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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  
(Angajator): 

Persoană fizică sau juridică care în vederea desfășurării activității proprii, angajează 
personal salariat prin încheierea contractelor individuale de muncă, a convențiilor civile, a 
contractelor de școlarizare și a convențiilor de efectuare a practicii profesionale; 

Angajați: Participanți la procesul de muncă, salariați (permanenți, temporari, sezonieri, zilieri), 
colaboratori, ucenici, practicieni (elevi, studenți), personal detașat, etc.; 

Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII  
1.1 EUROINS prin derogare de la pct. 4.1.3 din 
„Condițiile generale privind asigurarea de răspundere 
civilă față de terți” și în conformitate cu prevederile din 
prezentele Condiții Speciale, acoperă prin asigurare, în 
schimbul primei de asigurare plătite de către Asigurat, 
prejudiciile provocate de Asigurat angajaților săi ca 
urmare a unor acte sau fapte săvârșite din culpa sa, 
prin care devine răspunzător în baza contractului de 
muncă. 
 
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 prejudicii provocate altor persoane decât 
angajații Asiguratului; 
2.1.2 prejudicii datorate evenimentelor petrecute în 
afara programului de lucru sau care nu sunt în 
legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; 

2.1.3 pretenții de despăgubiri ce decurg din încălcarea 
obligațiilor asumate prin alte tipuri de contracte decât  
cele menționate la articolul 1 din prezentele Condiții 
speciale; 
2.1.4 prejudicii datorate bolilor profesionale, în măsura 
în care nu s-a convenit astfel cu EUROINS printr-o 
clauză specială.  
Art. 3 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI 
3.1 Să întocmească evidența corectă a tuturor 
angajaților (Registrul general de evidență), să opereze 
înregistrările prevăzute de lege și să păstreze aceste 
documente astfel încât ele să poată fi puse la 
dispoziția EUROINS sau a reprezentanților numiți ai 
acestuia, în măsura în care pot avea o legătură cu 
eventuale pretenții de despăgubire. 
3.2 Să respecte prevederile legale aplicabile, luând 
toate măsurile necesare pentru protejarea angajaților 
în toate aspectele legate de muncă inclusiv pentru 
activitățile de prevenire a riscurilor. 

 
 

ASIGURAT,  
 

(Nume, prenume/Denumire, Semnătură, Ștampilă) 

EUROINS, 
 

(Nume, prenume, Semnătură, Ștampilă) 
 


