Clauza L - Asigurarea de răspundere civilă legală a producătorului pentru pagube gen erate de produsele
cu defecte
CLAIMS MADE – Mod. RCP/ versiunea 02/ 1 iunie 2012;
Prezentele condiţii de asigurare sunt condiţii de asigurare de tip revendicare („claims made”) în baza cărora se acordă
despăgubiri pentru cererile (pretenţiile) de despăgubire notificate (formulate) la Societate în perioada de valabilitate a
poliţei de asigurare, care au la bază vătămari corporale sau daune materiale produse terţilor de bunurile cu defecte
care au fost puse în circulaţie după data preluării în asigurare de catre Societate.
La producerea evenimentului asigurat, şi anume notificarea unei cereri de despăgubire la Societate în perioada de
valabilitate a poliţei, Societatea se obligă să achite despăgubiri în limitele de despăgubire stabilite în poliţă, cu condiţia
achitării primei de asigurare în cuantumul şi la scadenţele prevăzute în poliţă şi sub rezerva respectării întocmai a
prezentelor condiţii de asigurare.
DEFINITII:
persoană juridică în calitate de “PRODUCĂTOR”;
persoana juridică care poate fi identificată ca:
a) operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;
b) operatorul economic care fabrică materie primă;
c) operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
d) operatorul economic care recondiţionează produsul;
e) operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modific ă caracteristicile
produsului;
f) reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu are sediul în
România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;
g) operatorul economic care importa produse în vederea realizarii ulterioare a unei operaţiuni
de vânzare, închiriere, leasing sau orice alta formă de distribuţie specifică derularii afacerii;
h) distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă
producatorul este menţionat;
i) distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu
informează persoana prejudiciată în termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra
identitaţii importatorului.
Operator economic: persoana juridică, autorizată, care în cadrul activitaţii sale profesionale fabrică, importă,
distribuie sau comercializează produse ori parţi din acestea sau prestează servicii;
Consumator:
orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în
scopuri din afara activitaţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori
liberale;
Distribuitor:
operatorul economic din lanţul de distribuţie;
Produs:
bun material (mobil) a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori
colectivă, chiar dacă acesta este încorporat într-un alt bun mobil sau imobil;
Produs/Bun cu defecte: un produs care nu oferă siguranţa la care persoana este îndreptăţită să se aştepte,
ţinându-se seama de toate împrejurările, inclusiv de:
a) modul de prezentare a produsului; etichetarea corespunzătoare;
b) toate utilizarile previzibile ale produsului;
c) data punerii în circulaţie a produsului;
Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru că, ulterior, un produs similar
perfecţionat a fost pus în circulaţie.
Asiguratul, care are calitatea de producător în accepţiunea prezentelor condiţii, răspunde pentru
bunurile puse în circulaţie, în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare cu modificarile şi
completarile ulterioare, pe o perioada de maximum 10 ani.
Eveniment asigurat: introducerea unei cereri de despăgubire în perioada de asigurare pentru prejudicii săvârşite în
perioada de valabilitate a poliţei.
Asigurat:
Producător:

Articolul 1 EVENIMENT ASIGURAT
1.1 Societatea plăteşte despăgubiri numai pentru evenimente asigurate produse în perioada de valabilitate a poliţei cu
respectarea prezentelor condiţii de asigurare.

1.2 Se consideră eveniment asigurat introducerea în perioada de asigurare a unei cereri sau serii de cereri de
despăgubire împotriva asiguratului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
 cererea sau seria de cereri de despăgubire au fost formulate împotriva asiguratului pentru prima dată în
perioada de valabilitate a poliţei de către terţul păgubit, cu condiţia ca terţul păgubit să işi fi valorificat drepturile împotriva asiguratului în termen de 3 ani de la data la care terţul a cunoscut sau trebuia ori putea să cunoască prejudiciul şi persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului;
 cererea de despăgubire primită de asigurat de la terţul păgubit a fost notificată în scris de asigurat printr-o cerere
de despăgubire înregistrată la Societate în perioada de valabilitate a poliţei sau în perioada extinsă de notificare;
 cererea de despăgubire are la bază un prejudiciu material cauzat de un bun cu defecte pus în circulaţie în perioada de asigurare sau în perioada anterioară de acoperire neîntreruptă, dar nu de mai mult de 10 ani;
 Perioada anterioara de acoperire neîntreruptă se consideră a fi perioada în care asiguratul a avut la Societate
încheiată o poliţă pentru aceleaşi riscuri pe care a reînnoit-o fără perioade de întrerupere în acoperire şi pentru
care a achitat primele de asigurare corespunzătoare;
 bunul cu defecte a produs un prejudiciu constând în vatamari corporale sau daune materiale terţilor care au
achiziţionat/consumat/ utilizat bunul respectiv, prejudiciu de care asiguratul răspunde în baza legii;
 prejudiciul să fie cert în ceea ce priveşte existenţa sa, cuantificabil la data formulării cererii de despăgubire,
nereparat, personal şi direct;
 între defectele bunului şi prejudiciul produs tertului/ clientului păgubit există un raport de cauzalitate.
1.3 Seria cererilor de despăgubire: Se consideră o serie de cereri de despăgubire toate cererile de despăgubire:
a. pentru prejudicii multiple sau succesive produse de un singur produs/bun cu defecte;
b. pentru prejudicii multiple sau succesive produse de un lot de produse/bunuri cu defecte, defecte care îşi au
originea în aceeaşi cauză;
1.4 Data seriei cererilor de despăgubire se consideră data la care a fost formulată prima cerere de despăgubire din
seria de cereri de despăgubire. Data seriei de cereri de despăgubire trebuie să fie în perioada de asigurare
Articolul 2. ÎNTINDEREA TEMPORALĂ
2.1. Perioadă extinsă de notificare
a) Rezilierea, Denunţarea sau Nereînnoirea poliţei:
În cazul rezilierii contractului de asigurare de către Societate, precum şi în cazul nereînnoirii asigurării sau a
denunţării de către asigurat a contractului de asigurare, Societatea va acorda asiguraţilor o perioadă extinsă de
notificare a cererilor de despăgubire de 30 de zile calendaristice de la data rezilierii contractului, data denunţării sau
data expirării contractului nereînnoit, pentru despagubiri solicitate de terta persoana pagubita in perioada de
valabilitate a politei.
b) Încetarea poliţei prin încetarea activităţii asiguratului:
În cazul încetării contractului de asigurare ca urmare a încetarii activitaţii asiguratului, asiguratul va putea negocia cu
Societatea în schimbul plăţii unei prime suplimentare, o clauză de extindere a perioadei de notificare a cererilor de
despăgubire de până la 3 ani de la data încetării ultimei poliţe încheiate la Societate, pentru prejudicii materiale
produse de bunurile cu defecte manifestate în perioada de valabilitate a poliţei sau în perioada anterioară de acoperire
neîntreruptă, cu condiţia ca bunurile cu defect care au produs prejudiciul să fi fost puse în circulaţie în perioada de
asigurare sau în perioada anterioară de acoperire neîntreruptă.
2.2 Perioada anterioară de acoperire neîntreruptă (perioadă acoperită retroactiv)
2.2.1 Se consideră perioadă anterioară de acoperire neîntreruptă perioada în care asiguratul a avut încheiată o
asigurare pentru aceleaşi riscuri, iar această asigurare a fost reînnoită la Societate an de an fără a exista perioade de
timp neacoperite prin asigurare. In acest caz Societatea extinde acoperirea la cererile de despăgubire care au la bază
prejudicii materiale cauzate de bunurile cu defect puse in circulatie in perioada anterioară de acoperire neîntreruptă.
2.2.2 Perioada anterioară de acoperire neîntreruptă (perioada acoperită retroactiv) va fi de maxim 9 ani înaintea
intrării în vigoare a ultimei poliţe încheiată la Societate.
2.2.3 În cazul producerii evenimentului asigurat, despăgubirile se vor acorda la valoarea limitelor de despăgubire
aferente poliţei în vigoare la data introducerii cererii de despăgubire.
2.2.4 Perioada anterioară de acoperire neîntreruptă va fi specificate în poliţă.
2.2.5 Dacă în poliţă nu se specifică nici o perioadă anterioară de acoperire neîntreruptă, asiguratul nu beneficiază de
o perioadă anterioară de acoperire. În aceste cazuri data de început a perioadei anterioare de acoperire neîntreruptă
va fi aceeaşi cu data intrării în vigoare a ultimei polite in vigoare..
2.2.6 Obligaţia de menţinere a acoperirii continue prin asigurare revine asiguratului.
2.2.7 Asiguratul nu beneficiază de perioadă anterioară de acoperire, iar Societatea nu va extinde acoperirea şi
pentru prejudiciile materiale cauzate de bunurile cu defecte care au fost puse în circulaţie înainte de intrarea în vigoare
a prezentului contract de asigurare dacă asiguratul de află în unul din următoarele cazuri:

a. Asiguratul nu a mai avut anterior o poliţă încheiată la societate pentru aceleaşi riscuri pe care să o fi reînnoit
an de an fără perioade de întrerupere a acoperirii prin asigurare. Este cazul asiguraţilor care încheie pentru
prima dată poliţa la Societate
b. Asiguratul a mai avut poliţă/poliţe pentru aceleaşi riscuri încheiată/e la Societate în trecut, dar acesta nu a
reînnoit poliţa an de an fără întrerupere, având perioade neacoperite prin asigurare, motiv pentru care asiguratul
nu beneficiază de extinderea acoperirii şi prejudiciile materiale cauzate de bunurile cu defecte care au fost puse
în circulaţie anterior intrării în vigoare a prezentului contract de asigurare.
c. Asiguratul, deşi a avut o poliţă pentru aceleaşi riscuri reînnoită an de an, fără perioade neîntrerupte de
acoperire prin asigurare, şi beneficiază de dreptul de a opta pentru păstrarea continuităţii acoperirii prin
achitarea primei de asigurare corespunzatoare acoperii extinse, acesta optează pentru plata unei prime de
asigurare mai mici renunţând astfel la beneficiul continuităţii, caz in care Societatea va prelua în asigurare doar
prejudiciile materiale cauzate de bunurile cu defecte care au fost puse în circulaţie în perioada de valabilitate a
ultimei poliţe încheiate la Societate sau o perioada mai mica de retroactivitate care a fost agreata cu Asiguratul
2.2.8 Dacă asiguratul nu îşi reînnoieşte poliţa sau denunţă poliţa, Societatea va despăgubi doar cererile de
despăgubire notificate de tertul pagubit in perioada de valabilitate a politei si inregistrate in scris de catre Asigurat la
Societate în perioada de valabilitate a poliţei sau în perioada de notificare extinsă pentru prejudiciile materiale cauzate
de bunurile cu defecte care au fost puse în circulaţie în perioada de valabilitate a poliţei sau în perioada anterioară de
acoperire neîntreuptă.
Articolul 3. OBIECTUL ASIGURĂRII
3.1 Prin derogare parţială de la Articolul 5, Punctul 5.1, Paragrafele 9) si 27) si în completarea Articolul 1 si
Articolul 2 Punctul 2.1 şi 2.3 din „CONDIŢIILE PARTICULARE DE ASIGURARE” din cadrul condiţiilor de
„Răspundere Civilă Legală faţă de Terţi”, Societatea despăgubeşte, în limitele stabilite în contractul de
asigurare, sumele pe care asiguratul, producator, este obligat, potrivit legii, să le plătească cu titlu de daune
pentru pagube provocate accidental de un produs sau în legătu ră cu un produs care face obiectul activitaţii
Asiguratului şi care fiind defectuos a provocat pagube beneficiarului acestuia.
3.2. În acest sens, Societatea despăgubeşte sumele pe care asiguratul este obligat sa le plătească cu titlul de
despăgubiri pentru:
a) vătămari corporale inclusiv decesul consumatorilor;
b) deteriorarea sau distrugerea oricarui bun
3.3. Societatea plateste despagubiri si pentru:
a) cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalitaţilor legale, în vederea obligării
asiguratului la plata despăgubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata
acestora, în limita a 10% din limita de despăgubire pe eveniment pentru Răspundere Civilă Legală
a Producătorului, considerată sub-limită în limita poliţei.
b) cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdaunare, în limita a
10% din limita de despagubire pe eveniment pentru Răspundere Civilă Legală a Producătorului,
considerată sub-limită în limita poliţei.
Cheltuielile de judecată mai sus menţionate împreună cu restul despăgubirilor, aferente unui eveniment,
cumulate, nu vor depaşi valoarea limitei maxime de despăgubire pe eveniment aferente prezentei clauze.
Articolul 4. EXCLUDERI
În completarea excluderilor prevăzute la Articolul 5. Excluderi din „CONDIŢIILE PARTICULARE DE
ASIGURARE” din cadrul condiţiilor de „Raspundere Civila Legala fata de Terti” Societatea nu acorda
despăgubiri:
a) dacă asiguratul îşi asumă răspunderi prin faptul că nu comunică consumatorului prejudiciat datele de
identificare a producatorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; aceasta dispozitie este valabila si pentru
un produs importat, în cazul în care produsul nu indică identitatea importatorului prevăzut la Articolul DEFINITII,
paragraful 2, chiar dacă este precizat numele producătorului;
b) dacă asiguratul este exonerat de răspundere, şi anume atunci când acesta dovedeşte că:
- nu el este cel care a pus produsul în circulaţie;
- în funcţie de împrejurări, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în
circulaţie sau a apărut ulterior punerii în circulaţie a produsului, din cauze ne -imputabile lui;
- produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distribuţie în scop economic
al producătorului si nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activităţii sale prof esionale;
- defectul se datorează respectării unor condiţii obligatorii, impuse prin reglementările emise de autorităţile
competente;
- nivelul cunoştinţelor ştiinţifice si tehnice existent la momentul punerii în circulaţie a produsului nu i -a permis
depistarea defectului în cauza;

- defectul se datorează nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de utilizare furnizate în document ele
tehnice care însoţesc produsul, demonstrate în baza expertizei tehnice de special itate;
c) dacă asiguratul, producător de componente/ compuşi/ materii prime, dovedeşte că defectul este imputabil
proiectării greşite a ansamblului în care acesta a fost montat/ introdus sau instrucţiunilor date de producătorul
produsului finit destinat consumatorului.
d) pentru cheltuielile ocazionate de reparaţia, recondiţionarea sau înlocuirea oricărui produs sau părţi ale
acestuia şi/ sau orice pierdere ca urmare a unei astfel de reparaţii, recondiţionări sau înlocuiri;
e) pentru daunele cauzate de produse neomologate, care nu corespund condiţiilor punerii în consum sau
cauzate de produse executate fără respectarea tehnologiei de fabricaţie sau a prevederil or legale în materie;
f) pentru daunele cauzate de produse care nu au făcut obiectul unui contract care contine prevederi privind
calitatea produselor, standardul sau norma internă în baza căreia se realizează şi obligativitatea livrării
produsului pe bază de certificat de calitate;
g) pentru orice prejudicii cauzate de sau în legatură cu produse livrate, instalate sau construite de către asigurat
pentru domeniul auto-moto-velo, aerian (inclusiv industria aeronautică) sau naval;
h) pentru prejudicii în legătură cu: produse expuse virusului HIV/SIDA, asb estul sau produse ce contin azbest,
urea formaldehidică, Silice sau Bioxid de Siliciu, contraceptive pe baza de hormoni, dispozitive intrauterine, vaccinuri
etc. .
i) pentru cheltuielile suportate de orice persoană în cadru extrajudiciar pentru cercetări şi investigaţii având ca
scop stabilirea cauzelor producerii evenimentului, cu excepţia cazului în care aceste cercetări, investigaţii şi
cheltuieli au fost autorizate în prealabil de Societate;
j) pentru orice alte răspunderi ale asiguratului care exced răspunderea civilă legală;
k) pentru pierderile cauzate de comercializarea de catre un intermediar a pr oduselor:
 pentru care nu au fost efectuate teste, nu au fost furnizate informatii corespunzatoare, conform contractului
încheiat de catre acesta cu asiguratul nominalizat în poliţă sau care nu fac obiectul relaţiilor contractu ale;
 la care s-au adus modificari indiferent de natura acestora sau care nu au fost depozita te în condiţii
corespunzatoare;
l) pentru pretenţii de despăgubire pentru cheltuieli în legătură cu orice hotărîre judecătorească, sentinţă arbitrală
pronunţată, înţelegere amiabilă la care s-a ajuns între părţi, în ţări în care este în vigoare legislaţia SUA sau a
Canadei sau în legătură cu orice reprezentanţă a asiguratului situată în SUA, Canada sau orice ţara în care este în
vigoare legislaţia SUA sau a Canadei;
m) pentru prejudicii de orice fel în legatură cu: organisme modificate genetic, industria farmaceutica, industria tutunului
şi a produselor din tutun, în legatură cu betonul şi produsele din beton, în legatură cu industria chimica sau cu
fungicide, pesticide, insecticide.
n) pentru prejudicii în legătură cu integritatea produsului şi/sau pentru garanţia produsului;
o) pentru orice prejudicii în legătură cu retragerea produsului din piaţa/ de la vânzare din orice cauză;
p) pentru prejudicii cauzate de distribuţia sau vânzarea unui produs care nu face obiectul relaţiilor contractuale dintre
distribuitor şi asiguratul nominalizat în poliţă;
q) pentru prejudicii cauzate consumatorilor în legătură cu;
 orice acţiune a distribuitorului care a determinat schimbări în caracteristicile produsului, fără autorizarea
producatorului (asiguratului);
 faptul că distribuitorul nu a mentinut produsul în bune condiţii în timpul comercializarii acestuia;
 faptul că distributorul nu a facut inspecţiile, ajustările, testele sau serviciile pe care trebuia să le facă în
legătură cu distribuţia sau vânzarea produsului, conform contractului încheiat cu asiguratul nominalizat în
poliţa;
 prejudicii datorate produselor care după livrarea de către asiguratul nominalizat în poliţa, au fost etichetate
sau reetichetate, folosite integral sau parţial la orice alt produs oferit spre vânzare de către distribuitor;
 orice adăugare sau modificare manuala sau industriala, de orice natură pe care distribuitorul a adus-o
produsului;
r) pentru prejudiciile cauzate de şi/ sau în legătură cu nerespectarea normelor de igienă în perimetrul asigurat;
s) pentru pretenţii de despăgubire rezultate din nemulţumirile şi/sau lipsa de apreciere a clienţilor faţă de produse
puse în circulaţie de asigurat;
t) pentru prejudicii cauzate de şi/ sau în legătură cu folosirea de materii prime cu termen de garanţie depaşit sau
punerea în vânzare de produse cu termen de garanţie depaşit;
u) pentru prejudiciile cauzate de şi/ sau în legătură cu producţia dacă s-au utilizat componente, compuşi, substanţe,
ingrediente sau metode interzise, neomologate, experimentale şi/sau cu intentie nu sunt în conformitate cu normativele/ reglementările/ legislaţia specifică în vigoare;
v) pentru prejudiciile cauzate de şi/ sau în legătură cu manipularea/ transportul produselor asigurate dacă asiguratul
utilizează componente/ compuşi/ ingrediente, metode, mijloace de manipulare şi/sau transport neomologate,
nespecifice şi/sau care cu intentie nu sunt în conformitate cu normativele/ reglementarile/ legislaţia specifică în
vigoare;

w) pentru orice prejudicii cauzate de şi/ sau în legătură cu testarea/ probele produselor (atât produselor testate cât şi
orice prejudicii produse de produsele testate/ probate) ;
x) pentru poluare de orice fel (inclusiv la mediu) din orice cauză;
y) pentru prejudicii cauzate de şi/ sau în legătură cu orice alte produse cu excepţia celor asigurate, numite prin poliţa
de asigurare;
z) pentru prejudicii cauzate de şi/ sau în legătură cu produsele comercializate fără aviz din partea oricarei entitati
responsabile cu avizarea in vederea punerii in circulatie a produselor asigurate;
aa) pentru prejudicii cauzate de şi/ sau în legătură cu produse comercializate fără respectarea sau cu respectarea
parţiala a standardelor de calitate, siguranţa si performanţa - ISO specifice;
bb) pentru prejudicii cauzate de şi/ sau în legătură cu nerespectarea instructiunilor sau condiţiilor sau broşurilor de
utilizare a produselor sau cu efectele secundare ale produselor comercializate, mentionate în instructiunile sau
condiţiile sau broşurile de utilizare aferente.
Articolul 5. TERITORIALITATE
Prin derogare parţiala de la Articolul 7 din „CONDIŢIILE PARTICULARE DE ASIGURARE”din cadrul condiţiilor de
„Răspundere Civilă Legală faţă de Terţi” teritorialitatea pentru prejudiciile materiale directe despăgubite prin
prezenta clauză este conform prevederi poliţă de asigurare.
Articolul 6. JURISDICŢIA: România
Articolul 7. DISPOZIŢII FINALE
Asigurarea de răspundere civilă legală a producătorului pentru pagube generate de produsele cu defecte
se încheie împreuna cu asigurarea de Răspundere Civilă Legală faţă de Terţi.
Prevederile prezentei clauze se completeaza cu toate prevederile din „CONDIŢIILE PARTICULARE DE
ASIGURARE” precum şi cu cele din „CONDIŢIILE GENERALE DE ASIGURARE” din cadrul condiţiilor de
asigurare privind „Răspunderea Civilă Legală faţă de Terţi” care nu contravin prezentei clauze.
Prezenta clauză a fost întocmită în 2 exemplare originale, din care un exemplar original i-a fost încredinţat
Contractantului, iar unul Societaţii.
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