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Secţiunea A: Reglementări generale pentru riscurile 
generate de activități 

 

Articolul 1: Extinderea protecţiei prin asigurare 

1. În cadrul acoperirii menţionate în contractul de 
asigurare sunt asigurate, în limitele riscurilor specificate în 
contractul de asigurare conform Condiţiilor Generale 
pentru Asigurarea de Răspundere Civilă (art 1. CGARC) 
obligaţiile  asiguratului de a plăti despăgubiri care decurg 
din deţinerea şi utilizarea echipamentelor comerciale. 

În aceleaşi condiţii sunt asigurate şi obligaţiile de a plăti 
despăgubiri din închirierea sau împrumutul în mod 
exceptional al utilajelor de lucru şi al aparaturii. Doar în 

cazul unei convenţii speciale, protecţia prin asigurare se 
extinde asupra activtităţii comerciale de închiriere sau de 
împrumut de mașini și echipamente dacă această  
activitate  este uzuală pentru compania asigurată. 

2.  Sunt asigurate şi obligaţiile asiguratului de a plăti 
despăgubiri care decurg din: 

2.1. funcţionarea demonstrativă a produselor în afara 
sediilor / terenurilor companiei asigurate şi efectuarea unui 
tur alături de un ghid în cadrul companiei asigurate; 

2.2.  furnizarea bunurilor companiei la expoziţii şi târguri, 
precum şi din participarea la acestea; 

2.3. deţinerea de terenuri, clădiri sau spaţii ce sunt utilizate 
exclusiv de către compania asigurată sau în cadrul 
profesiei asigurate sau exclusiv ca locuinţă pentru 
contractant (se aplică secţiunea B, articolul 10 din 
Condiţiile Suplimentare Generale pentru Asigurarea de 
Răspundere Civilă - CSGARC); 

2.4. deţinerea locuinţelor de serviciu, inclusiv a clădirilor 
anexe pentru directorii şi angajaţii companiei asigurate (se 
aplică secţiunea B, articolul 10 din Condiţiile Suplimentare 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă - 
CSGARC); 

2.5. deţinerea de dispozitive de reclamă, montate cu avizul 
autorităţilor competente, chiar şi în cazul în care acestea 
se află în afara terenului companiei asigurate; 

2.6. posesia şi utilizarea în scop de serviciu a armelor albe 
şi de foc de către asigurat sau de către persoanele 
împuternicite de acesta, cu condiţia respectării prevederilor 
relevante ale legisilaţiei în materie şi ale autorităţilor (cu 
excepţia utilizării armelor în scop de vânătoare); 

2.7. îngrijirea medicală a angajaţilor, în măsura în care nu 
există acoperire printr-o altă asigurare; 

2.8. deţinerea de facilităţi pentru angajaţi, de ex. cantine, 
instituţii balneare, case de odihnă, grădiniţe şi asociaţii 
sportive, chiar dacă acestea sunt utilizate şi de către 
persoane din afara companiei asigurate (în mod 
corespunzător se aplică pentru instituţiile balneare articolul 
9, pentru casele de odihnă articolul 8, pentru asociaţiile 
sportive articolul 13 din secţiunea B, din Condiţiile 
Suplimentare Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă – CSGARC); 

2.9. evenimentele interne ale companiei asigurate; este 
asigurată obligaţia personală de despăgubire ce revine 
angajaţilor companiei asigurate în cursul evenimentelor 
(pct. 3 se aplică în mod corespunzător); 

2.10. deţinerea animalelor în scopuri comerciale (se aplică 
secţiunea B, articolul 11 din Condiţiile Suplimentare 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă - 
CSGARC). 

3. În cadrul punctelor 1 şi 2 sunt asigurate obligaţiile de a 
plăti despăgubiri: 

3.1. ce revin reprezentanţilor legali ai asiguratului şi acelor 
persoane pe care acesta le-a angajat pentru conducerea 



 

 

sau supravegherea companiei asigurate sau a unei părţi 
din aceasta; 

3.2. ce revin tuturor celorlalţi angajaţi pentru daunele pe 
care aceştia le-au provocat în exercitarea sarcinilor lor de 
serviciu, cu excepţia vătămărilor corporale cauzate de 
accidente de muncă (boli profesionale) unor angajaţi  de 
către alţi angajaţi de acelaşi nivel ierarhic din cadrul 
aceleiaşi companii asigurate, în sensul Codului Muncii şi al 
legislaţiei conexe ori al prevederilor legale privind 
asigurările sociale. 

Membrii familiei asiguratului ce lucrează în companie sunt 
de asemenea, coasiguraţi conform pct. 3.1 sau pct. 3.2  
fără să fie necesară prezentarea unui contract de muncă. 

Articolul 2: Răspunderea civilă pentru produse 

Conform prevederilor din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC) şi din Condiţiile 
Suplimentare Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă (CSGARC), precum şi, în special, conform 
prevederilor menţionate mai jos, răspunderea civilă pentru 
produse este asigurată după cum urmează: 

1. Terminologia: 

Răspunderea civilă pentru produse reprezintă totalitatea 
situaţiilor privind răspunderea civilă pentru daunele 
produse de deficienţele unui produs după livrare sau prin 
deficienţele unei lucrări prestate, după predare. 

Deficienţa poate fi în special datorată conceperii, 
planificării, fabricării, prelucrării, reparării, depozitării, 
livrării (inclusiv livrarea greşită), instrucţiunilor de utilizare, 
reclamei sau consultanţei. 

Se consideră produse toate bunurile materiale sau 
componentele acestora ce sunt considerate marfă 
comercială, inclusiv accesoriile şi ambalajul. 

Livrarea reprezintă predarea efectivă a produsului de către 
asigurat către o terţă persoană, indiferent de temeiul juridic. 
Livrarea se consideră efectuată în cazul în care asiguratul 
pierde capacitatea efectivă de a dispune şi de a exercita 
influenţă asupra produsului sau a utilizării acestuia. 

Predarea unei lucrări prestate reprezintă finalizarea 
acesteia şi recepţia efectivă de către persoana care a 
comandat respectiva lucrare sau de către o persoană 
îndreptăţită să o recepţioneze. 

2. Protecţia prin asigurare pentru producţie şi pentru    
activitatea prestată: 

2.1. Contractantul trebuie să ofere asigurătorului, la 
cerere, la momentul încheierii contractului, informaţii 
complete cu privire la producţia şi activităţile prestate 
existente la momentul respectiv. Doar în aceste condiţii 
există protecţie prin asigurare. 

2.2. Art. 2 din Condiţiile Generale pentru Asigurarea de 
Răspundere Civilă (CGARC) trebuie aplicat cu limitarea că 
protecţia prin asigurare este valabilă numai pentru 
extinderile cantitative ale riscului asigurat (extinderea 
companiei asigurate). 

3. Protecţia prin asigurare pentru exporturi neintenționate: 

3.1. Prin derogare de la art. 3, pct. 1 din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC), protecţia prin asigurare se referă la 
evenimentele asigurate apărute în Europa, în cazul în care 
contractantului sau persoanelor ce acţionează pentru 
acesta nu le era cunoscut şi nici nu le putea fi cunoscut 
exportul produselor (inclusiv după prelucrare sau 
procesare),  respectiv al lucrărilor sale la momentul livrării, 
respectiv al predării. 

3.2. Protecţia prin asigurare conform pct. 3.1 nu este 
valabilă în cazul în care investigarea daunei şi soluţionarea 
cererii de despăgubire sau îndeplinirea altor obligaţii ale 
asigurătorului sunt împiedicate de către o autoritate a 
statului, terţe persoane sau de către contractantul 
asigurării. 

4. Protecţia prin asigurare doar pe baza clauzei speciale 
(acoperirea extinsă a răspunderii civile pentru produse): 

4.1.  Doar în baza clauzei speciale şi indiferent dacă există 
o daună materială sau financiară în sensul acestor condiţii, 
prin derogare de la art. 1 şi art. 6, pct. 15 din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC), protecţia prin asigurare se extinde şi asupra 
răspunderii civile pentru produse, în măsura în care este 
vorba despre: 

4.1.1. daune produse unor terţe persoane în urma 
caracterului deficitar al bunurilor, ce intervin abia la 
conectarea, amestecarea sau prelucrarea produselor 
livrate de către contractantul asigurării cu alte produse, şi 
anume: 

4.1.1.1. din cauza utilizării inutile a celorlalte produse; 

4.1.1.2. din cauza costurilor generate pentru fabricarea 
produsului final, cu excepţia preţului de cumpărare pentru 
produsul deficitar al contractantului; 

4.1.1.3. din cauza unui alt dezavantaj financiar provocat de 
imposibilitatea de a vinde produsul final. În cazul în care 
produsul final poate fi vândut numai cu o reducere a 
preţului, atunci, în locul acoperirii conform punctelor 4.1.1.1 
şi 4.1.1.2, asigurătorul plăteşte pierderile din reducerea 
prețului de vânzare; 

Asigurătorul nu plătește pentru prejudiciu conform 
proporției dintre prețul pentru produsul livrat de contractant 
și prețul produsului finit care ar fi putut fi așteptat în cazul 
în care produsul contractantului ar fi fost lipsit de deficiență. 

4.1.1.4. din cauza cheltuielilor intervenite suplimentar 
datorită îmbunătăţirii sau corectării necesare din punct de 
vedere legal şi adecvate din punct de vedere economic ale 
produsului final sau îndepărtării unei alte deficienţe; 
Asigurătorul nu va despăgubi daunele cauzate de proporţia 
dintre preţul pentru produsul contractantului asigurării şi 
preţul ce ar fi fost aşteptat pentru produsul final. 



 

 

4.1.1.5. din cauza costurilor intervenite la clienţii direcţi ai 
contractantului asigurării / asiguratului pentru curăţarea şi 
echiparea adiţională a utilajelor şi instalaţiilor. 

4.1.2. Daunele provocate terţelor persoane din prelucrarea 
ulterioară sau procesarea ulterioară a produselor cu 
deficienţe livrate de către contractant, fără să se producă o 
conectare, amestecare sau prelucrare cu alte produse, şi 
anume: 

4.1.2.1. din cauza costurilor generate pentru fabricarea 
produsului final, cu excepţia preţului de cumpărare pentru 
produsul deficitar al contractantului asigurării; 

4.1.2.2. din cauza unui alt dezavantaj financiar provocat de 
imposibilitatea de a vinde produsul final. În cazul în care 
produsul final poate fi vândut numai cu o reducere a 
preţului, atunci, în locul acoperirii conform pct. 4.1.2.1, 
asigurătorul plăteşte pierderile din reducerea prețului de 
vânzare; 

Asigurătorul nu plătește pentru prejudiciu conform 
proporţiei dintre prețul pentru produsul livrat de contractant 
și prețul produsului finit care ar fi putut fi așteptat în cazul 
în care produsul contractantului ar fi fost lipsit de deficiență. 

4.1.2.3. din cauza cheltuielilor intervenite suplimentar 
datorită îmbunătăţirii sau corectării necesare din punct de 
vedere legal şi adecvate din punct de vedere economic ale 
produsului final sau îndepărtării unei alte deficienţe; 

Asigurătorul nu va despăgubi daunele cauzate de proporţia 
dintre preţul pentru produsul contractantului şi  preţul ce ar 
fi fost de aşteptat pentru produsul final. 

4.1.2.4. din cauza costurilor intervenite la clienţii direcţi ai 
asiguratului pentru curăţarea şi echiparea adiţională a 
utilajelor şi instalaţiilor; 

4.1.3. Cheltuielile terţelor persoane pentru demontarea, 
înlăturarea şi dezasamblarea produselor cu deficienţe şi 
pentru montarea, instalarea sau plasarea produselor 
înlocuitoare, fără deficienţe. Nu sunt acoperite costurile 
pentru livrarea ulterioară a produselor înlocuitoare, inclusiv 
costurile de transport. 

În cazul în care defectul produsului poate fi remediat prin 
diverse măsuri, acoperirea prin asigurare este valabilă 
numai în limita costurilor aferente celei mai ieftine variante. 

Nu există protecţie prin asigurare: 

4.1.3.1. în cazul în care contractantul asigurării sau 
persoanele ce acţionează în numele acestuia au montat, 
instalat sau plasat produsele cu deficienţe sau acestea din 
urmă au solicitat sau au plătit alte persoane să monteze, 
instaleze sau să le plaseze în numele lor sau în contul lor; 

4.1.3.2. în cazul componentelor, accesoriilor sau 
instalaţiilor autovehiculelor, aeronavelor sau 
ambarcaţiunilor. 

4.1.4. Daunele terţelor persoane, care provin din faptul că, 
prin intermediul utilajelor livrate (inclusiv întreţinute sau 
reparate) de către contractant, bunurile sunt produse sau 
prelucrate deficitar fără a exista o daună materială în 

conformitate cu art. 1, 2, 3 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), şi anume: 

4.1.4.1. din cauza utilizării inutile a materialelor/produselor 
cu care funcționează utilajele; 

4.1.4.2.  din cauza costurilor suportate pentru fabricare sau 
prelucrare; 

4.1.4.3. din cauza unui alt dezavantaj financiar provocat de 
imposibilitatea de a vinde produsul final. În cazul în care 
produsul final poate fi vândut numai cu o reducere a 
preţului, atunci, în locul despăgubirilor conform punctelor 
4.1.4.1 şi 4.1.4.2, asigurătorul plăteşte pierderile din 
reducerea prețului de vânzare; 

4.1.4.4. din cauza cheltuielilor intervenite suplimentar din 
cauza îmbunătăţirii sau corectării necesare din punct de 
vedere legal şi adecvate din punct de vedere economic ale 
produsului final sau din cauza îndepărtării unei alte 
deficienţe; 

4.1.4.5. din cauza costurilor intervenite la clienţii direcţi ai 
asiguratului pentru curăţarea şi echiparea adiţională a 
utilajelor şi instalaţiilor. 

4.2. Reglementări speciale pentru cazurile de la pct. 4.1: 

4.2.1. prin derogare de la art. 1, pct. 1 din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC), evenimentul asigurat este livrarea unui produs 
cu deficienţe, respectiv predarea unei lucrări deficitar 
prestate (numite în cele ce urmează "livrare"). 

4.2.2. Limitele geografice de aplicabilitate: 

Prin derogare de la art. 3 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), protecţia prin 
asigurare se extinde asupra livrărilor efectuate în România, 
în măsura în care situaţiile de la punctele 4.1.1 până la 
4.1.4 sunt îndeplinite în România. Pct. 3 se aplică, totuşi, 
în mod corespunzător. 

4.2.3 Limitele temporale de aplicabilitate: 

Prin derogare de la art. 4 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), există 
protecţie prin asigurare în cazul în care livrarea se 
efectuează pe perioada valabilităţii contractului de 
asigurare şi notificarea daunei ajunge la asigurător la cel 
târziu doi ani de la încetarea contractului de asigurare. 

4.2.4. Daune în serie: 

Prin derogare de la art. 1, pct. 1.2 din Condiţiile Generale 
pentru Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), mai 
multe livrări se consideră drept un eveniment asigurat, în 
cazul în care acestea declanşează daune din aceeaşi 
cauză. În plus, se consideră drept un eveniment asigurat 
cazul în care mai multe livrări, având cauze similare şi 
aflate în relaţie temporală, declanşează daune, în măsura 
în care între aceste cauze există o relaţie juridică, 
economică sau tehnică. 

Art. 4, pct. 2 din Condiţiile Generale pentru Asigurarea  de 
Răspundere Civilă (CGARC) se aplică în mod 
corespunzător. 



 

 

4.2.5. Franşiza: 

Franşiza aplicabilă este pentru fiecare eveniment asigurat 
10% din despăgubirea cuvenită conform condiţiilor, 
minimum 750 EUR. 

5. Excluderi: 

5.1. Sunt excluse din protecţia prin asigurare - chiar şi în 
cazul unei clauze speciale conform pct. 4: 

5.1.1. pretenţiile de garanţie pentru deficienţe, în măsura 
în care nu este vorba despre situaţiile asigurate în mod 
explicit conform pct. 4.1. Se vor avea în vedere în mod 
special prevederile de la art. 6, punctele 1.1 şi 1.3, precum 
şi pct. 9 din Condiţiile Generale pentru Asigurarea  de 
Răspundere Civilă (CGARC); 

5.1.2. pretenţiile din daunele apărute din cauza produselor 
sau lucrărilor pentru care utilizarea sau  efectele utilizării 
acestora nu au fost în mod suficient probate conform 
cunoştinţelor de natură tehnică şi ştiinţifică. O astfel de 
probă nu poate fi considerată suficientă dacă pentru 
utilizarea unui produs nu există autorizarea necesară pe 
baza prevederilor legale sau oficiale; 

5.1.3. pretenţiile din daune provocate din cauza produselor 
sau lucrărilor prestate a căror fabricare sau executare de 
către o terță persoană a  fost aprobată de contractantul 
asigurării (prin intermediul unei licențe); 

5.1.4. pretenţiile cauzate de: 

5.1.4.1. proiectarea, fabricarea sau livrarea aeronavelor 
sau componentelor pentru aeronave, în măsura în care 
componentele sunt destinate în mod evident pentru 
construcţia de aeronave sau pentru montarea în aeronave; 

5.1.4.2. activităţile la aeronave sau la componente ale 
aeronavelor; atât din cauza daunelor la aeronave, inclusiv 
la bunurile şi pasagerii transportaţi cu acestea, cât şi din 
cauza daunelor provocate de aeronave. 

5.1.5. pretenţiile din promisiunile de garanţie sau din 
contractele reale de garantare, precum şi cele generate de 
uzura  normală. 

5.2. Doar pentru situatiile asigurabile conform punctului 4 
printr-un acord special, nu există protecţie prin asigurare 
pentru daunele de consecinţă, ca de exemplu întreruperea 
activităţii companiei sau pierderea producţiei. 

Articolul 3: Încălcarea intenţionată a reglementărilor 

Asigurătorul este exonerat de obligaţia de plată în situaţia 
în care asiguratul / contractantul asigurării a  provocat din 
neglijenţă gravă şi/sau intenţionat dauna - în special când 
a ales un mod de lucru care să economisească timp sau 
costuri, încălcându-se legile, ordonanţele, regulamentele 
sau reglementările oficiale valabile pentru compania 
asigurată sau pentru profesia respectivă de către 
contractant / asigurat, reprezentanţii legali ai acestuia sau 
de către una dintre persoanele ce au drept de decizie, 
respectiv, din dispoziţia sau cu acordul uneia dintre aceste 
persoane. 

Articolul 4: Preluarea afacerii 

1. În cazul în care afacerea asigurată este înstrăinată, 
noul proprietar are opţiunea să păstreze contractul de 
asigurare, să-l preia sau să îl anuleze. 

2. Dacă noul proprietar își manifestă în scris opţiunea de a 
păstra contractul de asigurare, toate drepturile și obligaţiile 
contractantului asigurării decurgând din contractul de 
asigurare trec asupra noului proprietar, dacă asigurătorul 
este de acord în scris cu preluarea în asigurare a noului 
proprietar. 

3. Dacă în decurs de 15 zile de la data înstrăinării, 
contractantul asigurării nu a anunţat asigurătorul despre 
transferul dreptului de proprietate asupra afacerii asigurate 
și nici nu există vreo solicitare scrisă din partea noului 
proprietar de a prelua contractul de asigurare, se consideră 
că acesta a încetat, fără a fi necesară efectuarea vreunei 
formalităţi. 

4. Dacă în perioada de 15 zile ulterioare înstrăinării afacerii 
asigurate se produce evenimentul asigurat, asigurătorul nu 
va putea fi obligat la plata despăgubirii cu excepţia cazului 
în care noul proprietar şi-a manifestat opţiunea de a prelua 
contractul de asigurare conform punctului 2 din prezentul 
articol și preluarea în asigurare a fost acceptată de către 
asigurător.  

5. Dispoziţiile acestui articol sunt valabile şi în cazul 
vânzării afacerii asigurate în cadrul unei executări silite. 

 

Secţiunea B: Reglementări suplimentare pentru 
riscurile speciale generate de activități şi riscuri ce nu 
au legătură cu activităţile   

Articolul 5: Notă preliminară: Acoperirea daunelor pur 
financiare 

În cazul în care în prevederile următoare sau într-o condiţie 
specială este prevăzută acoperirea daunelor pur 
financiare, atunci se aplică următoarele: 

1. Daunele pur financiare sunt acele daune care nu 
reprezintă nici vătămări corporale, nici daune materiale 
(art. 1, pct. 2 din Condiţiile Generale pentru Asigurarea  de 
Răspundere Civilă - CGARC) şi care nici nu provin din 
asemenea daune. 

2. Prin derogare de la art. 1 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC) evenimentul 
asigurat reprezintă încălcarea obligaţiilor (prin acţiune sau 
omisiune) în cadrul activităţilor asigurate şi în urma cărora 
asiguratului îi revin sau îi pot reveni obligații de a plăti 
despăgubiri. 

2.1. Daune în serie: Drept un singur eveniment asigurat se 
consideră şi urmările: 

2.1.1. unei încălcări; 

2.1.2. mai multor încălcări bazate pe aceeaşi cauză; 

2.1.3. mai multor încălcări ce se află în relaţie temporală 
şi se bazează pe cauze similare, dacă între aceste cauze 
există o relaţie juridică, tehnică sau economică.  



 

 

Art. 4, pct. 2 din Condiţiile Generale pentru Asigurarea de 
Răspundere Civilă (CGARC) se aplică în mod 
corespunzător. 

3. Prin derogare de la art. 3 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea  de Răspundere Civilă (CGARC), există 
protecţie prin asigurare în cazul în care încălcarea 
obligaţiilor s-a petrecut în limitele geografice de valabilitate 
convenite în poliţă, aceasta are efecte economice în aceste 
limite geografice de aplicabilitate şi pretenţia este 
revendicată în aceste limite geografice de aplicabilitate. 

4. Prin derogare de la art. 4 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea  de Răspundere Civilă (CGARC), există 
protecţie prin asigurare în cazul în care încălcarea s-a 
produs pe perioada valabilităţii contractului de asigurare şi 
notificarea evenimentului asigurat a fost făcută la 
asigurător cel târziu în doi ani de la încetarea contractului 
de asigurare. 

4.1. În cazul în care o daună este provocată prin omisiune, 
atunci, în caz de dubii, încălcarea se consideră produsă la 
data la care cel mai târziu ar fi trebuit efectuată acţiunea 
omisă pentru a împiedica apariţia daunei. 

5. Sunt excluse daunele din lipsa banilor la gestiunea 
numerarului, din procedurile de plată greşite, din 
deturnarea fondurilor de către personalul asiguratului sau 
de către alte persoane care acţionează pentru acesta, din 
pierderea sau dispariţia banilor, hârtiilor de valoare şi a 
bunurilor de valoare, precum şi din depăşirea estimărilor 
privind costurile şi  creditele. 

6. Pentru fiecare eveniment asigurat se aplică o franşiză în 
sumă de 100 EUR. 

Articolul 6: Activităţi de construcţii şi activităţi 
lucrative similare 

1. În cadrul  acestor condiţii pot fi incluse: 

Companii de construcţii supraterane şi subterane (inclusiv 
companii de construcţii cu structură metalică), constructori 
(zidari), tâmplari, fântânari, muncitori în izolaţii contra 
umezelii şi a apei cu presiune, muncitori pentru lucrările de 
asfaltare şi acoperiri cu bitum, muncitori pentru lucrările de 
acoperişuri, faianţari, tinichigii, instalatori de conducte de 
gaz şi apă, instalatori de instalaţii electrice (electricieni), 
tehnicieni în instalaţiile de încălzire şi de aer condiţionat, 
companii cu activităţi de demolare, de excavare (săpători 
de diguri), producători de nisip şi pietriş, companii cu 
activităţi de dinamitare şi muncitori în lucrări de dinamitare, 
companii cu activităţi de spart piatră şi companii de foraje 
de mare adâncime. 

2. Asigurarea se extinde în limitele acoperite conform 
Condiţiilor Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă (CGARC) şi secţiunii A din Condiţiile Suplimentare 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CSGARC) şi în special asupra obligaţiilor de a plăti 
despăgubiri cauzate de: 

2.1. vătămări corporale şi daune materiale ce rezultă din 
proiectările efectuate de către contractant; 

2.2. daune la instalaţiile subterane (cum ar fi conducte 
electrice, de gaz, de apă, cabluri de telecomunicaţii, canale 
şi altele asemenea), în cazurile în care art. 6, punctele 10.2 
şi 10.3 din Condiţiile Generale pentru Asigurarea de 
Răspundere Civilă (CGARC) nu se aplică; 

2.3. daune în urma săpăturilor sub clădiri sau  consolidării 
necesare pentru fundația clădirilor; 

2.4. daune din surparea terenurilor, inclusiv a unei 
construcţii ridicate pe acestea sau a unei părţi a 
construcţiei, precum şi din alunecări de teren; 

2.5. daune la construcţiile vecine în urma neexecutării 
susţinerilor adecvate (inclusiv a rigidizărilor şi a proptirilor); 

2.6 daune din dinamitări conform prevederilor următoare: 

2.6.1. protecţia prin asigurare există numai în cazul în care 
lucrările de dinamitare sunt efectuate de o persoană 
autorizată în dinamitări în sensul Legii nr. 126/1995 
republicată în data de 12.03. 2014 privind regimul materiilor 
explozive, în varianta în vigoare. 

2.6.2. daunele materiale care apar pe o rază de 100 m de 
la locul dinamitării sunt excluse de la protecţia prin 
asigurare. 

2.6.3. în plus, asigurătorul nu plăteşte despăgubiri pentru 
acele daune materiale ce trebuie luate în calcul în mod 
obişnuit la lucrările de dinamitare, chiar dacă au fost luate 
măsurile de siguranţă necesare. 

3. În cazul în care nu este convenit altfel, franşiza pentru  
fiecare eveniment asigurat este în cazul: 

3.1. daunelor la instalaţiile subterane: 20% din 
despăgubirea cuvenită conform condiţiilor, minimum 175 
EUR, maximum 1.750 EUR; 

3.2. altor daune materiale: 10% din despăgubirea cuvenită 
conform condiţiilor, minimum 175 EUR, maximum 1.750 
EUR. 

4. Asigurarea nu se extinde asupra obligaţiilor de a plăti 
despăgubiri din participarea la asocieri de lucru. Activitatea 
unui partener al asocierii de lucru în calitate de 
subantreprenor al respectivei asocieri pe baza unei 
comenzi scrise nu se consideră drept participare la 
asocierea de lucru. 

Articolul 7: Ateliere de reparaţii auto şi activităţi 
lucrative similare 

Prin derogare de la art. 6, pct. 3 din Condiţiile Generale 
pentru Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), 
protecţia prin asigurare se extinde şi asupra obligaţiilor de 
a plăti despăgubiri pe baza Legii nr. 215/201 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Legii nr. 393/2004 privind statutul  aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare din cauza 
vătămării de persoane sau daunelor materiale în legătură 
cu art. 2 din O.G. 81/2000 privind certificarea încadrării 
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele 
tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia 
mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, 



 

 

prin inspecţia tehnică periodică, cu modificările şi 
completările ulterioare, acte normative în varianta în 
vigoare. 

Articolul 8: Cazarea turiştilor 

1. Prin derogare de la art. 6, punctele 10.1 şi 10.2 din 
Condiţiile Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă (CGARC), asigurarea se extinde şi asupra 
răspunderii asiguratului în calitate de custode pentru 
deteriorarea bunurilor aduse de oaspeţii preluaţi spre 
cazare. Se consideră aduse bunurile predate 
contractantului sau unuia dintre angajaţii acestuia sau 
remise unuia dintre aceştia sau aduse într-un anumit loc 
destinat  acestui scop. 

2. Acoperirea pentru daune din pierderea şi dispariţia 
bunurilor menţionate la pct. 1 este valabilă doar în cazul 
agreării unei clauze speciale. 

La agrearea unei astfel de clauze, contractantul este 
obligat să respecte următoarele prevederi (în caz contrar, 
asigurătorul, conform condiţiilor şi limitărilor de la articolul 
7 din Condiţiile Generale pentru Asigurarea de 
Răspundere Civilă - CGARC este exonerat de la obligaţia 
de plată): 

2.1.  în cazul pierderii sau dispariţiei unui bun, să anunţe 
imediat autoritatea competentă; 

2.2. în cazul în care compania contractantului are nevoie 
de o licență de funcţionare oficială, atunci aceasta trebuie 
să afișeze într-un loc uşor vizibil informația că banii, hârtiile 
de valoare (cecurile de călătorie) şi bunurile de valoare 
trebuie depuse cu confirmare la locul desemnat pentru 
aceastea din cadrul companiei asigurate. 

3. Excluderi: 

Extinderea protecţiei prin asigurare conform punctelor 1 şi 
2 nu include pretenţiile din daunele: 

3.1. provocate obiectelor aduse de oaspeți în timpul 
transportării sau în urma unei activităţi ce depăşeşte cadrul 
transportului acestor obiecte de către contractant sau de 
către angajaţii sau colaboratorii săi; 

3.2. provocate autovehiculelor şi ambarcaţiunilor aduse de 
oaspeţi, accesoriilor şi pieselor componente ale acestora şi 
bunurilor amplasate pe sau în aceste vehicule, în măsura 
în care pretenţia de despăgubire se bazează pe articolele 
2.127 şi următoarele din Noul Cod Civil; 

3.3. provocate de pierderea şi dispariţia bunurilor din 
spaţiile cu acces deschis, în care sunt servite băuturi şi 
mâncare. 

4. Prin derogare de la art. 1, pct. 2 din Condiţiile Generale 
pentru Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), 
asigurarea se extinde şi asupra obligaţiilor de a plăti 
despăgubiri din daunele pur financiare, până la o sumă 
asigurată în valoare de 2.000 EUR . 

Articolul 9: Instituţii balneare 

1. Prin derogare de la art. 6 punctele 10.1 şi 10.2 din 
Condiţiile Generale pentru Asigurarea de Răspundere 

Civilă (CGARC), asigurarea se extinde asupra răspunderii 
contractantului în calitate de custode în cazul deteriorării 
bunurilor aduse de oaspeţii cazaţi în instituţii balneare. 

2. Doar în cazul agreării unei clauze speciale, asigurarea 
se extinde şi pentru răspunderea asiguratului pentru 
pierderea şi dispariţia bunurilor ce sunt păstrate sub cheie 
de oaspeţii instituţiilor balneare în cabinele şi vestiarele 
puse la dispoziţie de instituţia balneară sau luate în 
păstrare de instituţia balneară. 

La agrearea unei astfel de clauze, contractantul este 
obligat (în caz contrar, asigurătorul, conform condiţiilor şi 
limitărilor de la articolul 7 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă - CGARC, este exonerat 
de la obligaţia de plată) să respecte următoarele prevederi: 

2.1.  în cazul pierderii unui bun, să anunţe neîntârziat 
autoritatea competentă; 

2.2. să informeze printr-un anunț plasat într-un loc vizibil, 
faptul că banii, hârtiile de valoare (cecurile de călătorie) şi 
bunurile de valoare trebuie lăsate la casă ori în locul special 
destinat, cu bon de confirmare. 

3. Extinderea protecţiei prin asigurare conform punctelor 1 
şi 2 nu este valabilă pentru pretenţiile pentru daunele 
autovehiculelor şi ambarcaţiunilor aduse de oaspeţii cazaţi 
la instituţiile balneare, accesoriilor şi pieselor componente 
ale acestora şi ale bunurilor amplasate pe sau în aceste 
vehicule, în măsura în care pretenţia de despăgubire se 
bazează pe articolele 2.127 şi următoarele din Noul Cod 
Civil. 

Articolul 10: Deţinerea de clădiri şi terenuri 

1. Asigurarea se extinde conform  acoperirii din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC) asupra obligaţiilor de a plăti despăgubiri în cadrul 
răspunderii civile generate: 

1.1. din deţinerea, administrarea, supravegherea, 
aprovizionarea, asigurarea curăţeniei, iluminării şi îngrijirii 
proprietăţii asigurate, inclusiv a construcţiilor şi facilităţilor 
ce se află în şi pe aceasta, cum ar fi ascensoare, instalaţii 
de încălzire şi climatizare, piscine, locuri de joacă pentru 
copii şi instalaţii de grădină; 

Este cuprinsă în asigurare şi plaja aflată în proprietate 
privată, dacă există şi dacă se află în imediata apropiere a 
proprietăţii asigurate. 

1.2. din derularea lucrărilor de demolare, construcţie, 
reparare şi excavare la proprietatea asigurată, în cazul în 
care costurile totale ale proiectului de construcţie - luând în 
considerare lucrări şi materiale în regie proprie - nu 
depăşesc 12.000 EUR; 

Se aplică secţiunea B articolul 6 pct. 2 din Condiţiile 
Suplimentare Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă (CSGARC). Pentru astfel de proiecte de construcţie, 
obligaţiile contractantului de a plăti despăgubiri în calitate 
de persoană reponsabilă de construcţia clădirii sunt 
acoperite. 



 

 

1.3. din cazarea persoanelor pe proprietatea asigurată 
conform Secţiunii B, articolul 8 din Condiţiile Suplimentare 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CSGARC), în cazul în care nu este necesară o autorizaţie 
oficială pentru desfăşurarea respectivelor activităţi 
lucrative. 

2. Sunt acoperite conform pct. 1, obligaţiile de a plăti 
despăgubiri: 

2.1. ce revin proprietarului şi deţinătorului clădirii; 

2.2. ce revin administratorului clădirii şi îngrijitorului clădirii; 

2.3. ce revin acelor persoane care acţionează din 
însărcinarea contractantului pentru acesta, în măsura în 
care această activitate nu se efectuează în exercitarea 
profesiei sau activităţii sale lucrative; 

2.4. ce revin acelor persoane care iau locul asiguratului în 
urma unui drept de uzufruct, faliment, lichidare sau 
administrare judiciară. 

Sunt exceptate vătămările corporale care se încadrează în 
accidente de muncă în sensul Codului Muncii şi a legilor 
privind asigurările sociale pentru persoanele de acelaşi 
nivel ierarhic, specificate la punctele 2.1 - 2.4. 

3. În cazul daunelor produse de precipitaţii atmosferice la 
tapete, zugrăveli, stucaturi ornamentale, lambriuri, 
pardoseli, cabluri de curent electric, de telefon sau alte 
conducte şi la alte accesorii ale clădirii în spaţiile 
comerciale şi de locuit închiriate - cu excepţia daunelor la 
ferestrele şi uşile de pe partea exterioară a clădirii - prin 
derogare de la art. 1 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), asigurătorul 
plăteşte despăgubiri şi în cazul în care nu există o 
răspundere civilă a proprietarului (locatorului) faţă de 
chiriaş (locatar). Despăgubirea cuprinde costurile lucrărilor 
de reparare, în măsura în care nu este vorba despre costuri 
de conservare, care prin lege trebuie suportate de către 
proprietar. 

În cazul în care daunele menţionate intervin din cauza 
inundaţiilor, apei freatice sau în legătură cu cutremurele, 
atunci asigurătorul plăteşte numai în conformitate cu art. 1 
din Condiţiile Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă (CGARC). 

4. Pretenţiile de despăgubire ale coproprietarilor, 
proprietarilor locuinţei, persoanelor cu drept de folosinţă şi 
ale aparţinătorilor acestora (art. 6 pct. 6.2 din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă - 
CGARC) sunt acoperite în măsura în care aceste persoane 
sau reprezentanţii legali ai acestora nu sunt direct 
răspunzători pentru daunele intervenite în urma propriilor 
acţiuni sau omisiuni. 

Protecţia prin asigurare conform pct. 3 se aplică în mod 
corespunzător şi pentru spaţiile comerciale şi de locuit 
utilizate de către persoanele menţionate mai sus. 

Articolul 11: Deţinerea animalelor 

1. Asigurarea se extinde şi asupra obligaţiei de a plăti 
despăgubiri ce este în sarcina custodelui, îngrijitorului sau 
a unei persoane cu drept de a deţine un animal. 

Doar în cazul agreerii unei clauze speciale există protecţie 
prin asigurare pentru obligaţiile de a plăti despăgubiri 
pentru daunele suferite de animale rezultând din 
reproducerea acestora. 

2. Prin derogare de la art. 3 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), protecţia prin 
asigurare se extinde şi asupra evenimentelor asigurate ce 
intervin în Europa, precum şi pe teritoriul geografic al 
statelor mediteraneene. 

Articolul 12: Ambarcaţiunile 

1. Asigurarea se extinde şi asupra obligaţiilor de a plăti 
despăgubiri proprietarului, deţinătorului şi persoanelor 
care, cu acordul contractantantului asigurării, participă la 
utilizarea ambarcaţiunii sau sunt transportaţi cu aceasta. 

2. Drept obligaţie a cărei încălcare are ca urmare 
exonerarea de la obligaţia de plată a asigurătorului, 
conform condiţiilor şi restricţiilor de la articolul 7 din 
Condiţiile Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă (CGARC), se stipulează faptul că persoana care 
conduce ambarcaţiunea are dreptul confirmat de autorităţi 
de a conduce ambarcaţiunea asigurată. 

3. Prin derogare de la art. 7, punctele 10.1 şi 10.2 din 
Condiţiile Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă (CGARC), asigurarea se extinde şi asupra bunurilor 
pe care persoanele transportate le poartă asupra lor sau 
ca bagaj de voiaj. 

4. Protecţia prin asigurare nu se referă la obligaţiile de a 
plăti despăgubiri cauzate de daune generate de 
participarea la curse cu bărci cu motor şi la cursele aferente 
de antrenament. 

Articolul 13: Asociaţii 

(În sensul Legii privind asociaţiile - Ordonanţa de Guvern 
O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, în varianta în 
vigoare) 

1. Asigurarea se extinde, conform  acoperirii din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC), asupra obligaţiilor de a plăti despăgubiri în 
cadrul răspunderii civile angajate din: 

1.1. Deţinerea sau utilizarea de terenuri, clădiri, spaţii, 
instalaţii, dispozitive şi aparatură pentru scopurile 
asiguratului conform statutelor (secţiunea B, articolul 10 
din Condiţiile Suplimentare Generale pentru Asigurarea  de 
Răspundere Civilă - CSGARC se aplică în mod 
corespunzător); 

1.2. Derularea evenimentelor asociaţiei de către 
contractant, indiferent de locul evenimentului. 

2. Sunt asigurate conform pct. 1 obligaţiile de a plăti 
despăgubiri: 



 

 

2.1. ce revin reprezentanţilor legali şi persoanelor 
împuternicite de asigurat şi acelor persoane pe care acesta 
le-a angajat pentru conducerea sau supravegherea 
asociaţiei; 

2.2. ce revin tuturor celorlalţi angajaţi ai contractantului 
pentru daunele pe care le-au provocat în exercitarea 
sarcinilor lor de serviciu, cu excepţia vătămărilor corporale 
care se încadrează la accidente de muncă (boli 
profesionale) între angajaţii de acelaşi nivel ierarhic ai 
asociaţiei asigurate, în sensul Codului Muncii si al legilor 
privind asigurările sociale; 

2.3. ce revin tuturor membrilor asociaţiei din desfăşurarea 
activităţilor asociației conform statutului: 

- în cadrul asociaţiei, 

- la evenimentele asociaţiei, precum şi 

- în afara asociaţiei, în numele asociaţiei, 

dacă pentru acestea nu există altă protecţie prin asigurare. 

3. Numai în baza unei clauze speciale se extinde 
asigurarea şi asupra obligaţiilor de a plăti despăgubiri din:  

3.1. deţinerea sau utilizarea de: 

3.1.1. tribune şi instalaţii pentru spectatori; 

3.1.2. pârtii de bob şi sanie, rampe de sărituri, piste de schi 
şi trasee de schi fond. 

3.2. deţinerea sau utilizarea de: 

3.2.1. animale; 

3.2.2. ambarcaţiuni. 

3.3. Derularea concursurilor locale, naţionale sau 
internaţionale. 

Articolul 14: Răspunderea civilă privată 

1. Asigurarea se extinde, conform acoperirii din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC), asupra obligaţiilor asiguratului de a plăti 
despăgubiri în calitate de persoană privată în cadrul 
răspunderii civile angajate din riscurile vieţii de zi cu zi, cu 
excepţia riscurilor derivate din activităţile profesionale sau 
comerciale, după cum urmează: 

1.1. în calitate de proprietar al locuinţei (însă nu în calitate 
de proprietar al clădirii din care face parte locuinţa şi/sau a 
terenului) şi în calitate de angajator al personalului casnic, 
inclusiv al cazării pentru turişti, în cazul în care nu este 
necesară o autorizaţie oficială pentru desfăşurarea 
activităţilor lucrative (se aplică secţiunea B, articolul 8 din 
Condiţiile Suplimentare Generale pentru Asigurarea de 
Răspundere Civilă - CSGARC); 

1.2. din deţinerea şi funcţionarea unei instalaţii de recepţie 
radio-TV; 

1.3. din deţinerea şi utilizarea bicicletelor; 

1.4. din practicarea neprofesionistă a sportului, cu 
excepţia vânătorii; 

1.5. din posesia permisă a armelor albe şi de foc şi din 
utilizarea acestora ca dispozitiv sportiv şi pentru scopuri de 
autoapărare; 

1.6. din deţinerea animalelor de talie mică, cu excepţia 
câinilor (se aplică secţiunea B, articolul 11 din Condiţiile 
Suplimentare Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă - CSGARC); 

1.7. din utilizarea ocazională, dar nu şi din deţinerea 
bărcilor cu acționare electrică şi cu pânze (se aplică 
secţiunea B, articolul 12 din Condiţiile Suplimentare 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă - 
CSGARC); 

1.8. din deţinerea şi utilizarea altor ambarcaţiuni fără 
motor, precum şi a navomodelelor (se aplică secţiunea B, 
articolul 12 din Condiţiile Suplimentare Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă - CSGARC); 

1.9. din deţinerea şi utilizarea aeromodelelor fără 
acţionare cu motor, până la o greutate de 5 kg. în zbor, prin 
derogare de la art. 6, pct. 5.2 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC). 

2. Asigurarea se extinde şi asupra obligaţiilor similare de 
a plăti despăgubiri: 

2.1. ce revin soţului/soţiei sau partenerului de viaţă care 
convieţuieşte cu asiguratul în aceeaşi gospodărie; 

2.2. ce revin copiilor minori și, de asemenea, 
descendenţilor copiilor, copiilor adoptivi, copiilor sub tutelă 
şi copiilor vitregi ai contractantului, soţului sau partenerului 
său de viaţă asigurat; în plus, aceşti copii rămân asiguraţi 
până la împlinirea vârstei de 25 de ani, în cazul în care şi 
atât timp cât aceştia nu dispun de o gospodărie proprie şi 
de un venit propriu regulat;  

2.3. ce revin persoanelor care realizează pentru asigurat, 
pe bază de contract de muncă sau din curtoazie, activităţi 
casnice, în cadrul acestei activităţi. Sunt excluse 
vătămările corporale între angajaţii contractantului de 
acelaşi nivel ierarhic care se încadrează ca accidente de 
muncă (boli profesionale), în sensul Codului Muncii şi al 
legilor privind asigurările sociale. 

3. Prin derogare de la art. 3 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), protecţia prin 
asigurare se extinde asupra evenimentelor asigurate 
intervenite în Europa, precum şi pe teritoriul geografic al 
statelor mediteraneene. 

Articolul 15: Extinderea răspunderii civile private 

1. Asigurarea se extinde, conform acoperirii din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC), asupra obligaţiilor contractantului de a plăti 
despăgubiri în calitate de persoană privată, în cadrul 
răspunderii civile angajate din riscurile vieţii de zi cu zi, cu 
excepţia riscurilor derivate din activităţile profesionale sau 
comerciale, după cum urmează: 

1.1. în calitate de proprietar al locuinţei (însă nu în calitate 
de proprietar al clădirii din care face parte locuinţa şi/sau 



 

 

terenul) şi în calitate de angajator al personalului casnic, 
inclusiv al cazării pentru turişti, în cazul în care nu este 
necesară o autorizaţie oficială pentru desfăşurarea 
activităţilor lucrative (se aplică secţiunea B, articolul 8 din 
Condiţiile Suplimentare Generale pentru Asigurarea de 
Răspundere Civilă - CSGARC); 

1.2. din deţinerea şi funcţionarea unei instalaţii recepţie 
radio-TV; 

1.3. din deţinerea şi utilizarea bicicletelor; 

1.4. din practicarea neprofesionistă a sportului, cu 
excepţia vânătorii; 

1.5 din posesia permisă a armelor albe şi de foc şi din 
utilizarea acestora ca dispozitiv sportiv şi pentru scopuri de 
autoapărare; 

1.6. din deţinerea animalelor de talie mică, cu excepţia 
câinilor (se aplică secţiunea B, articolul 11 din Condiţiile 
Suplimentare Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă - CSGARC); 

1.7. din utilizarea ocazională, dar nu şi din deţinerea 
bărcilor cu acționare electrică şi cu pânze (se aplică 
secţiunea B, articolul 12 din Condiţiile Suplimentare 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă - 
CSGARC); 

1.8. din deţinerea şi utilizarea altor ambarcaţiuni fără 
motor, precum şi a navomodelelor (se aplică secţiunea B, 
articolul 12 din Condiţiile Generale Suplimentare pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă - CSGARC); 

1.9. din deţinerea şi utilizarea aeromodelelor fără 
acţionare cu motor, până la o greutate de 5 kg. în zbor, prin 
derogare de la art. 6, pct. 5.2 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC). 

2. Art. 6, pct. 10 din Condiţiile Generale pentru Asigurarea 
de Răspundere Civilă (CGARC) se aplică numai în măsura 
în care bunurile au fost împrumutate, date în leasing, 
închiriate, luate în arendă de către asigurat sau persoanele 
coasigurate, respectiv au fost cedate asiguratului sau 
persoanelor coasigurate în cadrul unor simple relaţii de 
curtoazie; în plus, în măsura în care bunurile au fost luate 
în păstrare sau au fost supuse unei prelucrări (în special, 
reparaţie sau întreţinere). 

3. Prin derogare de la art. 6, pct. 10.1 din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC), protecţia prin asigurare se extinde, în plus, 
asupra obligaţiilor de a plăti despăgubiri generate de 
deteriorarea spaţiilor închiriate, precum şi a inventarului 
aferent acestora. Această protecţie prin asigurare se aplică 
numai relaţiilor de închiriere cu o durată maximă de o lună. 

4. Asigurarea se extinde şi asupra obligaţiilor similare de 
a plăti despăgubiri: 

4.1. ce revin soţului/soției sau partenerului de viaţă care 
convieţuieşte cu asiguratul în aceeaşi gospodărie; 

4.2. ce revin copiilor minori (inclusiv descendenţii copiilor, 
copii adoptivi, copii sub tutelă şi copii vitregi) ai 

contractantului, soţului sau partenerului său de viaţă 
asigurat; în plus, aceşti copii rămân asiguraţi până la 
împlinirea vârstei de 25 ani, în cazul în care şi atât timp cât 
aceştia nu dispun de o gospodărie proprie şi de un venit 
propriu regulat; 

4.3. ce revin persoanelor care realizează pentru asigurat, 
pe bază de contract de muncă sau din curtoazie, activităţi 
casnice, în cadrul aceastei activităţi. Sunt exceptate 
vătămările corporale între angajaţii contractantului de 
acelaşi nivel ierarhic și care se încadrează ca accidente de 
muncă (boli profesionale) în sensul Codului Muncii şi al 
legilor privind asigurările sociale. 

5. Prin derogare de la art. 6, pct. 6.2 din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC), sunt excluse din protecţia prin asigurare 
pretenţiile de despăgubire ale persoanele asigurate 
conform punctelor 4.1 şi 4.2. 

6. Prin derogare de la art. 3 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), protecţia prin 
asigurare se extinde asupra evenimentelor asigurate 
intervenite în Europa, precum şi pe teritoriul geografic al 
statelor mediteraneene.. 

Articolul 16: Instituţii de învăţământ 

1. Şcoli şi instituţii de învăţământ: 

1.1. Se aplică secţiunea A din Condiţiile Suplimentare 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CSGARC). 

1.2. Prin derogare de la art. 6, punctele 10.1 şi 10.2 din 
Condiţiile Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă (CGARC), asigurarea se extinde şi asupra 
răspunderii contractantului generată de deteriorarea (nu şi 
din pierderea sau din dispariția) bunurilor elevilor sau ale 
copiilor din internate. 

2. Profesori sau personal de supraveghere: 

Asigurarea se extinde, conform  acoperirii din Condiţiile 
Generale pentru Asigurarea de Răspundere Civilă 
(CGARC), asupra obligaţiilor asiguratului de a plăti 
despăgubiri generate din activitatea de predare şi 
supraveghere. 

3. Protecţia prin asigurare se extinde asupra desfăşurării 
evenimentelor şcolare), chiar şi în afara programei şcolare, 
totuşi cu aprobarea conducerii şcolii/instituţiei de 
învăţământ. 

Prin derogare de la art. 3 din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), protecţia prin 
asigurare se extinde asupra evenimentelor asigurate din 
desfăşurarea acestor evenimente şcolare în Europa, 
precum şi pe teritoriul geografic al statelor mediteraneene. 

4. Prin derogare de la art. 6, pct. 3 din Condiţiile Generale 
pentru Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), 
asigurarea se extinde şi asupra obligaţiilor de a plăti 
despăgubiri pe baza Legii 215/2001 privind administraţia 
publică locală,  în varianta în vigoare. 



 

 

Articolul 17: Biserici, lăcaşe de cult 

1. Conform valorii acoperirii din Condiţiile Generale pentru 
Asigurarea de Răspundere Civilă (CGARC), asigurarea se 
extinde asupra obligaţiilor de a plăti despăgubiri generate 
de: 

1.1. efectuarea îndatoririlor unei comunităţi bisericeşti, 
respectiv de cult; 

1.2. derularea evenimentelor de către contractant, 
indiferent de locul evenimentului; 

1.3. deţinerea sau utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor, 
echipamentelor, instalaţiilor şi aparaturii ce nu servesc 

unor scopuri agricole şi forestiere, comerciale sau 
industriale şi nu sunt închiriate sau luate în arendă, precum 
şi de inventarul şi funcţionarea cimitirelor şi crematoriilor 
(se aplică secţiunea B, articolul 10 din Condiţiile 
Suplimentare Generale pentru Asigurarea de Răspundere 
Civilă - CSGARC). 

2. Sunt asigurate conform pct. 1 obligaţiile de a plăti 
despăgubiri ce revin reprezentanţilor legali ai asiguratului 
şi tuturor persoanelor ce acţionează pentru acesta sau în 
numele lui. 

 

 

 

 


