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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:

Persoană fizică sau juridică autorizată, atestată și/sau specializată să desfășoare
activitatea specifică în baze contractuale, la sediul sau la domiciliul/sediul clienților,
constând în prestarea de servicii și/sau executarea de lucrări, ca de exemplu: operațiuni
de reparare, instalare, montare, întreținere, amenajare, remediere, recondiționare,
curățire, igienizare, salubrizare, etc. la clădiri, construcții, instalații și alte bunuri fixe
(nedetașabile/netransportabile) și/sau mobile; această noțiune include asociații, angajații,
dar numai în exercitarea funcțiilor/atribuțiilor încredințate;
Persoana
Persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
prejudiciată:
a) a suferit un prejudiciu cauzat de Asigurat și acoperit prin polița de asigurare;
b) este în drept sa primească indemnizația de la Asigurat.
Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
au fost produse, ieșite din uz sau care nu mai
1.1 EUROINS prin derogare de la PCT. 4.1.3 din
corespund normelor tehnice de funcționare;
3.1.3 prejudicii cauzate de efectuarea activității
„Condițiile generale privind asigurarea de răspundere
civilă față de terți” și în conformitate cu prevederile din
specifice de către persoane care nu au pregătirea sau
prezentele Condiții Speciale, acoperă prin asigurare, în
specializarea necesară;
3.1.4 pretenții de despăgubire pentru bunuri, efecte
schimbul primei de asigurare plătite de către Asigurat,
prejudiciile provocate de Asigurat clienților săi/
personale lăsate și/sau uitate de clienții Asiguratului în
beneficiarilor serviciilor sale sau terților păgubiți ca
alte locuri decât cele amenajate special și aflate în
urmare a unor acte sau fapte săvârșite din culpa sa,
paza acestuia;
3.1.5 pretenții de despăgubire pentru prejudicii
prin care devine răspunzător în baza dispozițiilor
legale în vigoare referitoare la prestațiile de servicii. Se
produse ca urmare a nerespectării de către client a
vor asigura doar acele servicii a căror practicare este
indicațiilor și măsurilor impuse de Asigurat în vederea
reglementată și permisă prin lege și pentru care
desfășurării activității sale în bune condiții;
3.1.6 prejudicii în legătură cu/cauzate de fapte produse
Asiguratul este autorizat.
după încetarea activității Asiguratului (insolvență,
Art. 2 RISCURI ASIGURATE
faliment etc.), retragerea autorizațiilor legale;
2.1 EUROINS acordă despăgubiri Asiguratului pentru
3.1.7 rambursarea cheltuielilor/altor compensații plătite
evenimentele asigurate produse în perioada de
Asiguratului;
3.1.8 prejudicii decurgând din serviciile/produsele
asigurare, până la limita răspunderii prevăzută în
contractul de asigurare, pentru:
prestate/furnizate de terți, în baza unor angajamente
2.1.1 sumele pe care Asiguratul este obligat să le
contractuale cu Asiguratul, față de care Asiguratul nu
plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii
are drept de regres/are un drept limitat.
3.1.9 montarea de aparatură electronică de pază,
provocate din culpa sa clienților săi / beneficiarilor
serviciilor sale sau terților păgubiți care apelează la
supraveghere sau monitorizare;
3.1.10 pierderea sau avarierea bunurilor aparținând
serviciile sale, pentru:
a. vătămare corporală, îmbolnăvire sau deces;
Asiguratului, împrumutate sau închiriate acestuia, ori
b. avarierea sau distrugerea unor bunuri;
aflate în controlul juridic al lui, inclusiv cele utilizate în
ca efect al producerii unor acte de neglijență sau
activitatea de prestare a serviciului contractat;
3.1.11 orice fapte care angajează răspunderi
imprudență în îndeplinirea obligațiilor asumate prin
contractul de prestare de servicii încheiat de către
profesionale acoperite prin alte tipuri de activități
Asigurat.
specifice;
2.1.2 cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil,
3.1.12 calitatea lucrărilor executate (lipsa de
dacă a fost obligat la despăgubire, decurgând dintr-un
performanță, deficiențe de design etc);
3.1.13 prestarea de servicii poștale și de curierat;
eveniment asigurat care a avut loc în perioada
3.1.14 prestarea de servicii pe șantiere navale și
asigurată, în legătură cu afacerea menționată.
ambarcațiuni;
Art. 3 EXCLUDERI
3.1.15 pretenții de despăgubire pentru avarierea
3.1 Pe lângă excluderile prevăzute în Condițiile
bunurilor ori vătămarea corporală/decesul clientului
generale privind asigurarea de răspundere civilă față
sau unei terțe persoane ca urmare a vinovăției
de terți, EUROINS nu acordă despăgubiri pentru:
exclusive a clientului sau terțului datorate utilizării
3.1.1
prejudicii
rezultând
din
nerespectarea
necorespunzătoare a produsului reparat sau serviciului
programărilor, timpului de execuție, tarifelor practicate;
prestat sau pus la dispoziție de Asigurat.
3.1.2 prejudicii cauzate de folosirea unor echipamente,
3.2 EUROINS nu acordă despăgubiri nici pentru:
3.2.1 deținerea în proprietate, exploatare sau folosirea:
aparaturi, instalații neconforme cu scopul pentru care
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a. companiilor aeriene, a aparatelor de zbor și a
vehiculelor cu pernă de aer (inclusiv lucrările de
construcție, reparare sau instalare pe avion),
aerodromuri, aeroporturi (inclusiv realimentarea cu
combustibil, răspunderea turnului de control și lucrările
de construcție și reparare din cadrul perimetrului
aeroportului) și/sau riscurile de aviație;
b. sateliții, navele spațiale, instalațiile de lansare și alte
riscuri spațiale;
c. căile ferate, tramvaiele și troleibuzele;
d. platformele petroliere din largul mării;
e. cinematografele, teatrele, parcurile și dispozitivele
de amuzament, stadioanele, standurile, târgurile,
circurile, bazinele publice de înot, centrele pentru
sporturi acvatice și/sau alte locuri publice, dacă limita
poliței pe eveniment/agregat depășește 500.000 Euro
pentru riscul de pierdere;
f. școlile, colegiile și universitățile;
g. reuniunile sportive care implică vehiculele cu motor
ca și concurenți;
h. operatorii locurilor de depozitare a deșeurilor și
contractanții implicați în evacuarea deșeurilor, dacă
polițele nu conțin excluderea pentru poluarea totală;
i. barajele, batardourile.
3.2.2 Îngrijirea, custodia și acoperirea controlului în
asigurarea de răspundere legală a șefilor de depozite.
3.2.3 Contractanții angajați în realizarea, dărâmarea,
demolarea, construirea și întreținerea barjelor,
batardourilor, construcțiilor subacvatice și/sau a
lucrărilor de întreținere.
3.2.4 Minele (de suprafață, subterane și subacvatice)
și facilitățile miniere și toate serviciile în legătură cu
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acestea, carierele, tunelurile, inclusiv lucrările de
excavație în legătură cu oricare din cele de mai sus.
3.2.5 Cercetarea, fabricarea și/sau producerea,
depozitarea, dacă nu este pentru propriul uz sau
vânzarea cu amănuntul, umplere, dărâmare, transport
al:
a. artificiilor, detonatoarelor, cartușelor, muniției,
prafului de pușcă, nitroglicerinei, dinamitei sau al
oricăror substanțe care se folosesc ca și explozivi;
b. gazelor și/sau aerului sub presiune în containere,
însă polițele până la sublimita de 400.000 EUR nu sunt
excluse;
c. butanului, metanului, propanului și altor gaze
lichefiate, însă polițele până la sublimita de 400.000
Euro nu sunt excluse;
d. substanțelor chimice și/sau petrochimice;
e. organismelor modificate genetic sau substanțelor
care conțin, sunt produse sau derivate din sau produse
prin intermediul unui proces care implică folosirea
organismelor modificate genetic.
3.2.6 Operațiunile în legătură cu producerea,
depozitarea, distribuirea și/sau vânzarea de gaze
naturale.
3.2.7 Forajul, producerea, rafinarea, depozitarea și/sau
distribuirea petrolului și/sau combustibililor lichizi sau
gazoși (altele decât magazinele de vânzare cu
amănuntul, inclusiv, dar nu limitat la stațiile de
alimentare carburanți).
3.2.8 Polițele pentru utilități publice care prevăd un
eșec în aprovizionarea autorităților publice (inclusiv
pompierii, poliția și organele legii), municipalitățile,
instalațiile de apă, electricitate și gaze.

ASIGURAT,

EUROINS,

(Nume, prenume/Denumire, Semnătură, Ștampilă)

(Nume, prenume, Semnătură, Ștampilă)
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