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Prezenta Condiție Specială se va aplica numai împreună cu “Condițiile generale privind asigurarea de 
răspundere civilă față de terți“ și are întâietate față de Condițiile generale, în măsura în care intră în 
contradicție cu acestea. 
 
DEFINIȚII 

Asigurat  
(Producător): 

Agent economic ce produce, în conformitate cu obiectul său de activitate, bunuri materiale 
destinate consumului sau utilizării finale; 

Produs: 
Bunul material a cărui destinație finală este consumul sau utilizarea individuală sau colectivă; 

Consumator: Persoană, fizică sau juridică, ce dobândește, utilizează sau consumă produse, ca 
destinatar final; 

Termen de  
garanție: 

Limita de timp care curge de la data dobândirii produsului, până la care producătorul își 
asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului achiziționat, pe cheltuiala sa, 
dacă deficiențele nu sunt imputabile consumatorului; 

Termenul de  
valabilitate: 

Limita de timp, stabilită de producător, în cadrul căreia produsul poate fi consumat și în 
care acesta trebuie să-și mențină caracteristicile calitative prescrise dacă au fost 
respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și consum; 

Durata medie  
de utilizare: 

Intervalul de timp, stabilit în normativele tehnice sau declarat de producător, în cadrul 
căruia produsele, altele decât cele cu termen de valabilitate, trebuie să-și mențină 
caracteristicile calitative, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, 
depozitare, punere în funcțiune, exploatare și întreținere; 

Viciu ascuns: 
Deficiență calitativă a unui produs, existentă în momentul încheierii procesului de 
producție, de care producătorul nu avea și nici nu putea avea cunoștință; 

Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII  
1.1 EUROINS, în conformitate cu prevederile din 
prezentele Condiții Speciale, acoperă prin asigurare, în 
schimbul primei de asigurare plătite de către Asigurat, 
daunele cauzate unor terțe persoane de sau în 
legătură cu produse rezultate din activități cuprinse în 
obiectul de activitate al Asiguratului care au fost 
precizate în cererea de asigurare anexată la poliță, și 
care reprezintă o consecință directă a consumului sau 
utilizării produsului care face obiectul afacerii 
Asiguratului. 
 
Art. 2 EXCLUDERI 
2.1 Pe lângă excluderile prevăzute în Condițiile 
generale privind asigurarea de răspundere civilă față 
de terți, EUROINS nu acordă despăgubiri pentru: 
2.1.1 orice produs care nu este rezultat din activități 
cuprinse în obiectul de activitate al Asiguratului, sau 
orice activități cuprinse în  obiectul de activitate al 
Asiguratului, dar pe care acesta nu le-a precizat în 
cererea de asigurare anexată la poliță; 
2.1.2 pagube produse ca urmare a utilizării sau 
producerii de bunuri, echipamente, componente, 
instalații care utilizează, produc sau funcționează pe 
bază de radiații radioactive, material sau substanțe 
radioactive sau pentru activități de producție sau 
utilizare de produse explozibile; 
2.1.3 pretențiile de despăgubiri pentru pierderea sau 
avarierea suferită de produsul însuși; 
2.1.4 pagubele cauzate de produsele vândute scriptic 
de către Asigurat, dar care faptic se află încă în 
păstrarea acestuia;  
 

2.1.5 costul retragerii, transportului, reparării, 
modificării, înlocuirii sau refacerii produsului livrat sau 
lucrării executate de Asigurat; 
2.1.6 costurile ocazionate de produsele cu defect în 
perioada de garanție (costuri pentru operațiuni 
necesare repunerii în funcțiune, cele pentru înlocuirea 
produsului sau operațiuni asimilate acestora); 
2.1.7 prejudicii provocate de un produs neomologat 
sau care nu îndeplinește din punct de vedere legal sau 
tehnic condițiile de punere în consum precum și de 
orice produs executat fără respectarea tehnologiei 
specifice; 
2.1.8 prejudicii decurgând din orice clauză abuzivă 
folosită de Asigurat în contractele de livrare, vânzare 
etc.; 
2.1.9 pretențiile de despăgubire în legătură cu 
utilizarea incorectă a produsului de către client; 
2.1.10 pagubele provocate de produsele de folosință 
îndelungată după expirarea duratei medii de utilizare; 
2.1.11 afectarea integrității produselor, umblarea la 
produse; 
2.1.12 pagubele provocate de produse comercializate 
după expirarea termenului de valabilitate sau a datei 
durabilității minimale stabilite de producător; 
inscripționate pe produs, ambalaj, etichetă sau 
documente însoțitoare, sau de cele ale căror date 
anterior menționate, au fost modificate; 
2.1.13 prejudiciile provocate terților în condițiile în care 
contractul dintre părți nu cuprinde prevederi referitoare 
la calitatea acelui produs, standardul de calitate sau 
produsul nu a fost însoțit de certificatul de calitate; 
2.2 EUROINS nu preia nici o răspundere pentru cereri 
de despăgubire dacă Asiguratul dovedește că: 
2.2.1 nu a pus el produsul în circulație; 
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2.2.2 defectul care a generat paguba nu a existat la 
data la care produsul a fost pus în circulație sau a 
apărut ulterior punerii în circulație din cauze 
neimputabile lui; 
2.2.3 produsul nu a fost destinat comercializării.  
2.3 Prezenta asigurare nu acoperă răspunderea 
pentru companiile/ instalațiile/ unitățile de producție 
implicate in fabricarea/ producerea/ comercializarea 
de: 
2.3.1 explozivi, artificii, gaze și produse petroliere 
volatile; 
2.3.2 droguri, medicamente, substanțe farmaceutice, 
material genetic. Excepție fac farmaciile în care se 
prepară medicamente MAGISTRALE (produse care se 
prepară în farmacie în cantități mici, pe bază de rețetă 
și au o durată de păstrare mică) și medicamente 
OFICINALE (produse care se prepară in cantități mai 
mari după o formulă înscrisă în farmacopee). Limita de 
asigurare maximă pe eveniment este de 70.000 Euro, 
iar Limita agregat este de 350.000 Euro; 
2.3.3 DES (suplimente energetice dietetice sau 
dietilstilbestrol), contraceptive, oxichinolin, vaccinuri; 
2.3.4 implanturi (silicon sau altele); 
2.3.5 substanțe chimice (vopseluri, cosmetice, produse 
de înfrumusețare, pulverizatoare pentru recolte, 
insecticide, controlul dăunătorilor și al buruienilor, 
fumiganți); 
2.3,6 tutunul și toate produsele legate de acesta , care 
au legătură cu vătămarea corporală; 
2.3.7 echipamentele pentru căile ferate; 
2.3.8 echipamentele medicale; 
2.3.9 produsele de la ființele umane (banca de 
organe); 
2.4 Prezenta asigurare nu acoperă nici răspunderea 
pentru produsele în ceea ce privește producătorii de: 
2.4.1 automobile si/sau motociclete si următoarele 
piese ale acestora: scheletul, ansamblul 
echipamentelor de conducere, ansamblul cadrelor 

roților, ansamblul șasiului, ansamblul frânelor și 
echipamentelor de direcție, cauciucurile si căștile, 
dacă limita pe eveniment/agregat depășește 1.000.000 
Euro pentru riscul de pierdere; 
2.4.2 aparate de zbor și următoarele componente ale 
structurii aparatului de zbor: echipamentul de 
scufundare, trenul de aterizare, sub-structura, 
echipamentele electronice, echipamentele hidraulice și 
instrumentele tehnice; 
2.5 Asigurarea nu acoperă nici: 
2.5.1 unitățile de depozitare a sângelui; 
2.5.2 garanția si/sau retragerea produselor; 
2.5.3 acoperirea retroactivă a pierderilor cunoscute 
2.6 Producătorul de componente este exonerat de 
răspundere dacă dovedește că evenimentul asigurat 
este imputabil producătorului produsului finit datorită 
proiectării greșite a ansamblului în care acesta a fost 
montat sau instrucțiunilor de folosire furnizate de 
acesta. 
Art. 3 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI 
3.1 Pe lângă obligațiile prevăzute în Condițiile 
generale privind asigurarea de răspundere civilă față 
de terți, Asiguratul este obligat: 
3.1.1 să pună în circulație numai produse sigure, 
testate și/sau certificate calitativ; 
3.1.2 să respecte în procesul de producție condițiile 
igienico-sanitare prevăzute în legislația în vigoare; 
3.1.3 să însoțească orice produs de instrucțiuni de 
folosire, termen de valabilitate/durata de utilizare, alte 
informații vizând securitatea 
utilizatorilor/consumatorilor, scrise la loc vizibil, în 
limba română; 
3.1.4 să respecte întocmai în procesul de fabricație 
prevederile normelor de fabricație (tehnologii, norme 
interne, standarde etc.); 
3.1.5 să respecte legislația în vigoare referitoare la 
produsele care fac obiectul activității sale. 

 
ASIGURAT,  

 
(Nume, prenume/Denumire, Semnătură, Ștampilă) 

EUROINS, 
 

(Nume, prenume, Semnătură, Ștampilă) 
 


