrarea contractului de asigurare și în procesul de analiză antifrauda.
Transferul datelor personale către o țară terță sau o organizație internațională: În scopurile enunțate mai sus, City Insurance poate transmite datele
dumneavoastra cu caracter personal către alte companii din afara Uniunii Europene, caz în care, vom lua măsurile necesare pentru asigurarea respectării
stricte a art.45 alin.1, art.46 alin.1 și 2 sau, după caz, a art.49 alin.1 din Regulamentul UE 679/2016.
Păstrarea datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioada de maxim 1 an, în cazul în care nu se încheie
contract de asigurare, respectiv, pe o perioadă de 10 ani după încetarea relației de asigurare. Perioada păstrării este în relație directă cu îndeplinirea
scopurilor menționate mai sus sau pentru îndeplinirea unor obligații legale din domeniul asigurărilor sau a oricăror alte obligații legale (arhivare etc.). În
cazul unor litigii, datele vor fi păstrate pentru perioada necesară finalizării litigiului. In cazul prelucrarii datelor în scopul aducerii la cunoștință altor produse
și servicii conexe comercializate de City Insurance, datele vor fi păstrate pe perioadă derulării campaniilor de informare la care se adaugă o perioadă
suplimentară de 30 zile.
Drepturi privind datele personale: dreptul de acces la propriile date personale; dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele nu
mai sunt actuale, inexacte sau incomplete; dreptul de a solicita ștergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si dacă nu există alte cerințe legale,
de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate; dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în condițiile prevăzute de lege; dreptul de
a vă opune prelucrării, în condițiile legii; dreptul de a formula o plângere, la City Insurance și/sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal; dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;
dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale indicat de dumneavoastră.
În vederea exercitării acestor drepturi sau pentru informații suplimentare, vă puteți adresa societății noastre astfel: prin e-mail: office@cityinsurance.ro.
Responsabilul pentru Protecția Datelor poate fi contactat la adresa de email: dpo@cityinsurance.ro; prin poștă: Sediul central: București, str.Emanoil
Porumbaru, nr.93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, sector 1, CP 011424; depunere personală: oricare din sediile City Insurance din București sau din țară. Puteți
accesa informații detaliate cu privire la Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a City Insurance pe website-ul societății
www.cityinsurance.ro, unde această politică este adusă la cunoștința publicului.
De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).
Prezenta Notă de Informare NU condiționează prestarea serviciilor de asigurare și reasigurare sau deschiderea, instrumentarea și plata
dosarelor de daună.
Am luat la cunoștință de informațiile furnizate în prezenta Nota de informare: NUME, PRENUME: _______________________________________ *
Semnătură_________________Data_________________
*In cazul în care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, părintele sau tutorele semnează prezentul document.
*In cazul în care comunic (și) datele cu caracter personal ale altei persoane, mă oblig să transmit Nota de Informare persoanei respective.
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Societate de asigurare – reasigurare

CONDIŢII GENERALE PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ
1. DEFINIŢII
1.1 Asigurat: persoana fizică sau juridică menţionată expres în Poliţă. Atunci când Asiguratul este una şi aceeaşi persoană cu Contractantul,
noţiunea de Asigurat preia şi conţinutul noţiunii de Contractant. În noţiunea de Asigurat persoană juridică sunt incluşi reprezentantul legal,
administratorii, directorii, acţionarii/asociaţii sau angajaţii cu contract ai Asiguratului, în timp ce acţionează în această calitate, pentru acesta. În
situaţia Asiguratului persoană fizică, noţiunea de Asigurat cuprinde şi acele persoane care, în mod statornic, locuiesc şi gospodăresc împreună şi
care au calitatea de soţ / soţie, sau persoane pentru care Asiguratul răspunde potrivit legii.
1.2 Asigurător: Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., administrată în sistem dualist, cu sediul social în Str. Emanoil
Porumbaru, nr. 93-95, sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA; Tel. 004- 021- 231.00.54/ 231.00.79/ 231.00.90 Fax:231.04.42; www.cityinsurance.ro; email: office@cityinsurance.ro; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, RA-008/10.04.2003; CUI:10392742;
Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris şi vărsat: 93.284.350 RON; Număr de înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de
date cu caracter personal: 4110; Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19, denumită în continuare Asigurător sau Societatea.
1.3 Acoperirea în timp: Asigurătorul acoperă prejudiciile produse în perioada asigurată și pentru care persoana păgubită solicită despăgubirea
în perioada asigurată sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul persoanei păgubite de a solicita
repararea prejudiciului suferit.
1.4 Beneficiar: persoana, alta decât persoana prejudiciată, îndreptăţită să primească despăgubirea/indemnizația în acord cu contractul de
asigurare.
1.5 Contractant: persoană fizică sau juridică, alta decât Asiguratul, care încheie cu Asigurătorul contractul de asigurare pentru asigurarea unui
risc privind o alta persoană, obligându-se să plătească prima de asigurare şi să respecte obligaţiile care îi revin prin contract.
1.6 Contract de asigurare: Polița împreună cu prezentele condiții de asigurare, acte adiționale și orice alte anexe.
1.7 Cuantumul prejudiciului: se înțelege contravaloarea răspunderilor, costurile și cheltuielilor care cad în sarcina Asiguratului, rezultate în
urma producerii unui eveniment asigurat.
1.8 Despăgubire/indemnizație: suma datorată de către Asigurător în urma producerii evenimentului asigurat, Asiguratului.
1.9 Eveniment asigurat: eveniment incert şi imprevizibil precizat în condiţiile contractuale, a cărui producere determină prejudiciul pentru care
Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza condiţiilor de asigurare. Se consideră ca unul şi acelaşi eveniment: toate prejudiciile produse în perioada
de valabilitate a Poliţei care au aceeaşi cauză, data producerii evenimentului asigurat fiind considerată data primului prejudiciu sau mai multe
evenimente produse care au drept consecinţă un acelaşi prejudiciu.
1.10 Limita răspunderii: reprezintă suma maximă care poate fi acordată ca despăgubire de către Asigurător, în cazul producerii unuia sau mai
multor evenimente asigurate, prevăzute în Poliță.
1.11 Poliţa: documentul emis de către Asigurător prin care se probează/certifică încheierea contractului de asigurare și care cuprinde menţiuni
privind persoana asigurată, perioada asigurată, teritoriul în care este valabilă asigurarea, riscuri, sume asigurate, precum şi valoarea primei de
asigurare.
1.12 Prima de asigurare: suma datorată de către Asigurat/Contractant în schimbul preluării de către Asigurător a riscului de apariție a
evenimentelor asigurate, aşa cum sunt stabilite în Poliţă.
1.13 Pagubă/Prejudiciu: vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei terţe persoane, ori decesul acesteia sau deteriorarea ori
distrugerea oricărui bun aparținând terţei persoane.
1.14 Risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, pentru ale cărui urmări / consecinţe se încheie contractul de asigurare.
1.15 Serviciu: activitate, alta decât cea din care rezultă produse, prestată în folosul unui consumator, în baza unui contract de prestări servicii.
Nu se consideră serviciu activităţile prestate în baza unui contract de muncă.
1.16 Sublimita de răspundere: suma stabilită în cadrul sumei asigurate/limitei de răspundere pentru anumite evenimente și/sau cheltuieli
nominalizate în Poliţă, care reprezintă maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii/apariției evenimentului asigurat. Sublimita nu
operează în nici o situație în sensul majorării sumei asigurate/limitei de răspundere asumate de Asigurător;
1.17 Uzura: deprecierea calităţilor unui bun, stabilită în funcţie de vechime, întrebuinţare şi starea de întreţinere a acestuia
1.18 Valoarea reală a bunului: valoarea de nou diminuată cu deprecierea valorică dată de uzură.
2. OBIECTUL ASIGURĂRII
Obiectul asigurării îl constituie acoperirea prejudiciilor cauzate unor terţi de fapta comisă din culpă de către Asigurat, pentru care acesta răspunde,
conform legii, faţă de persoanele păgubite.
3. RISCURI ASIGURATE
Asigurătorul acoperă prejudiciile provocate de către Asigurat terţelor persoane, consecință directă a unor fapte săvârşite accidental, din neglijenţă
sau imprudenţă, pentru care acesta răspunde în baza legii.
4. EXCLUDERI
Nu se încheie asigurare și nu se acordă despăgubiri/indemnizaţii pentru/în legatură cu:
4.1 Prejudicii ori incidente/circumstanţe care ar putea da naştere la prejudicii despre a căror producere, trecută, prezentă sau viitoare,
Asiguratul/Contractantul avea cunoştinţă sau ar fi trebuit sa aibă cunoştinţă la incheierea Contractului.
4.2 Răspunderea Asiguratului faţă de orice persoană care se afla în situaţiile:
a) se găseşte direct sau indirect în subordonarea, controlul sau administrarea Asiguratului;
b) controlează sau administrează pe Asigurat;
c) are Asiguratul ca angajat sau partener;
d) este prepus ori reprezentant al Asigurătorului;
e) este persoană pentru care Asiguratul este obligat sa răspunda potrivit legii;
f) are calitatea de soţ/soţie ori copil al Asiguratului;
g) se afla în întreţinerea Asiguratului;
h) locuieşte sau gospodăreşte împreună cu Asiguratul.
4.3 Prejudicii produse în urma faptelor Asiguratului, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă.
4.4 Prejudicii care fac obiectul unui proces penal. În aceasta situaţie, soluţionarea dosarului de daună se suspendă pană la data pronunţării unei
hotărâri definitive în dosarul penal, urmând ca cererea să fie respinsă în cazul în care Asiguratul a fost condamnat pentru respectiva faptă.
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4.5 Prejudicii generate de sau care sunt consecinţe directe sau indirecte ale războiului, invaziei, acţiunii unui duşman extern, ostilităţilor,
indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu, războiului civil, revoltei, revoluţiei, rebeliunii, insurecţiei, grevei, grevei patronale, tulburărilor civile,
puterii (dictaturii) militare sau uzurpării de putere, actiunilor unor grupuri de persoane răuvoitoare sau persoane care acţionează în numele sau în
legătură cu orice organizaţie politică, conspiraţiei, confiscării, rechiziţionării, naţionalizării, exproprierii cu forţa, sechestrării, distrugerii sau avarierii
din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice, actelor de terorism, vandalism sau sabotaj;
4.6 Prejudicii generate de explozii atomice, ale radiaţiilor sau contaminărilor radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor
fisionabile.
4.7 Prejudicii generate de răspunderea de orice natură cauzată în mod direct sau indirect de poluarea sau contaminarea aerului, apei, solului.
4.8 Prejudicii generate de îmbolnăvirea în urma expunerii la azbest sau pentru orice alte boli rezultate din existenţa, exploatarea, manevrarea,
procesarea, fabricarea, vânzarea, distribuirea, depozitarea sau folosirea azbestului, produselor ce conţin azbest sau orice alte substanţe
cancerigene.
4.9 Prejudicii apărute ca urmare a introducerii şi/sau răspândirii bolilor contagioase (inclusiv HIV/SIDA, Hepatite virale, encefalopatia
spongiformă bovina,) în rândul persoanelor, animalelor sau plantelor.
4.10 Prejudicii constând în pierderi, costuri sau cheltuieli ce decurg direct sau indirect ori rezultă din sau ce apar drept consecință a unei
componente modificate genetic din organismele modificate genetic, orice proteină derivată din acestea sau orice produs ce conține astfel de
componente sau proteine.
4.11 Prejudicii care decurg din testarea, modificarea, dobândirea, câștigarea, pregătirea, procesarea, fabricarea, manipularea, distribuirea,
depozitarea sau aplicarea ori utilizarea materialelor de orice tip, ce provin, parțial sau total, din corpul uman (de exemplu, dar fără a se limita la,
țesuturi, celule, organe, transplanturi, sânge, urină, excremente și secreții), și orice derivați sau produse de biosinteză.
4.12 Prejudicii directe sau indirecte din orice mucegai toxic din produse ori operațiuni ca fabricarea, procesarea, manipularea, distribuirea,
inhalarea sau altele, de către Asigurat sau alte persoane, sau pentru care Asiguratul poate fi responsabil în orice mod.
4.13 Prejudicii aduse sistemelor de computere, reţelelor, părţilor hard şi soft, programelor, datelor, repertoriilor de informaţii, microcipurilor,
circuitelor integrate sau a unor dispozitive similare din echipamentele computerizate sau nu, care sunt sau nu proprietatea Asiguratului, sau reţelei
de internet si rezultate din:
a) pierderea, devierea, furtul de informaţii sau date care sunt sau nu proprietatea Asiguratului;
b) utilizarea sau design-ul site-urilor şi aplicaţiilor web, e-mail sau altor servicii de Internet în orice scop de către Asigurat sau o terţă parte;
c) planificarea, producerea, administrarea, distribuirea, instalarea, integrarea şi orice fel de servicii de consultanţă;
d) analiza IT, organizarea IT, instruirea IT, training-ul IT;
e) alterarea sau pierderea parţiala sau totala a sistemelor ori datelor stocate.
4.14 Prejudicii rezultate din încălcarea dreptului de proprietate intelectuală (brevete/patente, drepturi de autor, mărci comerciale sau embleme
înregistrate la organismele specializate din domeniul proprietăţii intelectuale, etc.).
4.15 Prejudicii solicitate cu titlu de daune morale, chiar dacă acestea sunt rezultatul unor sentinţe civile, contravaloarea pecuniară a traumelor
psihice cauzate ca urmare a vătămărilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale.
4.16 Prejudicii generate de acte de calomnie sau defăimare.
4.17 Orice răspundere a Asiguratului ce provine din utilizarea/deţinerea/intervenţia asupra oricarui tip de vehicul (terestru, aerian etc, inclusiv
nave sau obiecte destinate plutirii pe apa), ori din incărcare/descărcarea acestora.
4.18 Prejudicii produse într-o situaţie de forţă majoră (împrejurare externă, imprevizibilă, extraordinară şi invincibilă, fără relaţie cu lucrul care a
provocat paguba sau cu înşiruirile sale naturale).
4.19 Prejudicii datorate întreruperii activităţii.
4.20 Prejudicii produse hârtiilor de valoare, documentelor, registrelor sau titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor preţioase, obiectelor de platină,
aur, argint sau din alte materiale preţioase, mărcilor poştale, colecţiilor, tablourilor, sculpturilor, ţesăturilor, sau altor obiecte având o valoare
artistică, ştiinţifică sau istorică, precum şi pentru dispariţia sau distrugerea banilor.
4.21 Prejudicii rezultate din participarea Asiguratului (persoanelor pentru care acesta este răspunzător), în calitate de organizator sau concurent,
la pariuri, curse sau orice competiţii sportive ori la alte activităţi pregătitoare sau conexe pentru astfel de activităţi.
4.22 Prejudicii produse de către Asigurat în domiciliul său. Aceasta excludere se aplică numai pentru cazul în care Asigurat este o persoană
fizică.
4.23 Prejudicii născute/derivate din sfaturi profesionale sau de orice natură, tratamente sau operaţii (altele decât tratamentele medicale de prim
ajutor), acordate, administrate, executate sau omise, cu excepţia poliţelor de răspundere civilă profesională pentru cadre medicale.
4.24 Prejudicii decurgând din consultaţii, proiecte, schiţe, reţete, devize şi altele asemenea, date în schimbul unor onorarii.
4.25 Prejudicii privitoare la răspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unui raport contractual (orice
răspundere contractuală), precum şi orice alte pretenţii ce decurg din exercitarea de către Asigurat sau prepuşii, mandatarii acestuia a unei
meserii, profesii sau activităţi comerciale, respectiv ce decurg din efectuarea de acte juridice de către Asigurat, prepuşii, mandatarii ori
reprezentanţii acestuia, cu excepţia poliţelor de răspundere civilă profesională.
4.26 Prejudicii cauzate de produsele Asiguratului, şi anume de orice bun vândut sau furnizat, produs, prelucrat, modificat, reparat ori renovat,
proiectat, testat, montat, închiriat, construit de Asigurat şi care nu se mai află în proprietatea acestuia.
4.27 Boli profesionale sau compensații obligatorii pentru angajati.
4.28 Prejudicii provenind din riscuri acoperite de asocieri de genul Pool-urilor.
4.29 Prejudicii cauzate prin furt de orice fel, indiferent de către cine este săvârșit.
5. LIMITA RĂSPUNDERII
5.1 Limita de răspundere asumată de Asigurător pentru unul şi acelaşi eveniment nu va depăşi, în total, limita răspunderii pe eveniment prevăzută
în Poliţă.
5.2 Limita de răspundere asumată de Asigurător pentru întreaga perioadă asigurată nu va depăşi, în total, în legătură cu toate evenimentele
întâmplate în perioada asigurată, limita răspunderii pe perioada asigurată prevăzută în Poliţă.
6. FRANȘIZA
Franşiza: partea din prejudiciu, suportată de Asigurat şi care se scade din despăgubirea datorată în urma producerii fiecărui eveniment asigurat.
7. PRIMA DE ASIGURARE
7.1 Plata primei de asigurare se va efectua în moneda în care a fost încheiata Polița, sau în lei (la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății) integral și
anticipat.
822-01-13.01.1/CG Rev.2 din 25.05.2018

S.A.-R. CITY INSURANCE S.A.

Pagina 2 din 6

Societate de asigurare – reasigurare

Anexa la polita G / 000436998, din 09/06/2020

7.2 În situatia în care Asigurătorul a acceptat ca plata primei să fie efectuată şi în rate, în cuantumul şi la termenele precizate în Poliță,
Asigurătorul nu are obligaţia să avizeze Asiguratul cu privire la scadenţele ratelor de primă.
7.3 În cazul în care ratele de primă nu sunt achitate la scadenţă, contractul de asigurare se suspendă de drept, urmând ca în cazul producerii
unor evenimente asigurate în perioada în care contractul de asigurare a fost suspendat, Asigurătorul să fie exonerat de răspundere şi să nu achite
despăgubiri.
7.4 În cazul în care ratele de primă de asigurare nu au fost achitate nici până la expirarea perioadei de suspendare, contractul de asigurare se
consideră reziliat de plin drept, fără nici o altă formalitate prealabilă, cu începere de la scadenţa ratei de primă neachitate și fără returnarea ratelor
de primă deja încasate.
8. PERIOADA DE ASIGURARE
8.1 Perioada de asigurare este cea precizată în Poliţă, cu valabilitate de 12 luni dacă nu s-a convenit altfel în mod expres și anume:
a) începe la ora 0.00 a zilei precizate în Poliţă, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a plătit prima de asigurare sau, după caz, cea
dintâi rată a acesteia, şi s-a încheiat contractul de asigurare.
b) încetează la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate în Poliţă sau odată cu producerea evenimentului asigurat care are ca
urmare epuizarea limitei de răspundere precizate în Poliţă.
9. LIMITA GEOGRAFICĂ
9.1 Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.
9.2 Cu acordul Asigurătorului și în schimbul plății unei prime de asigurare suplimentare, asigurarea poate fi extinsă în afara României, excepție
făcând S.U.A., Canada, precum și țările care au același sistem legislativ cu acestea.
10. ÎNCHEIEREA ASIGURĂRII
10.1 Contractul de asigurare se încheie exclusiv și integral în formă scrisă.
10.2 Asigurarea se consideră încheiată și începe să producă efecte în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) contractul de asigurare a fost emis și semnat de Asigurător.
b) prima de asigurare a fost plătită de către Asigurat/Contractant înainte de intrarea în vigoare a Poliței.
11. REÎNNOIREA POLIȚEI
Asigurarea reînnoită este asigurarea care indeplineşte cumulativ următoarele condiții:
a) are acelaşi obiect al asigurarii cu cel din Contract
b) este incheiată pentru Asiguratul din Contract
c) are ca perioadă asigurată o perioada anterioară celei din Contract, fară sa existe vreun interval de timp neacoperit intre aceasta perioadă
anterioară si perioada asigurată/durata contractului.
12. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
12.1 Să răspundă în scris la întrebările formulate de Asigurător cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc şi să se conformeze
recomandărilor făcute cu ocazia inspecţiilor de risc.
12.2 Să comunice în scris către Asigurător modificarea împrejurărilor și condițiilor esenţiale referitoare la risc deîndată ce a luat cunoştinţă de
acestea, atât înainte cât şi după începerea răspunderii Asiguratorului.
12.3 Să nu facă sau să nu permită modificări care ar duce la majorarea probabilitații de producere a riscului.
12.4 Să achite obligaţiile de plată a primei de asigurare în cuantumul şi la datele scadente stabilite în contract.
12.5 Să permită reprezentanţilor Asigurătorului să verifice, ori de câte ori aceştia consideră necesar, condiţiile legate de riscul de producere a
evenimentelor asigurate, precum şi măsura în care sunt îndeplinite recomandările făcute cu ocazia inspecţiilor de risc. Să ia toate măsurile
necesare pentru a preveni producerea prejudiciului, precum şi pentru limitarea acestora, în conformitate cu prevederile legale.
12.6 În cazul producerii unui eveniment asigurat care poate da naştere la o pretenţie de despăgubire în baza Poliţei:
a) să înştiinţeze de îndată unităţile de pompieri, poliţia sau alte organe de cercetare abilitate prin lege, potrivit evenimentului asigurat, cele mai
apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului,
precum şi la pagubele provocate;
b) să ia, pe seama Asigurătorului şi în limita sumei asigurate, toate măsurile pentru limitarea daunelor;
c) să avizeze, în scris, Asigurătorul în termen de maxim 5 zile de la producerea prejudiciului, dând informaţii asupra naturii şi mărimii acesteia.
În înştiinţare se vor arăta felul bunurilor avariate sau distruse ori, după caz, persoanele vătămate, numărul şi data Poliţei, locul, data, ora, cauzele
şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, locul unde se află bunurile avariate sau distruse şi mărimea probabilă a pagubei;
d) să pună la dispoziţia Asigurătorului toate actele încheiate de organele de cercetare precum şi orice alte probe/acte de care dispune sau care
sunt solicitate de Asigurător;
e) să comunice către Asigurător, în scris, pretenţiile formulate de cei pagubiţi şi să depună la Asigurător orice acte primite în legătură cu aceste
pretenţii;
f) să nu recunoască nici o răspundere/pretenţie şi să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată fără acordul scris al Asiguratorului;
g) să permită Asigurătorului să facă investigaţii referitoare la cauza şi întinderea prejudiciilor;
h) să anunţe de îndată Asigurătorul că a fost acţionat în judecată şi să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele recomandări făcute de
Asigurător, inclusiv cu privire la angajarea unui apărător în toate fazele procesuale.
12.7 Asigurătorul este îndreptăţit, conform legii, să intervină în proces în interesul Asiguratului.
12.8 Nerespectarea de către Asigurat/Contractant a oricarei obligaţii ce-i revine, dă dreptul Asigurătorului să nu plătească
despăgibirea/indemnizaţia.
13. RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI
13.1 Răspunderea Asigurătorului începe la data precizată în Poliţă, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a plătit prima de asigurare sau,
după caz, cea dintâi rată a acesteia şi s-a emis contractul de asigurare.
13.2 Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat Poliţa sau după caz, la ora 0:00 a zilei
în care aceasta este anulată ori reziliată, ori la data producerii evenimentului asigurat care are ca urmare epuizarea limitei răspunderii.
13.3 În cazul în care Asigurătorul constată (până la emiterea Poliţei) că nu sunt îndeplinite - parţial sau în totalitate - condiţiile de asigurare, nu va
cuprinde în asigurare riscurile corespunzătoare sau nu va mai emite Poliţa, cu restituirea parţială sau totală a primei încasate, după caz.
13.4 Asigurătorul este obligat să pună la dispoziția Asiguratului/Contractantului informații corecte și complete cu privire la contractul de asigurare
atât înaintea cât și după încheierea Poliței și să elibereze un duplicat al Poliței în cazul în care originalul a fost pierdut sau distrus.
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14. CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR
14.1 Constatarea şi evaluarea pagubelor se face de către Asigurator, direct sau prin împuterniciţi, împreună cu Asiguratul sau împuterniciţii săi,
inclusiv prin experţi, dacă părţile convin în acest mod.
14.2 Despăgubirile se stabilesc pe baza înţelegerii tripartite dintre Asigurat, terţul păgubit şi Asigurator, sau prin hotărâre judecătorească
definitivă, investita cu formulă executorie. Tranzacţia încheiată între Asigurat şi terţul păgubit cu privire la plata despăgubirilor nu obligă
Asigurătorul la nici un fel la plată, nefiindu-i opozabilă.
14.3 Stabilirea despăgubirilor pe baza înţelegerii dintre părţi (pe cale amiabilă) se poate face numai dacă din actele întocmite de organele
competente şi din înştiinţarea Asiguratului rezultă cu certitudine răspunderea civilă a acestuia pentru producerea pagubelor, iar persoana păgubită
face dovada prejudiciului suferit.
14.4 Despăgubirile nu pot fi stabilite pe baza înţelegerii dintre părţi, în cazul în care:
a) nu pot fi elucidate cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, persoana răspunzătoare de producerea pagubelor, sau
cuantumul acestora.
b) persoana păgubită formulează pretenţii de despăgubiri care se cuvin sub formă de prestaţii băneşti periodice (ex.: pensie de întreţinere),
precum şi în cazul în care pentru aceste prestaţii se solicită o sumă globală.
14.5 În cazul în care producerea unui eveniment asigurat se datorează acţiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, Asigurătorul
acordă despăgubiri conform procentului de culpă al Asiguratului, rezultat din documentele emise de organele competente şi/sau declaraţii de
martori.
14.6 În situaţiile de culpă comună măsura răspunderii fiecărei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultată din
actele emise de organele competente. În cazul în care din aceste acte nu rezultă măsura răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în
cote egale în raport cu numărul părţilor implicate în producerea evenimentului asigurat. În cazul în care cel păgubit a contribuit din culpă la
producerea evenimentului asigurat sau la mărirea pagubei, cel chemat a răspunde va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din daună pe care a
produs-o.
14.7 Despăgubirea nu poate depăşi nivelul limitelor de răspundere asumate prin Poliţă. În cazul pagubelor produse bunurilor, despăgubirea nu
poate depăşi nici valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.
14.8 În cazurile în care evenimentul asigurat constă în avarii sau distrugeri ale unor bunuri, iar bunurile avariate sau distruse, pentru care se
datorează despăgubiri fac obiectul unor contracte de asigurare de bunuri, Asigurătorul acordă despăgubiri Beneficiarului în limita diferenţei dintre
cuantumul pagubei şi despăgubirile plătite la asigurările încheiate. Dacă bunurile avariate sau distruse, pentru care se datorează despăgubiri, au
fost asigurate de deţinătorul lor (terţa persoană păgubită), Asigurătorul va acorda acestuia despăgubiri în limita diferenţei dintre cuantumul
pagubei şi despăgubirile acordate potrivit asigurărilor încheiate (dacă aceste despăgubiri au fost încasate).
14.9 În cazurile în care evenimentul asigurat constă în decesul sau vătămarea corporală a unor persoane, Asiguratorul plăteşte indemnizaţia la
care persoana prejudiciată are dreptul conform prezentelor condiţii de asigurare independent de despăgubirile ce se acordă în baza unei
eventuale asigurări facultative de accidente de persoane.
14.10 În cazul în care prin hotărâre judecătorească Asiguratul este obligat la plata unei prestaţii băneşti periodice, Asiguratorul va plăti suma
stabilită prin această hotărâre în aceeaşi formă, până la concurenţa sumei stabilite sau a limitei de răspundere stabilită prin Poliţă, care este
atinsă mai întâi. Dacă după stabilirea prestaţiei periodice starea persoanei vătămate s-a îmbunătăţit, Asigurătorul va comunica în scris că
încetează plata despăgubirilor până la pronunţarea unei alte hotărâri judecătoreşti. Asiguratul sau, după caz, Asigurătorul (dacă a fost parte în
proces) va solicita instanţei micşorarea cuantumului sumelor prestaţiilor periodice sau încetarea plăţii acestora, pe baza documentelor emise de
organele competente.
14.11 Prin plata despăgubirii stabilite pe bază de înţelegere sau prin hotărâre judecătorească definitivă, se sting orice pretenţii ale persoanelor
păgubite pentru prejudiciul material cauzat prin evenimentul asigurat respectiv, faţă de Asigurat, respectiv ale Asiguratului faţă de Asigurător.
14.12 Din cuantumul despăgubirii se scade franşiza stabilită în poliţă pentru fiecare eveniment.
14.13 În cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, ca şi în cazul decesului sau vătămării corporale, când organele competente nu au emis acte
privitoare la cauzele şi împrejurările în care s-a produs prejudiciul, răspunderea civilă a Asiguratului, precum şi privitoare la pagubă, acestea pot fi
dovedite prin orice mijloace legale de probă, inclusiv declaraţii de martori.
14.14 În cazul vătămărilor corporale despăgubirile reprezintă, in limita răspunderii asumate de Asigurător, cheltuielile necesare restabilirii sau
ameliorării stării de sănătate, neacoperite de sistemele de asigurare socială, efectuate de persoana prejudiciată, precum si pierderile de venit net
suferite de persoana respectivă pe perioada de la producerea accidentului pană la refacerea capacităţii de muncă.
14.15 În situaţia în care persoana vătămată nu beneficiază de drepturile sociale prevăzute la clauza de mai sus, despăgubirea va avea la bază o
adeverinţă de venituri în ultimele 6 luni lucrate premergătoare evenimentului, emisă de organele competente (administraţia financiară sau
angajatorii).
14.16 În caz de deces, Asigurătorul se obligă să plătească despăgubirea cuvenită persoanelor îndreptăţite, succesorilor, în limita răspunderii
asumate prin poliţă, pentru:
a) cheltuielile de înmormântare, pe baza înscrisurilor doveditoare;
b) cheltuielile de transport, justificate cu acte, din localitatea unde a avut loc decesul şi până la localitatea în care se face înmormântarea;
c) veniturile nete nerealizate şi eventuale alte cheltuieli făcute (dacă au fost cauzate de accident) în perioada cuprinsă între data producerii
evenimentului asigurat şi data decesului;
d) prestaţii băneşti periodice (pensii de întreţinere) celor îndreptăţiţi, potrivit hotărârii judecătoresti defintive.
14.17 După plata fiecărei despăgubiri şi în situaţia în care nu a fost atinsă limita răspunderii pentru întreaga perioadă asigurată, această limită se
va reduce începând cu data producerii evenimentului asigurat, cu suma cuvenită drept despăgubire, prima de asigurare rămânând neschimbată.
La cererea Asiguratului, limita răspunderi poate fi reîntregită prin plata unei prime de asigurare suplimentare.
14.18 Asigurătorul este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri dacă:
a) Asiguratul/Contractantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile decurgând din contract;
b) evenimentul asigurat s-a produs în perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului;
c) în declaraţiile Asiguratului sau ale reprezentanţilor acestuia, care au stat la baza încheierii contractului de asigurare, sau în declaraţiile
Asiguratului sau ale reprezentanţilor acestuia ori ale Beneficiarului care sunt făcute cu ocazia cererii de despăgubire, se constată neadevăruri,
falsuri, aspecte frauduloase sau în mod evident exagerări;
d) Asiguratul nu a respectat recomandările Asigurătorului şi din constatările făcute ulterior producerii evenimentului asigurat rezultă că, din acest
motiv, prejudiciul nu a putut fi evitat sau a fost favorizat, ori că prejudiciul s-a mărit, pentru partea de prejudiciu care s-a mărit;
e) Beneficiarul despăgubirii sau, după caz, Asiguratul nu prezintă dovezi suficiente pentru justificarea dreptului său la plata despăgubirii;
14.19 În cuantumul despăgubirii nu se vor include:
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a) valoarea părţilor care nu au fost avariate dintr-un ansamblu precum şi,
b) valoarea ce se poate obţine din valorificarea părţilor avariate care pot fi recondiţionate, refolosite.
14.20 Despăgubirea se plăteşte în România, în termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii la Asigurător a ultimului document necesar
pentru efectuarea plăţii acesteia.
15. REZILIERE/DENUNŢARE. NOTIFICĂRI. COMUNICĂRI
15.1 În cazul în care, înainte de a începe răspunderea Asigurătorului, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a devenit fără obiect, precum
și în cazul în care dupa începerea răspunderii Asigurătorului, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă, Polița se reziliază de drept
iar primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară rezilierii se restituie, înstiintându-se despre aceasta Asiguratul.
15.2 Pe parcursul valabilității asigurării, Asiguratul, Contractantul, Asigurătorul pot denunța sau rezilia contractul de asigurare.
15.3 Polița încetează la expirarea perioadei asigurate sau, după caz:
a) prin neplata ratelor de primă de asigurare la datele menționate în Poliță;
b) prin epuizarea limitei răspunderii;
c) prin acordul Asigurat/Asigurător sau Contractant/ Asigurător;
d) prin denunțare unilaterală;
e) prin rezilierea la cererea oricăreia dintre Părți;
f) prin falimentul Asiguratului și/sau al Asigurătorului;
g) producerea evenimentului asigurat nu mai este posibilă.
15.4 Rezilierea/denunțarea se face prin notificare scrisă transmisă cu cel putin 20 de zile înainte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire la sediul cunoscut al Părții notificate. Încetarea Poliței ca efect al rezilierii/denunțării, devine efectivă după 5 zile calendaristice, calculate de
la data înscrisă pe confirmarea de primire.
15.5 În cazul denunțării/rezilierii Poliței:
a) dacă s-au acordat despăgubiri ori s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda despăgubiri, Asigurătorul este în drept să rețină primele de
asigurare plătite de Asigurat/Contractant;
b) dacă nu s-au acordat despăgubiri ori nu s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda despăgubiri Asiguratului i se restituie, proporțional,
partea din prima plătita, corespunzătoare perioadei cuprinse între data încetării și data expirării perioadei asigurate înscrise în Poliță.
15.6 În cazul denunțării/rezilierii Poliței, prevederile acesteia se aplică pentru toate cazurile de producere a unui prejudiciu asigurat înainte de
denunțare/reziliere.
15.7 În cazul în care Asiguratului i se retrage, i se suspendă, i se anulează sau îi expiră una din autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii sale,
contractul de asigurare îşi suspendă automat efectele juridice, iar răspunderea Asigurătorului încetează pentru daune cauzate de, sau în legătură
cu desfăşurarea activităţii, fără a fi necesară nici o notificare (în scris) sau altă formalitate prealabilă din partea Asigurătorului.
15.8 În baza prezentării dovezii de redobândire a autorizaţiei, Asigurătorul va comunica în scris Asiguratului încetarea suspendării contractului de
asigurare şi reînceperea răspunderii sale.
15.9 În cazurile în care, cu prilejul unei inspecţii de risc, se constată degradarea condiţiilor existente la data încheierii asigurării, creşterea
nivelului de risc, nerespectarea eventualelor recomandări ale Asigurătorului sau apariţia unor riscuri suplimentare, Asigurătorul are dreptul să
suspende Poliţa printr-o notificare (scrisă), iar răspunderea Asigurătorului încetează. În urma constatării remedierii neajunsurilor, Asigurătorul va
comunica în scris Asiguratului reintrarea în vigoare a Poliţei, în acest caz perioada de asigurare prelungindu-se cu perioada de suspendare.
15.10 Dacă se constată că Asiguratul a comunicat la încheierea asigurării date inexacte sau incomplete, Asigurătorul are dreptul înainte de
producerea evenimentului asigurat, să propună Asiguratului modificarea corespunzătoare a contractului de asigurare sau să îl denunţe dacă,
cunoscând exact împrejurările, nu l-ar fi încheiat.
15.11 Pentru plata ratelor de primă scadente, altele decât cea dintâi rată, Asigurătorul acordă o perioadă de graţie de 15 zile calendaristice de la
data scadentă menţionată în Poliță.
15.12 Neachitarea ratelor de primă următoare celei dintâi, până la expirarea perioadei de graţie specificată mai sus are drept consecinţă
suspendarea automată a contractului de asigurare începând cu ziua următoare datei scadente a ratei de primă datorate, menţionată în Poliță. De
la această dată se suspendă executarea oricărei obligaţii a Asigurătorului şi, pe cale de consecinţă, acesta nu are nici o răspundere pentru
riscurile produse începând cu data suspendării.
15.13 În cazul în care Poliţa nu reintră în vigoare într-un termen de 30 zile de la data suspendării ca urmare a neplăţii la termenele scadente şi în
cuantumul prevăzut a primei de asigurare sau, după caz, a ratelor acesteia, Poliţa se rezilieaza de plin drept fără a mai fi necesară punerea în
întârziere sau orice altă formalitate prealabilă.
15.14 În cazul rezilierii contractului de asigurare dacă Asigurătorul nu a plătit despăgubiri pe acest contract se vor reţine primele de asigurare
achitate pentru perioada de la începutul asigurării şi până la data rezilierii contractului, pe luni de asigurare (pentru fiecare lună de asigurare –
1/12 din prima anuală) diferenţa restituindu-se Asiguratului. În cazul în care Asiguratorul a plătit despăgubiri sau datorează despăgubiri pentru
daune survenite înainte de data rezilierii Poliţei nu se vor mai restitui Asiguratului primele pentru perioada rămasă.
15.15 În cazul în care Asiguratul este de rea credinţă, dovedită sau evidentă, Asigurătorul este scutit de obligaţiile de plată a despăgubirii în
urma producerii evenimentului asigurat sau are dreptul să denunţe contractul de asigurare, cu efect imediat.
16. SUBROGARE
16.1 În limitele despăgubirilor acordate, Asiguratorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale Beneficiarului contra celor răspunzători
de producerea daunei asigurate, alții decât Asiguratul.
16.2 Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut mai sus.
16.3 Dacă Asiguratul împiedică ori nu conservă dreptul de regres al Asigurătorului, sau dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este
posibilă, Asigurătorul are dreptul să nu acorde despăgubirea, până la limita sumei reprezentand dreptul de regres.
16.4 Dacă despăgubirea a fost deja acordată, Asiguratul este obligat să înapoieze Asigurătorului valoarea acesteia.
17. MODIFICARE CONTRACT DE ASIGURARE
Prin acordul scris al Asiguratului/Contractantului şi Asigurătorului, asigurarea poate fi completată și/sau modificată prin act adițional.
18. LEGISLAȚIE
18.1 Legea aplicabilă contractului de asigurare este legea română.
18.2 Asiguratul declară că cele prevăzute în contractul de asigurare au fost negociate cu Asigurătorul, conform prevederilor Legii nr. 193/2000
privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările şi completările ulterioare.
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18.3 Deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare se supun Codului Fiscal în vigoare, cu modificările și
completările ulterioare.
18.4 Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate şi certificate prin mijloace electronice, în condiţiile prevăzute de Legea nr.
455/2001 privind semnătura electronică.
18.5 În vederea protejării asiguraţilor, beneficiarilor asigurării şi terţelor persoane păgubite, Asiguratorul contribuie la Fondul de garantare
administrat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare facultative şi
obligatorii, încheiate în condiţiile legii, în cazul constatării falimentului Asigurătorului.
18.6 Societatea, în cadrul relației contractuale și în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Regulamentul General privind Protecția Datelor
nr. 679/2016 ”GDPR”) colectează și prelucrează date cu caracter personal ale asiguraţilor/ contractanților sau beneficiarilor contractelor de
asigurare, înscrise în acestea, în scopul prestării serviciilor de asigurare (ofertare și emitere contracte de asigurare, gestionare contracte de
asigurare, alte scopuri strategice și operaționale, cum ar fi: achiziționarea de reasigurări și gestionarea afacerii noastre, solutionarea daunelor,
recuperarea creanțelor) și al respectării obligațiilor legale (în scopul detectării și prevenirii potențialelor fraude și al combaterii spălării banilor sau
finanţării terorismului; în scopul aplicării sancțiunilor internaționale etc.). Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal este legală și vă
informăm că doar persoanele abilitate din cadrul sau contractate de Asigurător vor avea acces la datele cu caracter personal, în scopul atingerii
acestor scopuri. Datele vor fi tratate într-o manieră confidențială, însă este posibil ca Asigurătorul să primească cereri de acces la date de la
autoritățile competente, caz în care vom da curs acestora, strict conform legii. Datele personale pot fi transmise către colaboratori/ parteneri/
reasigurători ai Asigurătorului în vederea desfășurării activității de asigurare-reasigurare (furnizorii implicați în mod direct/ indirect în procesul de
asigurare: reasigurători, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de instrumentare, administrare a daunelor; furnizori de servicii
externalizate prestate în beneficiul Asigurătorului, call center; auditorilor externi; precum și de către intermediarii în asigurări implicați în
administrarea contractului de asigurare). În scopurile enunțate mai sus, Asigurătorul poate avea un temei legal de a transmite date cu caracter
personal către alte companii aflate în afara Spatiului Economic European. În aceste cazuri, dacă partenerii sau reasigurătorii sau alți destinatari ai
datelor sunt în afara Spațiului Economic European, vom lua toate măsurile pentru asigurarea respectării stricte a art.45 alin.1, art.46 alin.1 și 2
sau, după caz, a art.49 alin.1 din Regulamentul UE 679/2016.
Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care nu se încheie contract de asigurare, respectiv, pe o
perioadă de 10 ani după încetarea relației de asigurare. Perioada păstrării este în relație directă cu îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau
pentru îndeplinirea unor obligații legale din domeniul asigurarilor sau a oricaror alte obligații legale (arhivare etc.). În cazul unor litigii, datele vor fi
păstrate pentru perioada necesară finalizării litigiului.
Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal: dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de a solicita restricționarea
prelucrării, de a obiecta la prelucrare, de a nu fi supus unei decizii automate, dreptul la portabilitate (daca este posibil), pe care le puteți exercita
adresându-vă societății noastre:
- prin e-mail: office@cityinsurance.ro; Ofițerul DPO poate fi contactat la adresa de email: dpo@cityinsurance.ro;
- prin poștă: Sediul central: București, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-95, sector 1, CP 011424
- depunere personală: oricare din sediile Asigurătorului din București sau din țară.
Aveți de asemenea dreptul de a formula plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Date (sediu: București, Bdul Gen.
Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro).
Pentru mai multe informații, puteți accesa Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal publicată pe website-ul
www.cityinsurance.ro.
19. LITIGII
19.1 Orice eventual litigiu în legătură cu aplicarea Poliţei se rezolvă pe cale amiabila între Părţi sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,
de către instanţele judecătoreşti competente din România.
19.2 Asigurătorul este îndreptăţit să iniţieze, după plata despăgubirii şi în limita acesteia, acţiune de regres împotriva persoanelor vinovate de
producerea sau majorarea pagubei.
20. FORȚA MAJORĂ
20.1 Asigurătorul, Asiguratul și Contractantul nu răspund de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzator a oricărei
obligații ce le revine dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.
20.2 Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la producerea
evenimentului care a generat forța majoră și să ia toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor. În următoarele 15 (cincisprezece) zile
calendaristice trebuie transmise către cealaltă parte contractantă documentele eliberate de organele competente care să ateste evenimentele
care au determinat forța majoră.
20.3 Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, Părțile au dreptul să notifice
încetarea de plin drept a Poliței fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese, însa au obligația de a-și onora toate obligațiile scadente
pâna la data producerii evenimentului.
21. DISPOZIȚII FINALE
21.1 Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător privind achitarea despăgubirii, se stinge în termenul de prescriere. Termenul de prescripție
reprezintă termenul în care persoana păgubită își poate valorifica drepturile de despăgubire împotriva Asiguratului este de trei ani de la data la
care acesta a luat la cunoștință sau trebuia să ia la cunoștință despre prejudiciu și despre persoana răspunzătoare de producerea acestuia. Dacă
Asiguratul a plătit despăgubirea persoanei păgubite, dreptul la acțiune al Asiguratului în vederea obținerii despăgubirii de la Asigurător, în baza și
în limitele contractului de asigurare, se prescrie în termen de doi ani de la data efectuării plății către persoana păgubită.
21.2 Asiguratului ori Beneficiarului îi sunt opozabile neîndeplinirea de către Contractant a obligaţiilor asumate prin prezenta Poliţă.
21.3 Dacă o clauză a acestui contract de asigurare este declarată nulă, celelalte dispoziţii ale contractului de asigurare nu vor fi afectate de
această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză valabilă care să corespundă cât mai bine spiritului
contractului de asigurare.
21.4 Lipsa invocării unui drept sau beneficiu, recunoscut uneia dintre părţi prin prezentul contract de asigurare, nu reprezintă o renunţare la
dreptul sau beneficiul respectiv.
21.5 Prin semnarea Poliţei părţile declară expres că au analizat şi cunosc limitările în timp şi de conţinut inserate în prezentele condiţii de
asigurare şi le consideră rezonabile, utile şi necesare pentru buna desfăşurare a raportului juridic dintre ele.
ASIGURAT,

(nume, prenume, semnătură)
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CONDIŢII SPECIFICE PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

2.1.
2.2.
3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5
4.6.

4.7.
4.8.

DEFINIŢII SPECIFICE
Culpă: formă a vinovăției manifestată prin imprudență sau neglijență;
Culpă gravă: acea formă a culpei caracterizată prin aceea că autorul faptei păgubitoare a acţionat cu o neglijenţă sau imprudenţă pe
care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o faţă de propriile interese;
Daune morale: prejudicii de natură nepatrimonială cauzate terţelor persoane prin fapte ilicite culpabile, constând în vatamari aduse
personalităţii umane, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial, consecinţe fără conţinut economic care nu pot fi evaluate în bani;
Imprudență: formă a culpei prin care autorul faptei prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind, fără temei, că el nu se va
produce;
Neglijență: formă a culpei prin care autorul faptei nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să îl prevadă;
Pierderi financiare directe/pure: pierderi financiare care nu sunt urmare a unei vătămări corporale sau a unei pagube materiale;
Pierderi financiare indirecte/de consecință: pierderi financiare care sunt urmare a unei vătămări corporale sau a unei pagube
materiale constând în beneficii sau câștiguri nerealizate, pierderi de profit, pierderea folosinței bunurilor etc.
OBIECTUL ASIGURĂRII
În conformitate cu prezentele condiţii de asigurare asigură persoanele fizice sau juridice pentru riscurile prevăzute la Cap. 3 din
prezentele Condiţii Specifice, acordând despăgubiri pentru următoarele daune materiale de a căror producere Asiguratul răspunde în
faţa legii, faţă de terţe persoane păgubite:
vătămările corporale suferite de o terţă persoană fizică şi care, urmare a incapacităţii temporare de muncă, a invalidităţii sau decesului
au cauzat pagube băneşti, inclusiv rezultate din pierderea parţială sau totală a unui venit, dacă aceste pagube sunt consecinţa directă
a vătămării corporale;
prejudiciile materiale constând în avarierea sau distrugerea unui bun și vătămarea sau decesul unui animal.
RISCURILE ASIGURATE
În baza contractului de asigurare de răspundere civilă, Asigurătorul acoperă prejudiciile provocate de Asigurat terţelor persoane,
consecinţa directă a unor fapte săvârşite accidental, din neglijenţă sau imprudenţă, pentru care acesta răspunde în baza legii.
Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:
3.1.1 sumele pe care Asiguratul - persoană fizică sau juridică - este obligat să le plătească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune
materiale ca urmare a producerii, din culpa proprie, precum şi din culpa altor persoane pentru care acesta este obligat să răspundă în
baza legii (în ceea ce priveşte Asiguratul pesoană fizică), respectiv din culpa prepuşilor săi (în ceea ce priveşte Asiguratul persoană
juridică), de vătămări corporale şi/sau pagube la bunuri;
3.1.2. 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 ;
3.1.3. sumele pe care Asiguratul este obligat în baza legii să le plătească 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;
3.1.4. cheltuieli facute de Asigurat pentru limitarea prejudiciului
3.1.5. cheltuieli de judecată făcute de cel prejudiciat în scopul obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat
prin hotărâre judecătorească la plata acestora;
3.1.6. cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, cu acordul prealabil al Asigurătorului, dacă Asiguratul a fost obligat,
prin hotărâre judecătorească, la plata despăgubirilor.
În situaţiile prevăzute la pct. 3.1. de mai sus se acordă despăgubiri numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ următoarele condiţii:
3.2.1. prejudiciul suferit de terţa persoană să fi fost cauzat de o faptă culpabilă a unei persoane care are calitatea de Asigurat sau de
un bun sau animal aflat în paza juridică a Asiguratului;
3.2.2. între fapta culpabilă şi prejudiciul terţei persoane să existe o legatură de cauzalitate;
3.2.3. prejudiciul să fie indemnizabil, adică să aibă un caracter cert, actual, să fie personal şi direct ;
3.2.4. prejudiciul să fie cauzat și să se manifeste în perioada de valabilitate a poliței ;
3.2.5. prejudiciul să nu fi fost cunoscut de către Asigurat la data emiterii poliței de asigurare ;
3.2.6. cererea de despăgubire să fie formulată fie în perioada de valabilitate a poliței, fie în perioada de prescripție
EXCLUDERI
Nu se încheie asigurări și Asigurătorul nu acordă indemnizații pentru prejudiciile:
acoperite sau care ar fi trebuit să fie acoperite conform legii de garanția unui produs;
acoperite de o răspundere profesională;
acoperite de răspunderea decenală (inherent defect insurance);
ce decurg din orice activitate desfășurată în legătură cu domeniul maritim (inclusiv : răspunderea autorităţilor portuare, armatorilor,
răspunderea agenților navali, inclusiv navigarea, construirea şi repararea navelor, riscurile asociate docurilor şi debarcaderelor,
porturilor, platformelor marine etc.)
acoperite de poliţele tip toate riscurile pentru lucrările de construcţii-montaj, incluzând răspunderea civilă încrucişată (cross liability);
ce decurg din orice activitate desfășurată în legătură cu domeniul aerian (inclusiv: deținerea, operarea, folosirea aeroporturilor si
aerodromurilor, avioanelor sau vehiculelor utilizate în aeroport; repararea, întreținerea aeronavelor, alimentarea, controlul traficului
aerian şi al aeroportului; fabricarea şi furnizarea de avioane, nave spaţiale și echipamente de aeronautică, răspunderea privind poluarea
avioanelor etc.);
decurgând din deținerea, operarea sau utilizarea căilor ferate, liniilor de metrou, troleibuz sau tramvai și instalațiilor pe cablu (funicular);
constand in pierderi financiare directe/pure sau pierderi financiare indirecte/de consecință;
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4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

4.17.
4.18.
4.19.
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provocate prin efectuare de lucrări : de demolare și dărâmare, construcție și întreținere a barajelor, subacvatice, de minerit, la tuneluri
(operare, construire, intretinere, etc.);
cauzate de expunerea la câmpuri magnetice sau electromagnetice;
rezultand din construcția, repararea și intretinerea centralelor electrice
constand in amenzi de orice fel, penalităţi, dobânzi, precum şi cheltuieli de judecată la plata cărora ar fi obligat Asiguratul prin hotărâre
penală, precum şi cheltuielile de executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor, pedepse, plăţi compensatorii (de ex.: reclamantul
va primi de trei ori despăgubirea normală) şi orice alte indemnizaţii rezultate din multiplicarea daunelor compensatorii;
produse bunurilor aflate in ingrijirea, custodia sau controlul Asiguratului
decurgand din activitati desfasurate in parcuri sau instalatii de distractie, stadioane/săli de sport
rezultate in legatura cu colectarea/transportul/prelucrarea/sortarea deseurilor
produse în legătură cu fabricarea si/sau productia, depozitarea, umplerea, distrugerea şi transportul:
4.16.1. artificiilor, fitilelor, cartușelor, explozibililor, muniției, pudrei, nitroglicerinei sau oricare alți explozibili
4.16.2. gaze și/sau aer sub presiune în containere
4.16.3. substanțe toxice și deșeuri toxice
4.16.4. butan, metan, propan și alte gaze lichide
4.16.5. armamentului şi armelor;
rezultate în urma activităților de prospectarea, extragerea, rafinarea, producerea, depozitarea sau distribuirea gazelor naturale, petrolului
și carburanţilor;
apărute ca urmare a insuficienţei în livrare/variaţiei în livrare, în cazul în care Asiguratul este furnizor de servicii publice (apă, gaze,
curent, telecomunicaţii, salubritate, etc.);
ce decurg din orice activitate desfășurată de autorităţile publice.

La prezentele Condiţii Speciale se aplică toate prevederile din Condiţiile Generale privind asigurarea de Răspundere Civilă, în măsura
în care nu contravin acestora.
Prezentele condiţii fac parte integrantă din contractul de asigurare.
ASIGURAT,

ASIGURĂTOR,
Societatea de Asigurare-Reasigurare
City Insurance S.A.

(nume, prenume, semnătură)
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