
 

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale 

produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete 

pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 

Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință 

de cauză. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Este o asigurare facultativă de răspundere civilă a persoanelor fizice pentru prejudicii produse terţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produsul companiei: Asigurarea de 
Răspundere Civilă a persoanelor 
fizice (Răspundere Civilă Delictuală) 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group  
Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sub numărul 
R.A. – 047/10.04.2003 

Asigurarea de Răspundere Civilă 
Document de informare privind produsul de asigurare 

(PID – cod: 13.01.10.F.003.0.E) 

 

Nu sunt acoperite: 
 

daune la bunurile proprii şi/sau aflate în grija, 

custodia, controlul Asiguratului; 

cereri de despăgubire care fac obiectul oricărui 

litigiu anterior sau în curs la data emiterii Poliței; 

prejudiciile cauzate cu intenţie sau culpă gravă; 

daune provenind din sau în legătură cu 

răspunderi profesionale, administrative sau 

exercitarea unor calităţi oficiale sau lucrative; 

daune cauzate ca urmare a războiului, grevelor, 

actelor de terorism; 

daune provocate în timp ce Asiguratul se afla 

sub influenţa narcoticelor, substanţelor 

excitante sau alcoolului; 

prejudiciile în legătură cu deţinerea în 

proprietate de către Asigurat a unor imobile 

care prezintă o stare de uzură avansată ca 

urmare a lipsei de întreținere a acestora; 

cereri de despăgubire rezultate din sau în 

legătură cu daunele morale; 

cereri de despăgubire în legatură cu deținerea 

de câini periculoși / agresivi, animale salbatice 

/ exotice; 

în cazul răspunderii rezultând din utilizarea 

bicicletelor şi/sau trotinetelor, nu sunt acoperite 

daunele: 

o cauzate în timpul deplasării în afara pistelor 

pentru biciclete (special amenajate, 

semnalizate și marcate corespunzator), pe 

drumurile şi în zonele unde asemenea piste 

există; 

o cauzate de utilizarea simultană de către 

mai multe persoane; 

o cauzate în timpul utilizării cu scop 

comercial; 

o cauzate în timpul deplasării pe drumurile 

publice pe timp de noapte fără folosirea 

corespunzătoare a mijloacelor de iluminare 

și dispozitive reflectorizant - fluorescente. 

✓ Prejudicii de natura pagubelor la bunuri și 

vătămări corporale / deces cauzate terţilor, de 

fapte comise din culpă de către Asigurat, inclusiv 

pentru prejudiciile cauzate de lucruri şi animale 

aflate în paza juridică a Asiguratului, precum şi 

de prejudiciile ce decurg din și în legatură cu 

deținerea în proprietate a unor imobile sau 

pentru daunele rezultate din utilizarea 

bicicletelor şi/sau trotinetelor electrice; 

✓ prejudicille de natura pagubelor la bunuri 

deținute de unitățile de învățamânt și aflate în 

grija copiilor Asiguratului - studenți la unități de 

învățământ din România; 

✓ prejudicii cauzate terţilor de fapta comisă din 

culpă de către persoanele care prestează 

diverse activităţi casnice la domiciliul/reşedinţa 

Asiguratului (ex.: bona, îngrijitor bătrâni, 

grădinar, menajeră) şi pentru care Asiguratul 

primește o cerere de despăgubire.  

✓ cheltuielile de judecată efectuate de către 

Asigurat în procesul civil,  dacă a fost obligat la 

desdăunare, decurgând din evenimente 

asigurate produse în perioada de valabilitate a 

Poliţei; 

✓ cheltuielile de judecată  efectuate de către terţul 

păgubit pentru îndeplinirea formalităţilor legale, 

în scopul obligării Asiguratului la plata unor 

despăgubiri, ca urmare a producerii unor 

evenimente asigurate, doar dacă și în cuantumul 

în care au fost obligați prin hotărâre 

judecătorească definitivă, la plata acestora. 

 

Limita de răspundere menționată în Poliță (valoarea 

pentru care se încheie asigurarea) reprezintă 

despăgubirea maximă pe care o poate acorda 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în cazul 

producerii unuia sau mai multor evenimente 

asigurate. 
 

Ce se asigură? 

Se acoperă: 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La începutul și pe durata contractului: 

• să răspundeți corect și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group; 

• să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadenţelor stabilite; 

• să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu orice modificări esenţiale privind 

riscul asigurat; 

• în cazul producerii unui eveniment, să ne înştiinţaţi imediat şi să luaţi toate măsurile rezonabile pentru 

limitarea daunelor. 

 

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice 

de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens. 

• Perioada de asigurare este cea menţionată în Poliţă. 

• Data de începere a acoperirii asigurării este condiţionată de plata integrală a Poliţei sau a primei rate de 

primă. 

• Poliţa de asigurare încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare sau anterior acestei 

date, conform prevederilor condițiilor de asigurare (denunțare, reziliere, încetare de drept etc.). 

 
 

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României. 

 
• Prima plată se face în momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar. 

• În cazul poliţelor pentru care se agreează plata în rate, scadenţa acestora va fi afişată în Poliţă. 

 
 

Nu se acordă despăgubiri pentru: 
 

în cazul persoanelor incluse în noţiunea de 

Asigurat - persoane majore care locuiesc în mod 

statornic împreună cu Asiguratul sau aflate 

ocazional la domiciliul / reşedinţa acestuia -  sunt 

acoperite daunele cauzate terţilor de fapte comise 

sau evenimente petrecute doar la domiciliul / 

reşedinţa Asiguratului; 

amenzi și penalități; 

în cazul răspunderii rezultând din utilizarea 

bicicletelor şi/sau trotinetelor electrice: 

o nu sunt acoperite daunele: 

- produse pe drumurile publice de o persoană 

cu vârsta mai mică de 14 ani; 

- produse în timpul deplasării pe sectoarele 

de drum unde viteza maximă admisă pentru 

circulația vehiculelor depășește 50 km/h, 

inclusiv autostrăzi (numai pentru trotinete 

electrice); 

- cauzate de utilizarea trotinetelor și 

bicicletelor electrice a căror viteză maximă 

prin construcţie depăşeşte 25 km/h; 

se aplică o sublimită pe întreaga perioadă de 

asigurare de 1.000 EUR. 


