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ASIGURAREA FACULTATIVĂ PENTRU BUNURI ŞI PROPRIETĂŢI  
-PERSOANE FIZICE- 

 
CLAUZA PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ LEGALĂ 

 
1. Obiectul asigurării:  
1.1. Poate avea calitatea de Asigurat persoana fizică înscrisă pe poliţa de asigurare în calitate de proprietar / locatar al locuinţei, precum şi 
persoanele care în mod statornic locuiesc şi gospodăresc împreună cu acesta în imobilul asigurat. 
1.2.  Asiguratul poate opta pentru prezenta clauză numai dacă are asigurată clădirea şi/sau conţinutul. 
 
2. Riscuri asigurate: 
2.1. Prin prezenta clauză se acoperă prejudiciile cauzate terţelor persoane, numai pe teritoriul României, prejudicii constatate şi avizate în 
scris în perioada de valabilitate a Contractului, astfel: 
a) prin fapta culpabilă proprie a persoanei care are calitatea de Asigurat; 
b) prin fapta culpabilă a altor persoane pentru care acesta este obligat să răspundă în baza legii (soţul / soţia, copii minori aflaţi sub 
supravegherea Asiguratului, precum şi alte persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună cu Asiguratul şi faţă de care acesta are 
obligaţa legală de întreţinere); 
c) prejudicii cauzate de lucruri şi animale aflate în paza juridică a Asiguratului, precum şi de ruina edificiului. 
2.2. Societatea City Insurance S.A., în baza prezentei clauze şi în schimbul achitării primelor de asigurare conform Contractului, acordă 
despăgubiri, în limita sumei asigurate, pentru următoarele riscuri: 
a) vătămare corporală sau decesul unor terţe persoane aflate atât la domiciliul Asiguratului, cât şi în zonele adiacente acestuia. Prin 
domiciliul Asiguratului, în sensul prezentelor condiţii speciale de asigurare, se înţeleg locuinţa şi/sau alte con-strucţii din gospodărie, curtea 
cu terenul din jurul locuinţei şi grădina, iar în cazul blocurilor, apartamentul; 
b) avarierea sau distrugerea de bunuri, aflate în posesia altor persoane decât Asiguratul; 
c) cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat, prin hotărâre judecătorească, la desdăunare; 
d) cheltuielile de judecată făcute de terţul pagubit în scopul obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat, prin 
hotărâre judecătorească, la plata acestora. 
2.3. Pentru a se acorda despăgubiri, este necesară îndeplinirea urmatoarelor condiţii: 
a)  prejudiciul suferit de terţe persoane să fi fost cauzat de o faptă culpabilă a unei persoane ce se află sub acoperirea asigurării sau de un 
bun aflat în paza juridică a unei asemenea persoane; 
b)   între fapta culpabilă şi prejudiciul terţei persoane să existe o legătură de cauzalitate; 
c)   prejudiciul să fie indemnizabil, adică să aibă un caracter cert, actual, să fie personal şi direct. 
2.4. Nu sunt considerate terţi următoarele persoane: 
a) soţul / soţia, concubinii, părinţii şi fiii Asiguratului, precum şi orice altă rudă care trăieşte cu acesta; 
b) persoanele care, fiind în relaţie de subordonare cu Asiguratul, au suferit o daună de muncă sau serviciu inerentă întreţinerii şi curăţeniei 
imobilului şi a instalaţiilor aferente. 
 
3. Excluderi specifice: 
3.1. City Insurance S.A. nu despăgubeşte: 
a) pretenţiile formulate de Asigurat referitoare la propria persoana sau la pagube produse la propriile bunuri; 
b) pretenţiile formulate împotriva Asiguratului de către soţul (soţia) acestuia sau de către persoane care lo-cuiesc împreună cu acesta, ori de 
către persoane de care Asiguratul răspunde în baza legii; 
c) daune cauzate cu intenţie, prin rea credinţă, neglijenţă gravă sau repetată sau din culpă cu efecte grave de către Asigurat  sau de către 
persoanele pentru care Asiguratul răspunde în faţa legii, ori daune produse de aceştia în timpul comiterii unor infracţiuni săvârşite cu 
intenţie; 
d) pretenţiile aferente pagubelor aduse bunurilor mobile sau imobile ori animalelor, proprietate a Asiguratului sau care i-au fost încredinţate 
acestuia în orice mod şi cu orice titlu (îngrijire, păstrare, reparare, prelucrare, curăţare, vopsire, expediere sau întrebuinţare), precum şi 
pretenţii de despăgubiri pentru avarieri sau distrugeri la bunuri care, fiind vândute, nu au fost predate încă; 
e) pretenţii de despăgubire care au la bază cereri frauduloase sau declaraţii false, pretenţii pentru acte de calomnie şi/sau defăimare; 
f) amenzi de orice fel şi cheltuieli penale la care ar fi condamnat Asiguratul sau cheltuieli de executare a hotărârilor priv ind plata 
despăgubirilor; 
g) daune acoperite prin alte asigurări de răspundere civilă facultativă încheiate de Asigurat sau daune acoperite prin asigurări obligator ii de 
răspundere civilă chiar dacă acestea au fost încheiate sau nu de către Asigurat, inclusiv daune reprezentând excedent de limită de 
răspundere acoperită conform acestor asigurări; 
h) daune produse din culpa persoanei păgubite sau a unei terţe persoane; 
i) pretenţiile formulate împotriva Asiguratului referitoare la repararea prejudiciului moral, daune morale, preţul durerii, contravaloarea 
pecuniară a traumei psihice cauzată ca urmare a vătămărilor corporale, alte prejudicii personale nepatrimoniale; 
j) pretenţii financiare care nu au legătură cu vătămarea corporală sau cu pagube produse bunurilor (pierderi financiare indirecte, precum 
lipsa folosinţei bunurilor avariate sau distruse, pierderi de profit, întârzieri etc.), precum şi orice pierdere financiară cauzată oricărei alte terţe 
persoane decât cea care a suferit în mod direct prejudiciul corporal sau material; 
k) pretenţii de despăgubire emise cu referire la: hârtii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre preţioase sau 
semipreţioase, obiecte de platină, aur saua argint, mărci poştale, colecţii, tablouri, sculpturi, ţesături sau orice alte obiecte având o valoare 
artistică, ştiinţifică, istorică, arhivistică sau o altă valoare socială, precum şi pentru dispariţia sau distrugerea banilor; 
l) orice pretenţii de despăgubire recurgând din reducerea valorii bunurilor avariate, după reparaţia acestora; 
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m) daune care derivă din exercitarea, în imobilul indicat în poliţa de asigurare, de către Asiguraţii persoane fizice sau terţi ai acestora a 
activităţilor de comerţ, meşteşugăreşti şi a profesiunilor sau activităţilor personale ale Asiguratului, chiriaşilor sau vecinilor şi rudelor 
acestora; 
n) pretenţii de despăgubire ale chiriaşilor; 
o) pretenţii de despăgubire ale proprietarilor pentru prejudiciile produse de chiriaşi. Aceste prejudicii sunt acoperite dacă se încheie separat 
asigurarea de răspundere civilă a chiriaşului faţă de proprietar; 
p) daune datorate lucrărilor de întreţinere suplimentară, de extindere, supraetajare sau demolare a imobilului asigurat; 
q) pretenţii de despăgubire formulate ca urmare a unor fapte care nu conduc la angajarea răspunderii civile (fapte săvârşite în legitimă 
apărare, stare de necesitate, îndeplinirea unei îndatoriri legale sau a ordinului dat de o autoritate competentă, fapte pentru care a obţinut 
consimţământul victimei, fapte comise ca urmare a exercitării unui drept, forţă majoră, fapta victimei şi fapta unui terţ). 
 
4.    Suma asigurată 
4.1. Suma asigurata este stabilită în funcţie de opţiunea Asiguratului, fiind comună atât pentru daune materiale cât şi pentru vătămări 
corporale. 
4.2. Limita maximă a răspunderii pentru întreaga perioadă de asigurare reprezintă răspunderea maximă a Asigurătorului pentru toate 
evenimentele asigurate produse în perioada de valabilitate a poliţei, indiferent de numărul acestora şi de cuantumul despăgubirii solicitate 
pentru un singur eveniment. 
 
5.    Obligaţii specifice ale Asiguratului 
5.1. Pe lângă cele prevăzute în ”Condiţii generale privind asigurarea facultativă pentru bunuri şi proprietăţi - persoane fizice”, Asiguratul mai 
are următoarele obligaţii: 
a) în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate, să ia pe cheltuiala sa toate măsurile preventive rezonabile necesare, să respecte 
dispoziţiile legale referitoare la acestea şi să se conformeze recomandărilor făcute de Societate în acest scop; 
b) să comunice în scris către Societate, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă de prejudiciul produs, pretenţiile formulate 
de păgubiţi şi să depună la Asigurător orice acte referitoare la aceste pretenţii; 
c) să nu recunoască nici o răspundere şi să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată  către persoana păgubită, fără acordul scris al 
Societăţii; 
d) să-şi organizeze o bună apărare în procesul intentat de păgubit, ţinând seama şi de recomandările făcute de  
Asigurător, inclusiv în ceea ce priveşte angajarea unui apărător atât în prima instanţă, cât şi în căile de atac  
(Asigurătorul poate folosi şi calea intervenţiei în interesul Asiguratului răspunzător de producerea prejudiciului, ori de câte ori în acest fel se 
asigură o mai bună apărare a intereselor Asiguratului); 
e) în caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute mai sus, Asigurătorul are dreptul să refuze plata despăgubirii, în măsura în care din 
această cauză nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi întinderea pagubei. 
 
6.   Constatarea, determinarea cuantumului daunei şi plata despăgubirilor 
6.1. Constatarea, determinarea cuantumului daunei şi plata despăgubirilor se fac de către Asigurător, direct sau prin împuterniciţi, împreună 
cu Asiguratul sau împuterniciţii acestuia. Se poate conveni, de comun acord, ca aceste operaţiuni să fie făcute şi cu participarea experţilor. 
6.2. Despăgubirile se stabilesc fie pe baza convenţiei dintre Asigurat, persoana păgubită şi Asigurător (pe cale amiabilă), când din actele 
încheiate de organele abilitate şi din înştiinţarea Asiguratului rezultă cu certitudine răspunderea civilă a Asiguratului în producerea pagubei şi 
persoanele păgubite fac dovada prejudiciului suferit, fie prin hotărâre judecătorească, conform legislaţiei din România. 
6.3. În cazul în care organele în drept nu au întocmit acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii prejudiciului, pot fi utilizate orice 
mijloace legale de probă, inclusiv declaraţii autentificate ale martorilor. 
6.4. În cazul daunelor produse bunurilor, despăgubirile nu pot depăşi valoarea acestora la data producerii evenimentului asigurat,  nici  
cuantumul  daunei  şi nici limita răspunderii pe eveniment prevăzută în poliţa de asigurare. Astfel, despăgubirile reprezintă costul reparaţiei, 
refacerii ori restaurării bunurilor avariate sau costul procurării unor bunuri asemănătoare celor avariate (din punct de vedere tehnic şi al 
vechimii) din care se scade uzura şi/sau valoarea resturilor care se pot valorifica. 
6.5. Cuantumul despăgubirii nu va depăşi limita răspunderii precizată în Poliţă, indiferent dacă dauna înregistrată este totală sau parţială. În 
cazul în care evenimentul asigurat a avut ca urmare atât daune materiale, cât şi vătămare corporală, prioritate va avea indemnizaţia 
persoanelor vătămate, în timp ce indemnizaţia pentru daunele materiale se va efectua până la concurenţa limitei răspunderii. 
6.6. În cazul vătămărilor corporale,  despăgubirile reprezintă, în limita răspunderii asumate de Asigurător, cheltuielile necesare restabilirii sau 
ameliorării stării de sănătate, neacoperite de sistemele de asigurare socială, efectuate de persoana prejudiciată, precum şi pierderile de 
venit net suferite de persoana respectivă pe perioada de la producerea accidentului până la refacerea capacităţii de muncă. 
6.7 În cazul decesului, despăgubirile vor acoperi, în limita răspunderii asumate de Asigurător: 
a) cheltuielile de înmormântare, pe baza înscrisurilor doveditoare; 
b) cheltuielile de transport, justificate cu acte, din localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea; 
c) veniturile nete nerealizate şi eventuale alte cheltuieli făcute (dacă au fost cauzate de accident) în perioada de la data producerii 
evenimentului asigurat până la data decesului;  
d) prestaţii băneşti periodice (pensii de întreţinere) celor îndreptăţiţi, potrivit legii. 
6.8 Dacă se stabileşte, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, ca indemnizaţia să fie achitată sub formă de prestaţii băneşti 
periodice (pensii de întreţinere), Asigurătorul va plăti suma stabilită în aceste condiţii. Dacă, ulterior intrării  în vigoare a obligaţiilor de  plată 
ale Asigurătorului şi până la epuizarea sumei asigurate,  starea persoanei vătămate s-a îmbunătăţit,  iar cuantumul despăgubirii iniţiale nu se 
mai justifică, Asigurătorul poate fie să reducă despăgubirea, fie să înceteze a o plăti. 
6.9.Dacă Asiguratul este coautor sau implicat într-un caz de culpă comună la producerea sau mărirea unui prejudiciu, acesta este 
răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care rezultă din acte doveditoare sau, în lipsa acestora, proporţional cu numărul părţilor 
implicate. 
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6.10. Societatea plăteşte despăgubirea datorată direct persoanelor păgubite, dacă acestea nu au fost despăgubite de Asigurat, sau 
Asiguratului, când acesta dovedeşte că a despăgubit persoanele păgubite. Prin plata despăgubirii se sting orice pretenţii ulterioare a le 
Asiguratului faţă de Asigurător/Păgubit. 
 
La prezentele condiţii speciale de asigurare se aplică toate prevederile din ”Condiţii generale privind asigurarea facultativă pentru bunuri şi 
proprietăţi - persoane fizice”, în măsura în care nu contravin prevederilor din prezenta. 
 
 
 

               ASIGURAT/CONTRACTANT,                                   ASIGURĂTOR,  
 

  Societatea de Asigurare-Reasigurare  
 City Insurance  S.A. 
 

        (nume, prenume/denumire, semnătură)                     (nume, prenume, semnătură, ștampilă) 
 

 
 
 
 


