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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 poliță este acoperită răspunderea civilă delictuală a Asiguratului precum și a prepușilor săi, 

având ca scop despăgubirea prejudiciilor provocate de un Produs cu defecte manufacturat, livrat, vândut, 

furnizat, instalat, asamblat sau reparat de Asigurat. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Polița acoperă răspunderea civilă a 

Asiguratului pentru prejudicii provocate 
terților sau utilizatorilor de produsele cu 

defecte manufacturate, livrate, vândute de: 

 fabricantul produsului finit, producătorul 
unei materii prime sau componente a 

produsului; 

 persoana care se prezintă ca producător, 
datorită faptului că își înscrie pe produs 

numele, marca sau alt semn distinctiv; 

 persoana care importă un produs în 
România în vederea vânzării, închirierii, 
cumpărării în cadrul activității proprii de 

comercializare. 

 Exemple de riscuri pentru care nu sunt 

acceptate cereri de despăgubire: 

 costurile ocazionate de reparația, 

recondiționarea, înlocuirea sau retragerea de 

pe piață a unui produs și orice pierdere 
economică consecință a unor astfel de 

operațiuni; 

 pagubele cauzate de un produs neomologat 
sau care nu îndeplinește, din punct de vedere 

legal ori tehnic, condițiile de utilizare, produse 

executate fără respectarea tehnologiei de 
fabricație; 

 neatingerea parametrilor tehnici, funcționali 

sau calitativi cu care a fost prevăzut 

produsul. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Asigurarea nu validează pentru: 

! producția de componente pentru industria 

auto/moto, aeronautică sau navală (inclusiv 
piesele de schimb sau părți componente); 

! pagube provocate de bunuri pentru care nu 

există prevederi privind calitatea, standarde 

sau norme în baza cărora se produc, lipsa 

certificatului de calitate; 
! producția, utilizarea sau comercializarea 

substanțelor sau produselor pe baza de 

azbest, uree formaldehidică, produse expuse 

virusului HIV/SIDA ca de exemplu: sângele 

uman, plasma, seruri, contraceptive pe bază 

de hormoni, dispozitive intrauterine, 

vaccinuri, produse de inginerie genetică, 
tutun și produse din tutun, material 

explozibil sau orice alt produs utilizat în scop 

distructiv, produse farmaceutice, cosmetice, 

chimice, elemente prefabricate utilizate în 
construcții. 
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Unde beneficiez de asigurare? 

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

 

 

Ce obligații am? 

 comunicarea cu exactitatea a datelor relevante privind aprecierea corectă a riscului; 
 plata primei de asigurare. 

 

 

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. 

 

  




