
Unde beneficiez de asigurare?

Ce se asigur`?

R`spunderea civil` a producatorului pentru daune cauzate consumatorilor de c`tre bunurile cu defect fabricate, distribuite, importate sau 
comercializate de Dvs.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare [i nu este 
unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete sunt furnizate \n documenta]ia Contractului de Asigurare.
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Asigurare facultativ` pentru “R`spundere Civil` a 
Produc`torului pentru pagube generate de produsele cu defecte”

Exist` restric]ii de acoperire sau condi]ion`ri 
pentru acordarea desp`gubirii?

Acoperirea nu este valabil` pentru erori, circumstan]e, daune, prejudicii 
sau cereri de desp`gubire cunoscute la data emiterii sau re\nnoirii poli]ei 
sau care ar fi trebuit sau ar fi putut s` fie cunoscute.
Se acord` desp`gubiri doar dac`:
- cererile de desp`gubire au fost notificate de c`tre ter]ii prejudicia]i în 
 perioada de valabilitate a poliţei de asigurare;
- Dvs. ne-a]i transmis aceast` solicitare \n perioada de valabilitate a
 poli]ei sau \n Perioada Extins` de Notificare a Daunelor de 30 de zile
 de la expirarea poli]ei;
- v`t`mari corporale sau daune materiale au fost produse terţilor de 
 bunurile cu defecte puse în circulaţie fie dup` data prelu`rii în 
 asigurare, fie \n Perioada Retroactiv`;
Nu se preiau \n asigurare firme \n insolven]` sau faliment;
Cheltuielile de judecat` împreun` cu desp`gubirile datorate pentru toate 
daunele cauzate de produsele cu acela[i defect care fac parte din acela[i 
lot, nu vor dep`[i valoarea limitei de desp`gubire pe eveniment indiferent 
de num`rul persoanelor prejudiciate.

Prima integral/Rata I de prim` se pl`te[te \nainte de data stabilit` \n poli]` ca dat` de \nceput a asigur`rii.
Ratele de prim` ulterioare se pl`tesc la datele scadente stabilite \n poli]`;
Prima se pl`te[te \n valuta stabilit` \n poli]`, in conturile men]ionate \n poli]`.

Când [i cum pl`tesc?

de[euri periculoase sau toxice, produse periculoase, azbest, 
organisme modificate genetic, urea formaldehidic`, Silice sau 
Bioxid de Siliciu, contraceptive pe baza de hormoni, dispozitive 
intrauterine, vaccinuri;
betonul [i produsele din beton, fungicide, pesticide, insecticide;
produse  utilizate \n industria aerospa]ial`, aerian`,  auto-moto-velo, 
naval`, farmaceutic`, a tutunului, chimic`;
inten]ie, culp` grav`,  for]` major`, fapta altor persoane;
poluare;
r`zboi, revolte, greve, acte de vandalism, terorism, riscuri nucleare, 
câmpuri electromagnetice;
concurenţ` neloial`, înc`lcarea drepturilor de autor, a brevetelor, 
m`rcilor, propriet`]ii intelectuale;
riscuri informatice, atacuri cibernetice, pierderi de date;
garan]ia produsului sau retragerea produselor din pia]`;
daune morale;
pierderi pur financiare cauzate partenerilor contractuali c`tre care 
a]i furnizat p`r]i componente pentru a fi asamblate \n produsul finit;
defectul este imputabil proiect`rii gre[ite a ansamblului în care 
produsul a fost montat;
reparaţia, recondiţionarea sau înlocuirea oric`rui produs cu defect;
produse neomologate, experimentale;
folosirea de materii prime cu termen de garanţie dep`[it sau 
punerea în vânzare de produse cu termen de garanţie dep`[it; 
componente, compu[i, substanţe, ingrediente sau metode interzise, 
neomologate, experimentale [i/sau cu inten]ie nu sunt în 
conformitate cu legislaţia specific` în vigoare;
produse comercializate f`r` avize;
nerespectare norme de igien`;
nemul]umiri [i/sau lips` de apreciere a clien]ilor fa]` de produsele 
puse \n circula]ie.

Asigurarea este valabil` pe teritoriul Rom<niei.
La solicitare se poate extinde [i pentru prejudicii cauzate de bunurile 
cu defect puse \n circula]ie \n Europa sau \n toat` lumea, mai pu]in
SUA/ Canada.

Daune cauzate de:Prejudicii cauzate ter]ilor (consumatorilor) de c`tre produsele cu defect  
fabricate, importate, distribuite, comercializate, ambalate sau etichetate 
de c`tre Dvs., prejudicii const<nd \n:
 v`t`mare corporal` sau decesul consumatorilor;
 distrugerea sau avarierea unor bunuri;
  cheltuieli de judecat` de maxim 10% din limita stabilit` per 
 eveniment.

S` declara]i corect [i complet informa]iile referitoare la produsele fabricate sau puse \n circula]ie;
S` ne comunica]i dac` mai exist` [i alte poli]e \n vigoare, care sunt asigur`torii [i care sunt limitele acelor poli]e;
S` semna]i Chestionarul, Poli]a [i Condi]iile de asigurare, orice Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
S` achita]i la termen [i \n totalitate prima de asigurare sau ratele de prim` [i primele suplimentare stabilite prin Acte Adi]ionale;
|n caz de daun` s` lua]i toate m`surile pentru limitarea pagubelor, inclusiv retragerea produselor din lotul cu probleme;
S` ne comunica]i producerea daunei în termen de 3 zile de la data la care a]i luat cuno[tin]`;
S` ne trimite]i imediat o copie a oric`rei cereri de chemare în judecat`, citaţii, hot`râri judec`tore[ti în leg`tur` cu cererea de desp`gubire.

Ce obliga]ii am?

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Prin denun]are unilaterală, trimițând o Notificare în scris la sediul nostru cu cel puțin 20 de zile înainte de data de la care doriți ca polița să nu mai fie valabilă;
Prin reziliere, datorată nerespectării obligațiilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de primă de către Contractant);
Din pricina inexistenței obiectului sau riscului asigurat (de ex: \ncetarea sau suspendarea activit`]ii asiguratului).

Acoperirea \ncepe la data fixat` \n poli]`, dac` prima de asigurare sau Rata I a fost pl`tit` \nainte de aceast` dat`. Dac` plata nu s-a f`cut \nainte de 
data de \nceput a asigur`rii, chiar dac` poli]a va fi valabil`, acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei datorate. 
V` acord`m o perioad` de p`suire de 30 de zile s` achita]i prima rat`, perioad` \n care poli]a este suspendat`, iar dac` dup` aceast` perioad` nu 
achita]i prima, poli]a se va anula. |n perioada de suspendare nu va fi acoperit` notificarea unor cereri de desp`gubire f`cute de ter]ii prejudicia]i. 
Celelalte rate de prim` se vor achita la termenele prev`zute \n poli]`. Pentru celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea \nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?


