ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ GENERALĂ
- Condiţii generale de asigurare I.
DEFINIŢII
Asigurător: GOTHAER Asigurări Reasigurări S.A.
Asigurat: persoana juridică menţionată în Poliţă, având un interes
asigurabil legal. Dacă Asiguratul este una şi aceeaşi persoană cu
Contractantul, noţiunea de Asigurat preia şi conţinutul noţiunii de
Contractant.
Prin noţiunea de „Asigurat” se înţeleg şi prepuşii Asiguratului conform
legii, în timp ce acţionează în această calitate, în interesul
Asiguratului.
Activitate: activitatea lucrativă, precizată expres în Poliţă, pentru care
Asiguratul este legal autorizat şi desfăşurată de către acesta în timpul
Perioadei de asigurare;
An de asigurare: perioada de 1 (un) an calendaristic, cuprinsă între
două date succesive de Aniversare a Contractului, în cazul
Contractelor de asigurare multianuale.
Aniversarea Contractului de asigurare: data la care se împlineşte
un număr întreg de ani de la data intrării în vigoare a Contractului de
asigurare. Prima Aniversare este considerată data la care se
împlineşte un an calendaristic de la data intrării în vigoare a
Contractului de asigurare. Contractul de asigurare se aniversează
anual;
Cerere de despăgubire: solicitarea/reclamaţia/notificarea făcută în
scris de către Persoana păgubită împotriva Asiguratului, cu privire la
producerea unui Prejudiciu;
Cifra de afaceri: venitul brut (fără T.V.A.) estimat de către Asigurat a
se obţine din Activitatea precizată în Poliţă şi desfăşurată în Perioada
de asigurare;
Contract de asigurare (Contract): Poliţa de asigurare, Specificaţia la
Poliţa de asigurare, Cererea-chestionar, Condiţiile generale de
asigurare şi Condiţiile speciale (după caz), precum şi orice alte acte
încheiate de comun acord de către părţile contractante, inclusiv orice
alte documente solicitate de Asigurător pentru evaluarea riscului.
Contractul de asigurare se poate încheia în format fizic sau prin
mijloace electronice de comercializare;
Contractant: Persoana fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi sau
persoana juridică care încheie Contractul de asigurare cu Asigurătorul
pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de
Asigurător să plătească Prima de asigurare. Asiguratului ori
Beneficiarului îi sunt opozabile neîndeplinirea de către Contractant a
obligaţiilor prevăzute în Poliţă.
Culpa: reprezintă vinovăţia, sub forma imprudenţei sau neglijenţei.
 Imprudenţa este caracterizată prin aceea că autorul prevede
posibilitatea producerii rezultatului păgubitor al faptei sale ilicite,
dar nu îl acceptă, considerând în mod nejustificat că acel rezultat
nu se va produce.
 Neglijenţa este caracterizată prin aceea că autorul faptei
păgubitoare nu prevede rezultatul conduitei sale, deşi trebuia şi
putea să îl prevadă.
Despăgubire: suma datorată de către Asigurător Terţei persoane
păgubite sau moştenitorilor legali ai acesteia (după caz), în cazul
producerii unui Eveniment asigurat;
Evenimentul asigurat: orice Prejudiciu produs de către Asigurat în
timpul Perioadei de asigurare, în mod imprevizibil şi accidental, unei
Terţe persoane, în urma căruia se naşte dreptul la Despăgubire.
Se consideră ca fiind unul şi acelaşi Eveniment:
a) Toate daunele produse în mod imprevizibil şi accidental,
provocate de acelaşi eveniment acoperit prin contractul de
asigurare, care apare sau începe să se manifeste în timpul
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perioadei de asigurare. Data producerii Evenimentului este
considerată data primului Eveniment;
b) Prejudiciul pentru care pretenţiile de despăgubire sunt
înaintate împotriva mai multor persoane responsabile şi
asigurate în cadrul aceleiaşi Poliţe de asigurare.
Seria prejudiciilor: toate prejudiciile care au fost cauzate de aceeaşi
Faptă culpabilă. Data producerii Evenimentului este considerată data
la care s-a manifestat primul prejudiciu din Seria de prejudicii.
Fapta culpabilă: fapta (acţiunea/inacţiunea) săvârşită accidental şi
fără intenţie de către Asigurat în Perioada de asigurare, având
caracter contrar normelor legale şi care cauzează Prejudicii unor
Terţe persoane;
Forţa majoră: situaţie invocată de una din părţi, dovedită cu
documente emise de autorităţi publice competente, absolut
imprevizibilă la data încheierii Contractului de asigurare, absolut
invincibilă, independent de voinţa părţilor, care a împiedicat una din
părţi să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale;
Franşiza: partea din fiecare Daună (în cuantum monetar fix sau ca
procent din Limita/Sublimita de răspundere sau din Daună) care va fi
suportată de către Asigurat/Beneficiar;
Limita de răspundere: suma maximă care reprezintă răspunderea
Asigurătorului în cazul producerii Evenimentului asigurat (reprezintă
maximul despăgubirii care poate fi plătită);
Pagube la bunuri: avarierea/distrugerea unui bun aparţinând Terţei
persoane;
Perioada de asigurare: intervalul de timp pentru care Asigurătorul a
încasat Prima de asigurare şi preia răspunderea pentru consecinţele
producerii Evenimentelor asigurate;
Poliţa de asigurare (Poliţa): documentul semnat de părţi, care
atestă existenţa Contractului de asigurare;
Prejudiciu (Dauna): Dauna materială directă (prejudicii patrimoniale)
suferită de către Terţa persoană în timpul Perioadei de asigurare,
constând în Vătămări corporale şi/sau Pagube la bunuri, cauzată în
mod direct de săvârşirea de către Asigurat, în timpul Perioadei de
asigurare, a unei Fapte culpabile, de lucruri/animale aflate în paza
juridică a Asiguratului şi/sau de ruina edificiului;
Dauna materială: dauna fizică (distrugere, pierdere sau depreciere) a
unui bun;
Deces: moartea unei terţe persoane, confirmată prin Certificatul de
deces emis de autorităţile competente.
Prima de asigurare: Suma datorată de către Asigurat/ Contractant
Asigurătorului şi stabilită în Poliţa de asigurare, pentru care
Asigurătorul preia în răspunderea sa plata Despăgubirii în cazul
producerii Riscurilor asigurate;
Rea-credinţă: atitudinea unei persoane care comite o faptă contrară
legii sau contractului în care este parte, fiind conştientă de caracterul
ilicit al conduitei sale;
Terţa persoană: persoana care suferă un Prejudiciu ca urmare a
săvârşirii de către Asigurat a unei Fapte culpabile independent de
natura relaţiei contractuale a acesteia cu Asiguratul;
Sublimita de răspundere: suma stabilită în cadrul Limitei de
răspundere pentru anumite evenimente şi/sau cheltuieli acoperite
menţionate în Poliţă, şi care reprezintă maximul răspunderii
Asigurătorului în cazul producerii Evenimentului asigurat sau în cazul
efectuării cheltuielilor respective acoperite; sublimita nu operează în
nici o situaţie în sensul majorării Limitei de răspundere asumate de
Asigurător;
Vătămare corporală: orice vătămare fizică suferită de către Terţa
persoană în timpul Perioadei asigurate, având drept consecinţă
directa incapacitate temporară de muncă, invaliditatea permanentă
sau decesul acesteia;
Conformitatea cu recunoaşterea datei: situaţia care presupune că
toate tehnologiile utilizate în cadrul unei societăţi sau care
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influenţează direct sau indirect funcţionarea acesteia, nu sunt afectate
în nici un fel de schimbarea datei calendaristice la momentul trecerii
în anul 2000 şi nici în vreun alt moment anterior sau ulterior acestuia,
funcţionarea normală a societăţii şi răspunderea acesteia faţă de terţi
neputând fi afectată din acest punct de vedere.
II.
OBIECTUL ASIGURĂRII
2.1.
În conformitate cu prevederile prezentelor Condiţii generale
de asigurare, în limita răspunderii asumate prin Contract şi în
schimbul plăţii Primei de asigurare în cuantumul şi până la termenele
scadente precizate în Poliţă, Asigurătorul acoperă răspunderea civilă
delictuală a Asiguratului angajată în conformitate cu legea din
România şi declanşată ca urmare a producerii unor Evenimente
asigurate în timpul Perioadei de asigurare, în legătură cu Activitatea
desfăşurată de către Asigurat în timpul aceleiaşi perioade.
2.2.
Acoperirea în timp
Asiguratorul acoperă Prejudiciile produse în timpul Perioadei de
valabilitate a Contractului de asigurare ca urmare a Faptei culpabile
săvârşite de Asigurat în timpul aceleaşi perioade.
Asigurătorul acordă despăgubiri pentru pretenţiile valorificate în
interiorul termenului legal de prescripţie.
2.3.
Termenul de prescripţie:
Termenul de prescripţie în care terţa persoană păgubită îşi poate
valorifica drepturile de despăgubire împotriva Asiguratului este de 3
ani şi curge de la data la care terţul a cunoscut sau trebuia ori putea
să cunoască prejudiciul şi persoana răspunzătoare de producerea
acestuia.
Dacă Asiguratul a plătit despăgubirea Terţului păgubit, dreptul la
acţiune al Asiguratului împotriva Asigurătorului pentru obţinerea
despăgubirilor în baza Contractului de asigurare se prescrie în termen
de 2 ani de la data efectuării plăţii către Terţul păgubit.
III.
RISCURI ASIGURATE/ DESPĂGUBIRI ACORDATE
Asigurătorul acordă despăgubiri, în limitele răspunderii menţionate în
Poliţă, pentru:
3.1.
sumele compensatorii pe care Asiguratul este obligat să le
plătească Terţelor persoane păgubite cu titlu de Daune materiale
directe, ca urmare a producerii unor Evenimente asigurate;
3.2.
cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită pentru
îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la
plata despăgubirilor ca urmare a producerii unui Eveniment asigurat,
dacă Asiguratul a fost obligat la despăgubire prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
3.3.
cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil,
stabilite de lege ori de către instanţele de judecată, dacă Asiguratul a
fost obligat la plata despăgubirilor urmare a producerii unui Eveniment
asigurat.
IV.
EXCLUDERI
Nu sunt cuprinse în asigurare şi Asigurătorul nu acordă despăgubiri în
baza prezentului Contract de asigurare pentru:
4.1.
cereri de despăgubire/Prejudicii/Fapte culpabile ori
circumstanţe care le-ar putea genera, cunoscute Asiguratului
(indiferent dacă au fost declarate sau nu Asigurătorului în Cerereachestionar) sau pe care trebuia să le cunoască înainte de data intrării
în vigoare a Contractului de asigurare;
4.2.
prejudicii produse de către Asigurat ca urmare a faptelor ilicite
intenţionate (inclusiv frauda) ale acestuia;
4.3.
pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse ca
urmare a comiterii unei infracţiuni;
4.4.
prejudicii produse sau agravate (pentru partea din prejudiciu
care s-a mărit) ca urmare a faptului că Asiguratul nu a luat măsurile
necesare prevenirii/diminuării prejudiciilor (de ex.: nerespectarea
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specificaţiilor tehnice ale producătorului/ furnizorului/reparatorului,
folosirea unor produse/echipamente neconforme cu scopul pentru
care au fost produse, ieşite din uz sau care nu sunt aprobate de
autorităţile legale spre a fi utilizate ori care nu mai corespund normelor
tehnice de funcţionare, nerespectarea reglementărilor legale cu privire
la desfăşurarea Activităţii etc.);
4.5.
pretenţiile de despăgubire formulate de Asiguraţi, unii
împotriva altora sau împotriva Asiguratului de către:
a)
prepuşii/împuterniciţii/reprezentanţii/angajaţii Asiguratului;
b)
orice persoană care este deţinută/controlată/condusă sau
administrată, direct sau indirect, de către Asigurat;
c)
orice persoană care îl deţine/controlează/conduce şi
administrează pe Asigurat;
d)
orice persoană pentru care Asiguratul are calitatea de
partener contractual, consultant, prepus sau angajat.
4.6.
pretenţiile privind situaţiile în care Asiguratul este exonerat de
răspundere, conform prevederilor legale în vigoare;
4.7.
orice răspundere asumată de către Asigurat printr-un
contract, acord, înţelegere scrisă/verbală/subînţeleasă, precum şi prin
orice tip de garanţie;
4.8.
orice răspundere civilă delictuală a Asiguratului decurgând
din alte activităţi decât cea precizată în Contractul de asigurare;
4.9.
pierderi financiare fără legătură directă cu vătămările
corporale şi/sau pagubele materiale suferite de terţele persoane
păgubite (de ex.: pierderi financiare pure, pierderi de profit, pierderea
folosinţei bunurilor, reducerea valorii bunurilor după reparaţie etc.),
precum şi orice alte prejudicii indirecte;
4.10. prejudicii nepatrimoniale (daune morale), daune rezultând din
calomnie/defăimare, daune cominatorii, încălcarea drepturilor de
proprietate intelectuală (brevete, patente, drepturi de autor, mărci
comerciale, embleme înregistrate la organisme specializate în
domeniu);
4.11. pretenţiile cu privire la caracteristicile/performanţele
activităţii/serviciilor prestate, pretenţii în legătură cu depăşirea
costurilor estimate/duratei prestării activităţii/serviciilor, orice
costuri/cheltuieli rezultate din, direct sau indirect, sau în legătură cu
executarea, finalizarea, corectarea/rectificarea, îmbunătăţirea oricărei
activităţi ori serviciu prestat/furnizat de către Asigurat, precum şi
pretenţii în legătură cu nerealizarea criteriilor/indicilor de performanţă
a activităţii/serviciilor/lucrărilor prestate;
4.12. prejudiciile apărute în cazul desfăşurării Activităţii de către
Asigurat fără documente doveditoare (inclusiv contract legal valabil
încheiat cu clienţii) sau a desfăşurării de activităţi neautorizate ori
derulate cu încălcarea prevederilor legale (de ex.: Asiguratul nu deţine
toate avizele/autorizaţiile legale necesare desfăşurării Activităţii sau
acestea sunt suspendate/anulate/ retrase/expirate, precum şi
prejudiciile apărute după încetarea Activităţii Asiguratului din orice
cauză (insolvenţă, faliment etc.);
4.13. prejudicii generate de desfăşurarea Activităţii de către
persoane care nu au pregătirea sau specializarea necesara;
4.14. amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli judiciare penale sau de
executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor;
4.15. pagubele materiale produse bunurilor care aparţin
Asiguratului sau care sunt ori au fost în grija/custodia/controlul
acestuia în orice mod şi cu orice titlu (de exemplu: îngrijire, păstrare,
depozitare, reparare, prelucrare, curăţare, întrebuinţare etc.);
4.16. pretenţii de despăgubire în legătură cu daunele cauzate de
orice Produs/Serviciu, care face obiectul Activităţii Asiguratului, şi care
nu se mai află în proprietatea/grija/controlul/custodia Asiguratului în
momentul producerii Evenimentului asigurat;
4.17. răspunderea Asiguratului angajată pentru pagubele produse
bunurilor care, fiind vândute nu au fost predate încă;
4.18. orice răspundere profesională a Asiguratului;
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4.19. orice răspundere managerială, inclusiv a administratorilor şi
directorilor executivi;
4.20. răspunderea Asiguratului decurgând din orice activitate de
construcţii-montaj (inclusiv demolare);
4.21. răspunderea Asiguratului decurgând din orice activitate de
pază/monitorizare (dispecerat)/intervenţie/gardă;
4.22. răspunderea unităţilor medicale/sanitare de orice tip, teste
clinice;
4.23. răspunderea sub-contractanţilor Asiguratului, dacă nu s-a
convenit altfel între părţi cu precizarea expresă în Poliţă;
4.24. răspunderea încrucişată; prin „răspundere încrucişată” se
înţelege situaţia în care pe Poliţă sunt numiţi mai mulţi Asiguraţi, iar
dacă unul dintre Asiguraţi cauzează Prejudicii unui alt Asigurat,
acoperirea ar funcţiona ca şi cum ar fi fost emis un Contract de
asigurare separat pentru fiecare dintre Asiguraţi;
4.25. orice răspundere decenală, orice răspundere pentru vicii
ascunse;
4.26. prejudicii în legătură cu deţinerea de animale periculoase;
4.27. prejudicii produse de către Asigurat sau prepuşii acestuia
aflaţi sub influenta alcoolului, drogurilor, substanţelor stupefiante ori
medicamentelor cu efect similar;
4.28. pretenţii de despăgubire în legătură cu hârtii de valoare,
documente, baze de date/înregistrări electronice, registre sau titluri,
acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platină/aur/argint, mărci
poştale şi altele asemenea, colecţii, tablouri, sculpturi sau alte obiecte
având o valoare artistică, ştiinţifică sau istorică, precum şi pentru
distrugerea/dispariţia banilor. Totuşi Asigurătorul acordă despăgubiri
în limita a 5% din Limita de răspundere pe eveniment dar maxim
10.000 EUR (echivalent moneda Poliţei) pe eveniment şi în agregat
pe Perioada asigurată pentru prejudiciile (avarierea/distrugerea)
produse de către Asigurat din culpă, bunurilor de tipul obiecte de artă
(obiecte având o valoare artistică, ştiinţifică sau istorică, manuscrise,
pietre scumpe, obiecte de platină/aur/argint, mărci poştale şi altele
asemenea, tablouri, sculpturi şi alte bunuri de valoare similare)
aparţinând terţilor şi aflate în spaţii publice (ex: muzee, galerii de artă
etc.)
4.29. răspunderea decurgând din deţinerea, folosirea,
încărcarea/descărcarea: autovehiculelor terestre (pentru care
răspunderea civila este obligatorie prin lege), inclusiv remorci sau alte
vehicule cu tracţiune mecanică, înmatriculabile şi neînmatriculabile
(electrocare, elevatoare, motostivuitoare, utilaje de construcţii, utilaje
agricole etc.), mijloacelor de transport maritim/lacustru/fluvial,
şantierelor
navale,
docurilor,
debarcaderelor,
porturilor,
platformelor/echipamentelor maritime, mijloacelor de transport aerian,
aerodromurilor/aeroporturilor, caselor de expediţii, mijloacelor de
transport prin cablu (telecabină, telescaun etc.), mijloacelor de
transport feroviar/pe şine, precum şi răspunderea transportatorului;
4.30. prejudicii produse sau agravate, direct sau indirect, parţial sau
în întregime de:
a)
utilizarea/neutilizarea internetului, intranetului, extranetului,
site-urilor web, adreselor de internet;
b)
transmisii/transferuri electronice (inclusiv de date şi informaţii),
precum şi prin utilizarea oricăror sisteme/programe informatice;
c)
orice virus informatic;
d)
funcţionarea sau proasta funcţionare a internetului,
intranetului, extranetului, site-urilor web, adreselor de internet;
e)
câmpuri electromagnetice şi/sau radiaţii electromagnetice de
orice fel (inclusiv expunerea la astfel de câmpuri/radiaţii emise de
liniile de electricitate/echipamente electrice de orice fel);
f)
poluare/contaminare/infiltraţii de orice natură şi din orice
cauză, inclusiv costurile de îndepărtare/curăţare/depoluare;
g)
pierderi de date sau daune la/disfuncţionalităţi ale oricărui
computer, echipament de procesare date, circuit integrat sau
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echipamente similare, fie ele hardware sau software;
h)
explozii atomice, radiaţii sau infestări radioactive de orice fel;
i)
război, invazie, acte ale unui duşman extern, ostilităţi
(indiferent dacă războiul a fost sau nu declarat), război civil, revoltă,
greve, greve patronale, rebeliune, revoluţie, insurecţie, dictatură
militară, instaurarea legii marţiale, conspiraţie, răzvrătire militară
cu/sau fără uzurparea puterii, atacuri teroriste,
dispoziţii
administrative, distrugere sau afectare a proprietăţii din ordinul unui
guvern de drept sau de fapt sau din partea oricărei autorităţi publice,
confiscare, expropriere, naţionalizare, sechestrare, rechiziţionare sau
alte acte similare, acte de sabotaj, acte de vandalism;
j)
orice pretenţie de despăgubire pentru prejudicii cauzate direct
sau indirect de, rezultate prin contaminare cu sau asociate cu: azbest,
fibre minerale artificiale, organisme patogene (mucegai, spori, ciuperci
etc.), tutun, substanţe/deşeuri toxice, uree formaldehidică, HIV/SIDA,
hepatita, vaccinuri, PCB (policlorat bifenil), DES (dietil stilbestrol),
dioxină, oxicinolină, encefalopatia spongiformă şi orice mutaţie a
acestui virus cum ar fi encefalopatia spongioformă la bovine (BSE), la
nurca, la oi, la căprioare, la om, scrapia, kuru, boala Creutzfeld-Jacob,
insomnia familială fatală, sindromul Gerstmann -Straussler-Scheinker,
gripa aviară/porcina, silicoză, orice alţi viruşi asociaţi ai acestora,
boala profesională, sânge/produse din sânge, bănci de sânge, centre
de donare a sângelui;
4.31. orice răspundere decurgând/în legătură cu:
a)
participarea Asiguratului, în calitate de concurent, la orice
competiţii sportive/antrenamente cu vehicule propulsate cu motor;
b)
şcoli, universităţi, colegii;
c)
parcuri de distracţii, stadioane, tribune şi alte asemenea;
d)
pârtii şi orice amenajări/facilităţi/echipamente pentru schi;
e)
activităţi subacvatice, minerit, exploatarea zăcămintelor,
săpături, excavaţii, foraj, tuneluri şi orice activitate în conexiune cu
acestea;
f)
baraje, batardouri, poduri, coşuri de fum, viaducte,
construcţii/lucrări subacvatice;
g)
producerea, deţinerea, depozitarea, manipularea, distribuţia,
transportul de: explozivi, artificii, fitiluri, cartuşe, muniţie, nitroglicerina,
dinamita sau alte substanţe care se folosesc ca explozibil; gaze şi/sau
recipiente /containere cu aer sub presiune; butan, metan, propan şi
alte gaze lichefiate; produse chimice şi petrochimice;
substanţe/produse modificate genetic; gaze naturale; petrol/produse
petroliere, combustibili lichizi sau gazoşi, substanţe volatile;
h)
centrale electrice.
4.32. răspunderea furnizorilor de utilităţi publice (apă, gaze, energie
etc.) precum şi a prestatorilor de servicii în domeniul utilităţilor publice,
răspunderea autorităţilor publice (inclusiv pompieri, poliţie, ordine
publică), răspunderea municipalităţilor;
4.33. orice răspundere decurgând/în legătură cu activitatea de
management/depozitare/aruncare a gunoaielor/deşeurilor de orice fel;
4.34. daune produse direct/indirect de nerespectarea conformităţii
cu recunoaşterea datei ori în legătură cu aceasta;
4.35. orice răspundere a Asiguratului care excede răspunderea sa
civilă delictuală;
4.36. pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu
daune cauzate de Asigurat propriilor angajaţi;
4.37. răspunderea producătorului şi/sau prestatorului de servicii;
4.38. pretenţii de despăgubire formulate:
a)
în legătură/ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti, sentinţe
arbitrale sau orice proceduri legale pronunţate de o instanţă din SUA,
Canada sau Japonia inclusiv hotărâre judecătorească, sentinţă
arbitrală sau orice fel de procedură legală, pronunţată iniţial în baza
jurisdicţiei SUA, Canadei sau Japoniei şi investită cu formulă
executorie în altă ţară (inclusiv cuprinsă în asigurare);
b)
în baza unei înţelegeri amiabile convenite între părţi, supuse
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jurisdicţiei SUA, Canadei sau Japoniei;
c)
în legătură cu orice reprezentanţă a Asiguratului situată în
SUA, Canada sau Japonia.

(conform tarifului de primă al Asigurătorului) faţă de condiţiile
reale de risc.
5.5.
Contractul de asigurare se încheie, de regulă, pentru o
perioadă de 1 an. La solicitarea Asiguratului/Contractantului şi cu
acordul Asigurătorului, Contractul de asigurare se poate încheia şi
pentru perioade subanuale (minimum 1 lună).
5.6.
Contractul de asigurare se încheie cu aplicarea franşizelor
menţionate în Poliţă şi care pot fi de două tipuri:
a)
franşize deductibile obligatorii - Asigurătorul are drept de a
impune aplicarea acestor franşize;
b)
franşize deductibile opţionale – Asiguratul/Contractantul şi
Asigurătorul convin de comun acord asupra nivelului şi a aplicării
acestor franşize.

V.
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE ŞI
PLATA PRIMEI DE ASIGURARE
5.1.
Contractul de asigurare se încheie în baza informaţiilor scrise
furnizate de către Asigurat/Contractant în Cererea-chestionar şi a
eventualelor declaraţii/documente solicitate de Asigurător, precum şi
cu efectuarea Inspecţiei de risc (dacă este cazul).
5.2.
Sunt hotărâtoare împrejurările esenţiale pentru încheierea
Contractului de asigurare şi pentru condiţiile de preţ în care acesta se
încheie; în mod particular şi doar cu valoare de exemplu, sunt
esenţiale toate împrejurările la care se referă întrebările formulate de
Asigurător sau nedeclararea unor aspecte care conduc la mărirea VI.
ACOPERIREA TERITORIALĂ
riscului de producere a Evenimentelor asigurate.
6.1.
Prezenta asigurare acoperă răspunderea civilă delictuală a
5.3.
Contractul de asigurare este nul în caz de declaraţie inexactă Asiguratului pentru Evenimentele asigurate produse pe teritoriul
sau reticenţă făcută cu rea-credinţă de către Asigurat ori Contractantul României urmare a Faptelor culpabile săvârşite / Activităţii
asigurării cu privire la împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de desfăşurate de către acesta în România. La solicitarea Asiguratului şi
către Asigurator, l-ar fi determinat pe acesta să nu îşi dea în schimbul plăţii unei prime de asigurare suplimentare, acoperirea se
consimţământul ori să nu îl dea în aceleaşi condiţii, chiar dacă poate extinde şi pentru alte ţări, excepţie făcând SUA, Canada,
declaraţia sau reticenţa nu a avut influenţă asupra producerii riscului Japonia şi ţările sau teritoriile care au acelaşi sistem legislativ.
asigurat. Primele plătite rămân dobândite Asigurătorului care va avea
dreptul de a solicita şi plata primelor cuvenite până la momentul în VII.
LIMITA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI
care a luat cunoştinţă de cauza de nulitate.
7.1.
Limita răspunderii Asigurătorului se stabileşte la valoarea
5.4.
Declaraţiile inexacte sau reticenţa din partea Asiguratului ori convenită de către părţi, astfel:
Contractantului a cărui rea-credinţă nu a putut fi stabilită nu atrage a)
Limita răspunderii pe eveniment: Despăgubirea maximă ce
nulitatea asigurării. Dacă Asigurătorul constată că Asiguratul nu a poate fi acordată de către Asigurător pentru toate Prejudiciile
declarat in Cererea – chestionar, date esenţiale în determinarea înregistrate de Persoana păgubită ca urmare a producerii unui singur
mărimii riscului care s-au evidenţiat cu ocazia Evaluării riscului sau că Eveniment asigurat în Perioada de asigurare.
acestea au suferit unele modificări pe parcursul derulării contractului În funcţie de convenţia părţilor, Limita răspunderii pe eveniment se
de asigurare pe care Asiguratul nu le-a comunicat Asigurătorului, se poate sublimita pentru Vătămări corporale, respectiv pentru Pagube
procedează astfel:
materiale;
a) înainte de producerea Evenimentului asigurat:
b)
Limita răspunderii pe Perioada de asigurare (numită şi Limita
i) Asigurătorul are dreptul de a menţine în vigoare contractul de agregat): răspunderea maximă a Asigurătorului pentru toate
asigurare solicitând majorarea primei de asigurare. Prima de Evenimentele asigurate produse în Perioada de asigurare, indiferent
asigurare se calculează proporţional cu raportul dintre primele de numărul Evenimentelor asigurate produse şi de cuantumul
stabilite şi plătite şi primele care ar fi trebuit plătite conform tarifului despăgubirilor solicitate.
de primă al Asigurătorului, dacă s-ar fi cunoscut situaţia reală. În Limita răspunderii pe eveniment şi Limita răspunderii pe perioada de
aceste cazuri, Poliţa rămâne în vigoare până la expirarea asigurare se precizează expres în Contractul de asigurare.
asigurării, cu plata diferenţei de primă corespunzătoare;
După fiecare despăgubire acordată, Limita răspunderii pe perioada
ii)
în situaţia în care, cunoscând exact riscurile reale, asigurată se reduce cu suma plătită drept despăgubire, asigurarea
Asigurătorul nu ar fi încheiat asigurarea, Contractul se reziliază, la continuând pentru suma rămasă; prima de asigurare pentru perioada
împlinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea rămasă până la expirarea Contractului rămâne neschimbată. La
Asiguratului, fără obligaţia de a restitui primele încasate până la cererea Asiguratului, limita răspunderii poate fi reîntregită, contra plăţii
acea dată. În acest caz, rezilierea operează de drept, fără punere diferenţei de primă corespunzătoare.
în întârziere, doar în baza unei simple înştiinţări de reziliere, fără
alte formalităţi prealabile. Existenţa unor riscuri necunoscute de VIII. MODALITĂŢILE ŞI TERMENELE DE PLATĂ A PRIMEI DE
Asigurător, respectiv culpa Asiguratului în declararea riscurilor, ASIGURARE. PERIOADA DE GRAŢIE
ţine loc de punere în întârziere.
8.1.
Prima de asigurare se stabileşte în aceeaşi monedă în care
iii)
în situaţia în care, cunoscând noile împrejurări intervenite s-a stabilit Limita răspunderii (moneda Contractului de asigurare),
ulterior încheierii contractului de asigurare şi de la data acţionării plata putând fi efectuată fie în Lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la
acestora, asigurarea nu mai este posibilă, Contractul va fi reziliat, data efectuării plăţii, fie în moneda Contractului.
iar primele plătite pe perioada ulterioară rezilierii contractului se 8.2. Primele de asigurare sunt indivizibile, fiind datorate pentru
vor restitui Asiguratului. Rezilierea va opera în baza unei simple întreaga perioadă pentru care s-a încheiat Contractul de asigurare
înştiinţări de reziliere, fără punere în întârziere sau îndeplinirea indiferent de facilitatea acordată privind modalitatea de plată.
vreunei formalităţi prealabile. Neanunţarea Asigurătorului despre 8.3.
Plata primei de asigurare:
schimbarea împrejurărilor intervenite ulterior încheierii contractului a)
se poate efectua anticipat şi integral pentru întreaga Perioadă
de asigurare, ţine loc de punere în întârziere.
de asigurare sau în rate, în cuantumul şi până la datele scadente
b) după producerea Evenimentului asigurat, Asigurătorul are precizate în Poliţă;
dreptul de a reduce despăgubirea cuvenită proporţional cu b)
în cazul în care se convine ca Prima de asigurare să fie
raportul dintre primele plătite şi cele care ar fi trebuit plătite plătită în rate, rata întâi de primă se achită la încheierea Contractului
de asigurare, iar următoarele rate se achită în cuantumul şi până la
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scadenţele menţionate în Poliţă;
c)
în caz de neplată la scadenţă a unei rate (ulterioare celei
dintâi), Asiguratul/Contractantul poate plăti rata restantă într-o
perioadă de graţie de 15 zile calendaristice, începând cu ziua
următoare datei scadenţei ratei respective, menţionate în Poliţă. În
această perioadă de graţie, Asigurătorul acoperă riscurile precizate în
Contractul de asigurare;
8.4.
Dacă prima de asigurare se calculează prin aplicarea cotei de
primă la cifra de afaceri/fondul brut de salarii estimat/ă de Asigurat
pentru perioada asigurată, plata primei de asigurare se efectuează
astfel:
a)
la încheierea contractului, Asiguratul plăteşte integral, pentru
întreaga Perioada de asigurare, o primă de asigurare – numită Primă
minimă şi de depozit - ce reprezintă minimum 70% din prima de
asigurare anuală;
b)
regularizarea primei de asigurare se efectuează la termenele
convenite şi precizate în Poliţă, astfel:
i) Asiguratul transmite Asigurătorului, în scris, la termenele
convenite raportarea privind Cifra de afaceri efectiv realizată pe
perioada de raportare; Asigurătorul calculează prima de asigurare
efectivă aferentă perioadei de raportare şi transmite Asiguratului
formularul de regularizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la
primirea raportării;
ii) dacă prima de asigurare astfel determinată este mai mare
decât prima de depozit încasată aferenta perioadei de raportare,
Asiguratul va plăti diferenţa de primă în termen de 15 zile de la data
transmiterii de către Asigurător a formularului de regularizare;
iii) daca prima de asigurare astfel determinată este mai mică decât
prima minimă de depozit încasată, Asigurătorul nu efectuează retur
de primă.
8.5.
Modalităţi de plată: în numerar la casieriile Gothaer Asigurări
Reasigurări S.A.; transfer bancar sau plata online cu cardul, în unul
din conturile Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.; direct pe site-ul:
www.gothaer.ro;
8.6.
Asigurătorul nu are obligaţia să amintească
Asiguratului/Contractantului datele la care sunt scadente ratele de
primă stabilite prin Poliţa de asigurare.
8.7.
Dovada plăţii primei: în toate cazurile, dovada plăţii primelor
de asigurare/ratelor de primă revine Asiguratului/ Contractantului,
înscrisul constatator fiind chitanţa sau ordinul de plată probator al
plăţii.
IX.
MODALITĂŢI DE EXECUTARE, SUSPENDARE SAU
ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE
9.1.
În cazul în care Asiguratul nu plăteşte rata de primă restantă
în perioada de graţie acordată, contractul se reziliază de drept, fără
punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă, cu
începere de la ora 000 a zilei următoare scadenţei ratei de primă
restante, menţionată în Poliţă.
9.2.
În cazurile în care, cu prilejul unei Inspecţii de risc, se
constată degradarea condiţiilor existente la data încheierii Contractului
de asigurare, creşterea nivelului de risc sau apariţia unor riscuri
suplimentare, Asigurătorul are dreptul să suspende Contractul printr-o
notificare scrisă, iar răspunderea acestuia încetează. În urma
constatării remedierii neajunsurilor, Asiguratorul va comunica în scris
Asiguratului reintrarea în vigoare a Contractului de asigurare.
X.
MOMENTUL ÎNCEPERII ŞI CEL AL ÎNCETĂRII
CONTRACTULUI DE ASIGURARE
10.1. Răspunderea Asigurătorului începe, de regulă, la ora 000 a
primei zile din Perioada de asigurare înscrisă în Poliţă (sau în
eventualele suplimente de asigurare), dar nu mai devreme de ora 000
a zilei următoare celei în care s-a plătit Prima de asigurare/Rata I de
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primă şi s-a efectuat Inspecţia de risc (dacă a fost cazul);
10.2. Răspunderea Asigurătorului încetează de drept la momentul
intervenirii oricăreia dintre următoarele situaţii:
a) la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în
Poliţă;
b) la data rezilierii/denunţării unilaterale/încetării cu acordul părţilor;
c) la data scadenţei ratelor de primă - în cazul în care sumele
datorate cu titlu de Primă de asigurare nu s-au plătit la scadenţă şi nici
în perioada de graţie convenită;
d) prin consumarea totală a Limitei de răspundere pe Perioada de
asigurare (Limita agregat), ca urmare a efectuării plăţii indemnizaţiilor
de despăgubire de către Asigurător;
e) în cazul falimentului Asiguratului (persoană juridică) sau dacă
au fost începute procedurile de dizolvare a acestuia.
XI.
OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI
11.1. Asiguratul este obligat:
a)
să răspundă corect şi exact la întrebările prevăzute în
Cererea-chestionar de asigurare şi să furnizeze toate informaţiile şi
datele referitoare la obiectul asigurării şi circumstanţele riscului;
b)
în toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, datele
de identificare, astfel cum au fost declarate, se schimbă (de ex.:
schimbarea/adăugarea unor noi domenii de activitate, modificarea
locaţiilor unde se derulează activitatea, fuziunea cu/achiziţia unor noi
entităţi etc., înlăturarea/reducerea mijloacelor de protecţie existente la
momentul încheierii asigurării etc.) să comunice în scris Asigurătorului
cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la data luării la
cunoştinţă, furnizând detalii complete, condiţiile privind continuarea
asigurării urmând a fi agreate de părţi;
c)
să ia toate măsurile rezonabile în scopul prevenirii/diminuării
prejudiciilor şi să respecte reglementările legale cu privire la
desfăşurarea Activităţii;
d)
să-şi îndeplinească cu diligenţă toate obligaţiile contractuale
şi legale pentru evitarea oricărei situaţii care ar putea declanşa
răspunderea sa civilă;
e)
să răspundă în scris la solicitările Asigurătorului cu privire la
condiţiile care influenţează riscul pe care le cunoaşte şi să se
conformeze recomandărilor făcute de acesta privind măsurile de
prevenire a Daunelor;
f)
să respecte recomandările şi termenele precizate de către
Asigurător în Raportul Inspecţiei de risc privind măsurile de
prevenire/limitare a producerii Evenimentelor asigurate;
g)
să permită Asigurătorului să verifice, ori de câte ori acesta
consideră necesar, modul de desfăşurare a Activităţii şi dacă sunt
îndeplinite recomandările şi termenele formulate în Raportul Inspecţiei
de risc/cu ocazia efectuării verificărilor necesare;
h)
să declare existenţa altor contracte de asigurare pentru
aceleaşi riscuri la alte societăţi de asigurare;
i)
să plătească primele de asigurare în cuantumul şi până la
scadenţele menţionate în Poliţă.
11.2. În cazul producerii Evenimentului asigurat, Asiguratul este
obligat:
a)
să înştiinţeze imediat, potrivit Evenimentului asigurat, unităţile
de pompieri, poliţia sau alte organe abilitate de lege, cele mai
apropiate de locul producerii Evenimentului asigurat, şi să solicite
acestora întocmirea actelor cu privire la cauzele şi împrejurările
producerii Evenimentului, întinderea pagubei, eventualii vinovaţi.
Imediat ce documentele menţionate anterior au fost emise, Asiguratul
are obligaţia să le prezinte Asigurătorului;
b)
să înştiinţeze în scris Asigurătorul despre producerea
Evenimentului asigurat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2
zile de la producerea acestuia sau de la luarea la cunoştinţă,
furnizând informaţii despre circumstanţele producerii/apariţiei
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evenimentului şi mărimea probabilă a pagubei;
Avizarea se va efectua în mod obligatoriu în scris şi se va înregistra
doar la sediul legal al Asigurătorului aşa cum rezultă din Poliţă sau
modificările succesive înscrise conform legii la Registrul Comerţului, şi
prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro , sau pe fax la nr. 021 200
0098.
Orice informare transmisă şi/sau înregistrată la o altă locaţie sau
adresă de e-mail / fax, nu este valabilă şi nu va fi luată în considerare.
c)
să ia măsuri pentru limitarea pagubelor, potrivit cu
împrejurările şi în limitele asigurate pe Poliţă;
d)
să păstreze starea de fapt în urma producerii Evenimentului
asigurat, pentru a permite reprezentanţilor Asiguratorului/organelor
abilitate să evalueze paguba/ investigheze cauzele producerii
Evenimentului;
e)
să furnizeze toate informaţiile şi probele (acte, documente) în
legătură cu evenimentul asigurat, primite de la persoana prejudiciată
şi/sau solicitate de Asigurător şi să permită reprezentanţilor
Asigurătorului să facă investigaţii referitoare la natura
prejudiciului/întindere/legătură de cauzalitate cu fapta culpabilă;
f)
să înştiinţeze Asigurătorul în scris, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, despre orice cerere de
despăgubire/pretenţie/acţiune promovată în instanţă împotriva sa de
către persoana prejudiciată, precum şi despre orice circumstanţe care
le-ar putea genera;
g) să nu facă nici o plată, să nu recunoască nicio răspundere, să
nu facă nicio ofertă, promisiune şi să nu-şi asume nici o obligaţie şi să
nu facă nici o altă cheltuială în legătură cu pretenţiile persoanelor
prejudiciate, fără acordul Asigurătorului;
h) să-şi organizeze o bună apărare în procesul intentat de
persoana prejudiciată, ţinând cont de recomandările Asigurătorului;
i) să conserve dreptul de regres al Asigurătorului împotriva celor
vinovaţi (alţii decât Asiguratul) de producerea prejudiciilor şi să
îndeplinească toate procedurile/formalităţile necesare exercitării
acestui drept;
j) În cazul în care prima de asigurare se calculează în baza unor
date estimate de către Asigurat şi menţionate în Cererea-chestionar,
să păstreze o evidenţă corectă şi completă a tuturor datelor relevante
în legătură cu activitatea desfăşurată, astfel încât aceasta să poată fi
pusă la dispoziţia Asigurătorului pentru calcularea primei de asigurare
finale şi regularizarea acesteia.
k) să permită Asigurătorului să facă investigaţii cu privire la cauza
şi întinderea pagubelor;
l) să informeze în scris Asigurătorul despre apariţia oricăreia din
următoarele situaţii, în termen de maxim 72 de ore de la momentul
cunoaşterii acestora, astfel:
i) apariţia stării de insolvenţă şi deschiderea unei procedurii
stabilite de legea privind procedura insolvenţei ;
ii) începerea urmăririi penale împotriva unei persoane sau a
mai multor persoane angajate ale Asiguratului sau care
fac parte din conducerea acestuia, pentru fapte care au
legătură cu producerea evenimentului asigurat.
11.3. În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile de mai sus,
Asigurătorul este îndreptăţit să refuze plata Despăgubirii.
11.4. Respectarea şi îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor ce
revin Asiguratului prin prezentul Contract de asigurare şi a
recomandărilor Asigurătorului, precum şi prezumţia ca declaraţiile şi
răspunsurile acestuia în Cererea-chestionar şi alte documente
solicitate de Asigurător sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede
orice răspundere a Asigurătorului.
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XII. OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI. CONSTATAREA ŞI
EVALUAREA PAGUBELOR, STABILIREA ŞI PLATA
DESPĂGUBIRILOR.
MODALITĂŢI
DE
PLATĂ
A
DESPĂGUBIRILOR
12.1. Asigurătorul are obligaţia să constate şi să evalueze
prejudiciile
prin
reprezentanţii
săi,
împreună
cu
Asiguratul/împuterniciţii acestuia şi Beneficiarul despăgubirii, inclusiv
prin experţi dacă se convine în acest mod de către părţile implicate.
12.2. Despăgubirile se pot stabili pe baza convenţiei dintre
Asigurat, persoana(ele) păgubită(e) şi Asigurător, iar în caz de
neînţelegere - prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă
pronunţată de instanţele competente din România.
12.3. Stabilirea şi plata despăgubirilor se fac de către Asigurător pe
baza documentaţiei complete privind cauzele şi împrejurările în care
s-a produs Evenimentul asigurat şi, după caz, a actelor din care
rezultă valoarea reparaţiei.
12.4. Despăgubirea cuvenită (inclusiv cheltuielile de judecată
acoperite) nu poate depăşi limitele răspunderii (sublimitele, după caz)
menţionate în Contract şi nici Cuantumul daunei.
12.5. Prin „Cuantumul daunei” se înţelege valoarea prejudiciului
efectiv suferit de persoana păgubită, stabilit în baza documentelor
justificative şi a prevederilor Contractului de asigurare. Acesta
reprezintă:
a)
în cazul Vătămărilor corporale: cheltuielile necesare restabilirii
stării de sănătate, determinate de îngrijirea medicală (spitalizare,
tratament conform prescripţiilor medicale, alte cheltuieli adiacente
justificate cu acte), neacoperite de sistemul de asigurări sociale,
efectuate de persoana prejudiciată, precum şi pierderile de venit net
suferite de persoana prejudiciată în această perioadă (diferenţa dintre
venitul net efectiv încasat înaintea producerii evenimentului asigurat şi
sumele primite, după caz, de la sistemul de asigurări sociale pe
durata concediului medical);
b)
în cazul Decesului:
i) cheltuielile de înmormântare şi de transport al cadavrului de
la locul unde a survenit decesul până la locul înmormântării,
justificate cu acte;
ii) veniturile nete nerealizate şi eventuale alte cheltuieli rezultate
în perioada cuprinsă între data producerii Evenimentului asigurat
şi data decesului, dacă acestea au fost cauzate în mod direct de
producerea Evenimentului asigurat;
iii) prestaţii băneşti periodice (pensii de întreţinere) pentru
persoanele îndreptăţite (de ex. copii minori etc.) stabilite prin
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
c)
în cazul Pagubelor la bunurile aparţinând terţilor: cea mai
mică valoare dintre costul procurării/reparaţiei/refacerii/restaurării
bunurilor avariate şi costul construirii/procurării unui bun identic/
similar (având aceiaşi parametri tehnici/constructivi) la data producerii
Evenimentului asigurat, din care se scade uzura şi valoarea resturilor
recuperabile.
Dacă bunurile avariate/distruse pentru care se datorează despăgubiri
fac obiectul unor contracte de asigurare de bunuri, Asigurătorul
acordă despăgubiri în limita diferenţei dintre Cuantumul daunei şi
despăgubirile plătite în baza acelor contracte de asigurare.
d)
pentru cheltuielile de judecată acoperite: contravaloarea
acestora conform documentelor justificative prezentate.
12.6. Din Cuantumul daunei se scad, după caz:
a)
valoarea resturilor ce se mai pot întrebuinţa/valorifica (în cazul
Pagubelor la bunuri).
b)
franşizele prevăzute contractual (la contractele încheiate în
valută, franşiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la
data producerii Evenimentului asigurat);
c)
ratele de primă datorate de Asigurat/Contractant până la
expirarea Contractului de asigurare (se va lua în calcul cursul de
Pag. 6/8

schimb B.N.R. valabil la data plăţii despăgubirii).
12.7. Asigurătorul are dreptul de a compensa ratele de primă ce i
se datorează până la sfârşitul Perioadei de asigurare, prin scăderea
acestora din valoarea despăgubirilor cuvenite, dacă la încheierea
asigurării s-a convenit ca plata primei de asigurare să se efectueze în
rate subanuale.
12.8. Dacă după stabilirea prestaţiei băneşti periodice (pensie de
întreţinere) se constată că starea persoanei vătămate s-a îmbunătăţit,
Asigurătorul este îndreptăţit, conform legii, să micşoreze
corespunzător cuantumul sumelor ce le plăteşte sub forma de
prestaţii băneşti periodice sau să înceteze plata acestora.
12.9. Dacă la producerea unui eveniment au contribuit mai multe
persoane (culpa comună), acestea răspund împreună faţă de cel
păgubit, răspunderea fiecăruia fiind cea rezultată din actele încheiate
de autorităţile competente/abilitate. Dacă din actele încheiate nu
rezultă partea de răspundere care-i revine fiecăruia, atunci cei
răspunzători vor răspunde în mod egal faţă de persoana păgubită.
În orice situaţie Asigurătorul răspunde numai în limita şi pentru partea
din pagubă pe care a produs-o Asiguratul său, părţile convenind ca
răspunderea Asigurătorului să fie divizibilă.
12.10. În cazul în care cuantumul despăgubirilor datorate mai multor
persoane păgubite (inclusiv cheltuielile de judecată acoperite),
depăşeşte Limita răspunderii pe eveniment stabilită în Contractul de
asigurare, despăgubirile se plătesc în limita acestei sume,
proporţional cu raportul dintre Limita răspunderii pe eveniment şi
totalul cuantumului despăgubirilor datorate.
12.11. În cazul în care, la data producerii Evenimentului asigurat,
există o altă asigurare acoperind aceleaşi riscuri, Asigurătorul va
contribui la despăgubire în mod proporţional cu limita răspunderii
asumate.
12.12. Despăgubirile se plătesc de către Asigurător persoanei
păgubite, cu acordul şi cu înştiinţarea prealabilă a Asiguratului, în
măsura în care aceasta nu a fost deja despăgubită de Asigurat; dacă
Asiguratul face dovada că a despăgubit persoana păgubită (cu
acordul prealabil scris al Asigurătorului), despăgubirea i se va plăti
Asiguratului.
12.13. Despăgubirea va fi plătită în aceeaşi monedă în care s-a plătit
Prima de asigurare, însă, în toate cazurile, facturile în Lei vor fi plătite
în Lei. În cazul în care Prima de asigurare se plăteşte în echivalentul
în Lei al unei valute, Despăgubirea, inclusiv Franşizele, se vor calcula
la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectivă, valabil în ziua
producerii Evenimentului asigurat.
12.14. Despăgubirile se plătesc în maximum 15 zile lucrătoare de la
depunerea întregii documentaţii la Asigurător, în baza acordului scris
al Asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea
Cererii de despăgubire.
12.15. Asigurătorul nu este răspunzător, nu acoperă şi nu acordă
despăgubiri pentru nicio pretenţie care ar constitui o încălcare din
partea Asigurătorului a oricărei interdicţii sau restricţii privind
sancţiunile economice sau comerciale naţionale şi/sau internaţionale
şi/sau care rezultă direct sau indirect din aplicarea oricărei sancţiuni,
interdicţii sau restricţii privind sancţiunile economice sau comerciale
naţionale şi/sau internaţionale.
12.16. Asigurătorul are dreptul să amâne acordarea despăgubirii
până la finalizarea anchetei declanşată împotriva Asiguratului din
partea autorităţilor publice/procedurii penale, dacă acestea sunt în
legătură cu producerea Evenimentului asigurat.
12.17. Odată cu plata Despăgubirii se stinge orice pretenţie a
Asiguratului/persoanelor păgubite/Beneficiarilor faţă de Asigurător în
legătură cu Evenimentul respectiv.
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XIII.
ÎNCETARE/REZILIERE/DENUNŢARE/PENALITĂŢI
IMPUSE
13.1. În cazul contractelor încheiate la distanţă, Asiguratul are
dreptul de a denunţa unilateral contractul pe parcursul unei perioade
de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/ primirea poliţei
şi a condiţiilor de asigurare, fără penalităţi şi fără a fi necesară
invocarea vreunui motiv.
13.2. De asemenea, potrivit Codului Civil, oricând pe parcursul
derulării contractului de asigurare, oricare dintre părţi poate denunţa
unilateral Contractul de asigurare, cu notificare prealabila scrisă
transmisă celeilalte părţi. Contractul de asigurare îşi va înceta efectele
în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării.
13.3. La Aniversarea Contractului de asigurare şi fără a aduce
atingere prevederilor Codului Civil, menţionate în paragraful
precedent, Asigurătorul poate denunţa unilateral contractul.
13.4. În cazul denunţării/încetării înainte de termen sau modificării
Contractului de asigurare cu acordul părţilor, la stabilirea diferenţelor
de primă de restituit ori de încasat se procedează astfel:
a)
la încasare: se calculează prima de asigurare pentru perioada
rămasă până la expirare, în proporţie de 1/12 din prima anuală, pentru
fiecare lună de asigurare (orice fracţiune de lună de asigurare
considerându-se lună întreagă);
b)
la restituire: Asigurătorul reţine prima de asigurare aferentă
perioadei în care Contractul a fost în vigoare, în proporţie de 1/10 din
prima anuală, pentru fiecare lună de asigurare, iar restul se restituie.
În toate situaţiile de mai sus, orice fracţiune de lună de asigurare se
consideră lună întreagă. Cursul de schimb utilizat este cel comunicat
de B.N.R. pentru data încasării/restituirii. Nu se percep penalităţi.
Restituirea se va face doar în cazul în care nu a survenit nicio Daună
pe respectivul Contract de asigurare.
13.5. Asigurătorul are dreptul să opună titularului, beneficiarului ori
terţului, care invocă drepturi din Contractul de asigurare, toate
apărările pe care le poate opune Asiguratului/Contractantului în
temeiul acestui Contract.
13.6. În cazul în care se constată reaua credinţă a Asiguratului
înainte sau după producerea oricărui Eveniment asigurat, Asigurătorul
are dreptul să denunţe Contractul de asigurare, fără restituirea Primei
de asigurare, denunţarea devenind efectivă de la data comunicării
acesteia prin notificarea scrisă a Asiguratului.
13.7. Asigurătorul poate denunţa contractul (fără restituirea primei
de asigurare) şi este exonerat de plata despăgubirii, în cazul în care
Asiguratul/Beneficiarul/oricine acţionează în numele acestora a
încercat sau încearcă să obţină despăgubiri prin fraudă.
13.8. În limita despăgubirilor plătite, Asigurătorul este subrogat în
toate drepturile Beneficiarului/Asiguratului contra celor răspunzători de
producerea/mărirea pagubelor.
13.9. Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin
acte care ar împiedica realizarea dreptului de regres.
XIV. MODIFICAREA POLIŢEI
14.1. Părţile pot modifica prevederile Contractului de asigurare,
inclusiv ale Condiţiilor speciale şi Clauzelor Adiţionale (dacă este
cazul), prin acordul părţilor atât înaintea încheierii Contractului de
asigurare, cât şi oricând în timpul duratei asigurării, modificările
respective intrând în vigoare de la data ce se va conveni în scris, între
părţi.
XV. INFORMAŢII PRIVIND DEDUCERILE PREVĂZUTE ÎN
LEGISLAŢIA FISCALĂ APLICABILĂ CONTRACTELOR DE
ASIGURARE
15.1. Conform legislaţiei fiscale în vigoare:
a)
primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA;
b)
indemnizaţiile de asigurare nu sunt venituri impozabile.
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15.2. Toate impozitele şi taxele directe sau indirecte, prezente şi
viitoare referitoare la acest contract şi la executarea acestuia, ca de
exemplu cele privitoare la primă, Poliţă, alte acte care depind de
aceasta şi chitanţe, cad în sarcina Asiguratului.
XVI. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI DE ASIGURARE
16.1. Asigurarea încheiată potrivit prezentelor Condiţii de asigurare
este supusă legilor din România, iar prezentele Condiţii de asigurare
se completează cu prevederile legale în vigoare.
XVII. FORŢA MAJORĂ
17.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care, aflată în
această situaţie, o notifică celeilalte părţi în termen de cel mult 5 zile
de la apariţia forţei majore şi o dovedeşte cu înscrisuri oficiale în
termen de 30 de zile calendaristice de la apariţia acesteia.
XVIII. FONDUL DE GARANTARE
18.1. În vederea protejării asiguraţilor, beneficiarilor asigurării şi
terţelor persoane păgubite, prin contribuţia asigurătorilor s-a constituit
Fondul de garantare, destinat plăţilor de indemnizaţii/ despăgubiri
rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, în cazul
insolvabilităţii asigurătorului, conform Art. 2 alin. (3) din Legea nr.
213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor.
18.2. Fondul de garantare este constituit, ca persoană juridică de
drept public, conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a
asiguraţilor, completată cu Norma nr. 16/2015.

20.2. Dacă notificarea/comunicarea nu se poate transmite cu
poşta/curier întrucât Asiguratul şi-a schimbat adresa menţionată în
Poliţă, fără să comunice Asigurătorului schimbarea acesteia, sau în
cazul respingerii sau refuzului Asiguratului de a primi notificarea –
inclusiv în cazul lipsei de la sediu/domiciliu şi/sau al expirării
termenului de păstrare a corespondenţei, notificarea se consideră
primită la data la care se constată imposibilitatea transmiterii acesteia,
sau, după caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
20.3. Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să
obţină pe nedrept Despăgubiri din asigurare sau cei care înlesnesc
asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori
fapta întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.
20.4. Fac parte integrantă din Contractul de asigurare: Condiţiile
generale de asigurare, Condiţiile speciale şi Clauzele suplimentare
(după caz), Poliţa de asigurare, Specificaţia la Poliţa, Cerereachestionar, Inspecţia de risc (după caz), eventualele Acte adiţionale
semnate de părţi, alte declaraţii si documente solicitate de Asigurător.
~~~~~~~

XIX. LITIGII. MODALITĂŢI DE SOLUŢIONARE AMIABILĂ A
PETIŢIILOR
19.1. Orice litigiu în legătură cu aplicarea Contractului de asigurare
se rezolvă pe cale amiabila între părţi sau, în cazul în care acest lucru
nu este posibil, de către instanţele judecătoreşti competente de la
sediul pârâtului sau de către alte instanţe de judecată competente
potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă: instanţa în
circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul asiguratului, bunurile
asigurate sau locul unde s-a produs riscul asigurat.
19.2. În caz de litigiu între Asigurat şi terţii păgubiţi, generat de
producerea oricărui Eveniment asigurat, Asigurătorul acoperă
răspunderea Asiguratului numai în cazul litigiilor care se judecă în
România şi în conformitate cu legea din România.
19.3. Eventualele petiţii, în vederea rezolvării pe cale amiabilă, se
vor transmite în scris: prin Poştă/Registratură la adresa: Str. Barbu
Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucureşti; Tel: +4 021 200 00
00; Fax: +4 021 200 00 98 (de luni până vineri, între orele: 9 – 17.30);
E-mail: petitii@gothaer.ro.
19.4. În cazul în care petiţiile dumneavoastră nu se soluţionează pe
cale amiabilă, vă puteţi adresa: Autorităţii de Supraveghere
Financiară, inclusiv accesând site-ul acesteia, Oficiului pentru
Protecţia Consumatorilor sau Instanţelor judecătoreşti competente.
XX. DISPOZIŢII FINALE
20.1. Toate comunicările cu privire la executarea prezentului
Contract de asigurare trebuie efectuate în scris, astfel:
a)
Cele destinate Asigurătorului, prin e-mail la adresa
clienti@gothaer.ro sau scrisoare recomandată cu confirmare de
primire la sediul legal al acestuia aşa cum rezultă din Poliţă sau
modificările succesive înscrise conform legii la Registrul Comerţului;
b)
Cele adresate Asiguratului/Contractantului, prin e-mail sau
prin curier la adresa de domiciliu/sediu, menţionate în documentaţia
aferentă Contractului de asigurare, sau care au fost indicate expres
de către Asigurat/Contractant, pentru trimiterea comunicărilor, ulterior
încheierii Contractului de asigurare, sau prin e-mail la adresa
intermediarului în asigurări.
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