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Prezenta Clauză Speciala se va aplica numai împreună cu “Condițiile generale privind asigurarea locuintei
și a bunurilor casnice – Casa sigură““ și au întâietate față de Condițiile generale, în măsura în care intră în
contradicție cu acestea.
Anexă la Polița HE nr. _____________
DEFINITII
 Culpă:
 Imprudență:
 Neglijență:

Vinovăția Asiguratului, manifestată sub forma imprudenței sau neglijenței, care a cauzat un
prejudiciu unei terțe persoane;
Fapta Asiguratului care, deși a prevăzut posibilitatea producerii unui prejudiciu, nu l-a
acceptat, socotind fără temei că acesta nu se va produce;
Fapta Asiguratului, săvârșită personal de persoana fizică sau prin prepușii săi în cazul
societății civile profesionale, care nu a prevăzut posibilitatea producerii unui prejudiciu ca
urmare a activității profesionale desfășurate, deși trebuia sau putea să-l prevadă.

Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
1.1 In baza prezentei clauze speciale EUROINS acorda
despăgubiri pentru sumele pe care Asiguratul este
obligat sa le plătească persoanelor păgubite prin
vătămare corporala sau deces, precum si prin avarierea
ori distrugerea bunurilor, consecințe ale unor fapte
accidentale aflate in raport cu riscurile pentru care este
încheiată asigurarea.
1.2 Asigurarea este valabila si pentru răspunderea civila
ce i-ar reveni Asiguratului ca urmare a unei fapte
săvârșite din culpa de persoane pentru care răspunde
potrivit legii, fapte cauzatoare de prejudicii.
1.3 Nu sunt considerați terți: soțul sau soția, părinții,
copiii Asiguratului, ca si oricare ruda sau ruda prin
alianța cu care el gospodărește permanent.
Art. 2 RISCURI ASIGURATE
2.1 In baza prezentelor condiții de asigurare, EUROINS
acorda despăgubiri pentru :
2.1.1 sumele pe care Asiguratul sau membrii familiei
sale sunt obligați sa le plătească pentru prejudicii de
care aceștia răspund in baza legii fata de terțe persoane
păgubite prin producerea, la adresa menționată in
Poliță, a riscurilor acoperite prin Polița de baza si care
au provocat vătămarea corporala sau decesul, precum
si avarierea sau distrugerea unor bunuri aparținând
terților;
2.1.2 cheltuielile făcute de Asigurat sau de către
membrii familiei sale in procesul civil, dacă aceștia au
fost obligați la despăgubiri;
2.2 daunele produse de riscul de inundații/infiltrații din
neglijenta Asiguratului si a membrilor familiei sale
(produse prin neînchiderea robinetilor de apă), pentru
care EUROINS acorda despăgubiri in limita a 1.000
Euro, cu franșiză de 5% din fiecare daună;
2.3 După fiecare despăgubire acordata, limita
răspunderii stabilita pe perioada asigurata se reduce cu
suma plătită drept despăgubire, asigurarea continuând
pentru suma rămasă; prima de asigurare pentru
perioada rămasă pana la expirarea contractului rămâne
neschimbata.
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Art. 3 EXCLUDERI
3.1 In baza prezentelor condiții de asigurare, EUROINS
nu acorda despăgubiri pentru:
3.1.1 pretențiile formulate de Asigurat sau membrii
familiei sale referitoare la propriile lor vătămări
corporale sau la pagube produse la propriile bunuri;
3.1.2 pretențiile formulate împotriva Asiguratului de
către membrii familiei ori de către persoane pentru care
Asiguratul răspunde in baza legii;
3.1.3 pretențiile pentru pagube cauzate cu intenție de
către Asigurat sau de către persoanele pentru care
Asiguratul răspunde in baza legii;
3.1.4 pretențiile referitoare la răspunderea Asiguratului
fată de terți, izvorâtă dintr-un contract (de închiriere,
împrumut, depozit, munca, prestări servicii, furnizare,
chirie, etc);
3.1.5 pretențiile referitoare la răspunderea Asiguratului
sau a membrilor familiei, angajată pentru pierderea,
sustragerea, avarierea sau distrugerea de obiecte
aflate in păstrarea Asiguratului sau a membrilor familiei,
sau care au fost predate de terțe persoane Asiguratului
sau membrilor familiei, spre păstrare, reparare,
prelucrare,
curățare,
vopsire,
expediere
sau
întrebuințare;
3.1.6 pretențiile referitoare la răspunderea Asiguratului
sau a membrilor familiei, angajată pentru avarieri sau
distrugeri de bunuri care, fiind vândute, nu au fost
predate încă;
3.1.7 pretențiile referitoare la răspunderea Asiguratului
sau a membrilor familiei, angajată pentru pagube
produse hârtiilor de valoare, documentelor, registrelor
sau titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe,
obiectelor din platina, aur sau argint, mărcilor poștale,
colecțiilor sau tablourilor, sculpturilor, țesăturilor sau
altor obiecte având o valoare artistică, științifică sau
istorică, precum si pentru dispariția sau distrugerea
banilor;
3.1.8 pretențiile referitoare la acoperirea amenzilor de
orice fel, a cheltuielilor judiciare penale la care
Asiguratul sau membrii familiei sunt condamnați,
precum si a cheltuielilor de executare a hotărârilor
privind plata despăgubirilor;
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3.1.9 pretențiile de despăgubiri pentru lipsa de folosința
a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectivă de
despăgubire;
3.1.10 pretențiile de despăgubiri pentru reducerea
valorii bunurilor după reparație;
3.1.11 pretențiile pentru cazul in care nu se pot trage
concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de
producerea pagubei, cauzele si împrejurările producerii
accidentului, precum si la cuantumul pagubelor
produse;
3.1.12 pretențiile referitoare la pagubele de care
răspunde Asiguratul sau membrii familiei in legatură cu:
a. orice autovehicul (inclusiv remorcă trasă de acesta)
autorizat să circule pe drumurile publice sau pentru care
este prevăzută prin lege obligativitatea încheierii
asigurării, proprietate a Asiguratului, împrumutat
închiriat sau condus de acesta;
b. orice ambarcațiune, nava, planor, avion sau un altfel
de mijloc de transport, dacă Asiguratul este proprietar,
l-a împrumutat, închiriat, condus sau pilotat;
c. încărcarea sau descărcarea mijloacelor de transport
sus menționate.
3.1.13 pretențiile formulate fată de Asigurat sau membrii
familiei referitoare la daune morale;
3.1.14 răspunderea civilă a Asiguratului nu este
angajata ori de câte ori accidentul s-a produs:
a. dintr-un caz de forță majoră;
b. din culpa exclusivă a persoanei păgubite;
c. din culpa exclusivă a unei terțe persoane.
Art. 4 CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA
SI PLATA DESPAGUBIRILOR
4.1 In cazul vătămărilor corporale despăgubirile vor
acoperi, in limita răspunderii asumate de EUROINS,
cheltuielile necesare restabilirii sau ameliorării stării de
sănătate efectuate de persoana prejudiciata.
4.2 In caz de deces despăgubirile vor acoperi
următoarele cheltuieli:
4.2.1 cheltuielile de înmormântare, pe baza înscrisurilor
doveditoare;
4.2.2 cheltuielile de transport al corpului neînsuflețit,
justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc
decesul până la localitatea in care se face
înmormântarea;
4.3 In cazul pagubelor produse la bunuri, despăgubirile
reprezintă costul procurării, reparației, refacerii ori
restaurării bunurilor avariate sau costul procurării unui
bun asemănător (din punct de vedere tehnic si al
vechimii) celui avariat sau distrus, din care se scade,
după caz uzura si/sau valoarea resturilor care se pot
valorifica. Despăgubirile astfel stabilite nu pot depăși
valoarea
bunurilor
la
momentul
producerii
evenimentului asigurat.
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4.4 Despăgubirile, inclusiv cheltuielile prevăzute pct.
2.1.1 si 2.1.2 nu pot depăși limita maximă a răspunderii
asumate prin poliță.
4.5 In cazurile in care bunurile avariate sau distruse,
pentru care se datorează despăgubiri, au fost asigurate
separat de deținătorul lor (terțul păgubit), EUROINS va
acorda acestuia despăgubiri in limita diferenței dintre
cuantumul pagubei si despăgubirile acordate potrivit
asigurărilor încheiate (dacă aceste despăgubiri au fost
încasate).
4.6 Cuantumul despăgubirilor se stabilește fie pe baza
înțelegerii dintre părți, fie prin hotărâre judecătorească
definitivă. Înțelegerea se poate face intre Asigurat si
persoanele păgubite, cu privire la pretențiile acestora,
cu acordul EUROINS.
4.7 Stabilirea despăgubirilor pe baza înțelegerii dintre
părți, cu acordul EUROINS, se face in toate cazurile in
care rezulta cu certitudine răspunderea civila a
Asiguratului in producerea pagubei si persoana
păgubita face dovada prejudiciului material suferit.
4.8 Dacă se stabilește ca despăgubirea datorata de
Asigurat persoanei păgubite sa fie plătită sub forma de
prestații bănești periodice (pensie de întreținere), atunci
si despăgubirea datorată de EUROINS se va plăti sub
aceasta forma. In cazul in care se stabilește plata unei
prestații bănești periodice (pensii de întreținere) pe o
durata limitată, se va plăti suma stabilită prin aceasta
hotărâre, până la epuizarea sumei asigurate, mai puțin
despăgubirea pentru cheltuielile prevăzute la pct. 2.1.2.
Dacă după stabilirea prestației bănești periodice
(pensie de întreținere) se constata că starea persoanei
vătămate s-a îmbunătățit, EUROINS este îndreptățit să
micșoreze corespunzător cuantumul sumelor ce le
plătește sub forma de prestații bănești periodice sau sa
înceteze plata acestora.
4.9 EUROINS plătește despăgubirea fie Asiguratului,
fie nemijlocit celui păgubit, cu acordul si cu înștiințarea
prealabila scrisă a Asiguratului, in măsura in care cel
păgubit nu a fost deja despăgubit de Asigurat. Odată cu
plata despăgubirii, rezultat fie al înțelegerii dintre părți,
fie al hotărârii judecătorești, in limita acestei sume, se
stinge orice pretenție a persoanelor care au suferit
prejudicii materiale prin accident, fata de Asigurat si,
implicit, orice pretenție a Asiguratului fata de EUROINS.
Art.5 LIMITA DE DESPAGUBIRE
Este de: …………………………………..
Art.6 PERIOADA DE VALABILITATE A PREZENTEI
CLAUZE SPECIALE
de
la
………………………..până
la
……..……………..(ambele date incluse)
Redactata în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, în data de ………………………..

ASIGURAT,
(Nume, prenume/Denumire, Semnătură, Ştampilă)
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EUROINS,
(Nume, prenume, Semnătură, Ştampilă)
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