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Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la produsul de asigurare generală sunt oferite consumatorului 
în cuprinsul documentației precontractuale și contractuale. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea suplimentară de răspundere civilă față de terți, care oferă acoperire pentru vătămări corporale sau pagube materiale cauzate 
unor terți, conform profilului de client menționat în Polița de asigurare și a mențiunilor din Condițiile de asigurare.  

 
Ce se asigură? 

 

 
Ce nu se asigură? 

Obiectul asigurării 

 Răspunderea civilă față de terți în viața de zi cu zi  
Acoperim consecințele pecuniare ale răspunderii civile care vă pot reveni 
din cauza vătămării corporale sau a pagubelor materiale cauzate unor Terți 
în legătură cu: 
a) orice activitate a Asiguratului în viața sa privată de zi cu zi; 
b) administrarea gospodăriei și exploatarea mobilierului și accesoriilor 

sale de către Asigurat; 
c) orice activitate domestică sau recreativă a Asiguratului, inclusiv 

sportul; 
d) mersul cu bicicleta al Asiguratului pe drumurile publice; 
e) daune cauzate de animale de companie aflate sub supravegherea 

legală a Asiguratului, cu mențiunea ca niciun animal sălbatic îmblânzit 
nu este considerat un animal de companie. 

 Răspunderea civilă a proprietarului față de chiriași (dacă a 
fost selectat acest profil de client) 

Acoperim consecințele pecuniare ale răspunderii dvs. civile pe care le 
puteți suporta din cauza pagubelor materiale cauzate: 

 chiriașilor dvs. sau altor ocupanți ai imobilelor dvs. asigurate la 
noi, dacă le-ați închiriat ca proprietar, 

 vecinilor și terților (inclusiv co-chiriași sau co-proprietari), 
cu condiția ca dauna să rezulte dintr-un Eveniment asigurat acoperit sub:  

 asigurarea privind Incendiul și evenimentele asimilate, 
 căderea accidentală a unui copac, a unei antene radio sau TV, 
 asigurarea privind Pagube produse prin acțiunea apei  

care implică imobilele dvs. și care apar la adresa indicată în Polița de 
asigurare pentru imobile asigurate la noi.Pentru blocurile de locuințe, 
asigurarea acoperă atât răspunderea civilă pentru daunele pentru care 
Asiguratul răspunde în nume propriu, cât și pentru cota sa parte din 
dauna cauzată de proprietatea comună. 

  Răspunderea civilă a chiriașului față de proprietar (dacă a 
fost selectat acest profil de client) 

Acoperim consecințele pecuniare ale răspunderii dvs. civile pe care le 
puteți suporta din cauza pagubelor materiale cauzate proprietarului, cu 
condiția ca dauna să rezulte din unul dintre următoarele evenimente: 

 Incendiu și evenimente asimilate, 

 Pagube provocate de apa, 
produse la adresa indicată în polița dvs. de asigurare. 

 Regres din partea vecinilor și a terților 
Acoperim consecințele pecuniare ale răspunderii dvs. civile pe care le 
puteți suporta din cauza pagubelor materiale cauzate vecinilor și terților 
(inclusiv co-chiriași sau co-proprietarii), cu condiția ca prejudiciul să 
rezulte din unul dintre următoarele evenimente: 

 Incendiu și evenimente asimilate, 

 Pagube provocate de apa, 
produse la adresa indicată în polița dvs. de asigurare. 

 daune cauzate în timpul lucrărilor de renovare, construcție 
sau demolare care afectează stabilitatea clădirii, indiferent 
dacă au fost efectuate de Asigurat sau de o altă 
persoană; 

 vătămarea cauzată de câinii periculoși din categoria 1 și 
categoria 2; 

 orice activitate fizică sau sportivă pe care o exercita 
Asiguratul ca amator, în calitate de membru al unui club 
sau grup sportiv; 

 
Lista completă se regăsește în Condițiile asigurării suplimentare de 
răspundere civilă. 

  

 

 
Există restricții de acoperire? 

PRINCIPALELE EXCLUDERI 

Excluderile comune sunt:  

! Orice act intenționat al Asiguratului sau al unei persoane aflate 
într-o relație strânsă cu Asiguratul sau de către orice Terț la 
instigarea Asiguratului sau a persoanei aflate într-o relație 
strânsă cu Asiguratul; 

! Război (chiar și război nedeclarat), război civil sau operațiuni de 
război, invazie, ocupație militară, insurecție, sabotaj, dictatură 
militară sau uzurparea puterii, acțiunile grupurilor de persoane 
răuvoitoare sau persoane care acționează pentru sau în numele 
oricărei organizații politice, conspirație, sechestrare, 
naționalizare, expropriere, rechiziționare, distrugere sau 
deteriorare în urma ordinelor oricărui guvern de fapt sau de drept 
sau ale oricărei autorități publice; 

! Acte de terrorism, sabotaj; 

! O lipsă de reparații care vă revine, cunoscută de dvs., cu excepția 
cazurilor de forță majoră, înțelegându-se că cauzele care nu au 
fost eliminate dintr-o cerere anterioară, sunt considerate automat 
o lipsă de reparații; 

! Orice daune, răspundere civilă sau costuri cauzate, induse sau 
generate direct sau indirect de utilizarea sau operarea, în scopul 
de a provoca daune, a unui computer, sistem informatic, 
software, cod rău intenționat, virus sau procesare computer sau 
alt sistem electronic; 

 
Lista completă se regăsește în Condițiile  asigurării  de răspundere 
civilă. 
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 Răspunderea civilă față de terți referitoare la proprietatea 
asupra imobilelor (dacă a fost selectat acest profil de 
client) 

Acoperim consecințele pecuniare ale răspunderii dvs. civile pe care le 
puteți suporta din cauza vătămărilor corporale și daunelor materiale 
cauzate unor terțe părți din cauza proprietății clădirii și care au loc la 
adresa indicată în polița dvs. de asigurare 
Pentru blocurile de locuințe, garanția acoperă atât răspunderea civilă 
pentru daunele pe care Asiguratul le răspunde în nume propriu, cât și 
pentru cota sa parte din dauna cauzată de proprietatea comună. 
VALOAREA MAXIMĂ A DESPĂGUBIRII  
Până la 5.000 EUR pe daună, maxim 3 daune pe an, inclusiv impozite. 
Acoperirile sunt detaliate în condițiile asigurării suplimentare de 
răspundere civilă. 

 
Unde beneficiez de asigurare? 

 Pentru răspunderea civilă față de terți în viața de zi cu zi: asigurarea se aplică evenimentelor asigurate care au loc pe teritoriul României. 
 Pentru celelalte situații asigurarea este valabilă numai la adresa specificată în Polița dvs. de asigurare, cu condiția ca această adresă să 

fie situată pe teritoriul României 

 

 
Ce obligații am? 

La semnarea contractului 
- Să oferiți informațiile necesare încheierii contractului de asigurare; 
- Să achitați prima de asigurare, în cuantumul și conform frecvenței stabilite prin contract; 
- Să citiți documentele pre-contractuale și contractuale; 

Pe perioada de valabilitate a contractului 
- Să ne informați în scris asupra modificărilor condițiilor inițiale de risc, precum și a altor modificări; 
- Să luați toate măsurile necesare în scopul prevenirii producerii riscului asigurat; 

În caz de daună 
- Să declarati producerea evenimentului asigurat la eClaims, la numărul de telefon dedicat + 40 (31) 229.61.32 disponibil 24/7 sau email: 

office@eclaims.ro. 
- Să luați toate măsurile pentru limitarea pagubelor; 

 

 
Când și cum plătesc? 

- Prima de asigurare se achită conform metodelor de plată puse la dispoziție de Asigurător, conform frecvenței de plată alese. 
- Prima de asigurare se poate plăti cu frecvență anuală, înainte de intrarea în vigoare a poliței de asigurare, sau, dacă se convine altfel, prin 

plata primei în rate semestriale. 

 

 
Când începe și încetează acoperirea? 

- Acoperirea prin asigurare începe la data menționată în Polița de asigurare, dar în niciun caz înainte de orele 0:00 ale zilei în care a fost 
achitată prima de asigurare sau prima rată a primei de asigurare și încetează la ora 0:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat 
asigurarea. Acoperirea rămâne în vigoare pana la data aniversară și este reînnoită automat pe perioade de asigurare succesive, de câte un 
an, prin plata de către dvs a primei de asigurare pentru noua perioadă de asigurare, cu excepția situațiilor în care Contractul de asigurare 
încetează prin una din modalitățile prevăzute în Condițiile de asigurare pentru Asigurarea suplimentară de răspundere civilă. 

 

 
Cum pot să reziliez contractul? 

- Puteți denunța unilateral Polița dvs. de asigurare oricând, prin completarea unei cereri scrise și remiterea sa către Asigurator în 2 exemplare 
(unul pentru Asigurat și unul pentru Asigurător), sub rezerva unei perioade de preaviz de cel puțin 30 zile. Polița de asigurare încetează la 
data pe care ne-ați indicat-o, dar nu mai devreme de 30 de zile de la primirea formularului de denunțare. 
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