Clauza L - Asigurarea de răspundere civilă legală a producătorului pentru pagube generate de
produsele cu defecte
OCCURRENCE BASIS – Mod. RCP/ versiunea 02/ 1 iunie 2012;
Articolul 1. Obiectul asigurării
1.1 Prin derogare parţială de la Articolul 5, Punctul 5.1, Paragraful 26) si în completarea Articolul 1 si
Articolul 2 Punctul 2.1 şi 2.3 din „Conditiile Particulare de Asigurare” din cadrul conditiilor de „Raspundere
Civila Legala fata de Terti”, 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 legătură cu un produs care face obiectul activitatii Asiguratului şi care
fiind defectuos a provocat pagube beneficiarului acestuia.
1.2 Se considera a fi “produs” orice bun mobil, chiar daca acesta este încorporat într -un alt bun mobil sau
imobil, prin produs se înţelege si energia electrica.
1.3 Se considera ca un produs este cu defecte daca acesta nu oferă siguranţa la care persoana este
îndreptăţita sa se aştepte, tinându-se seama de toate împrejurările, inclusiv de:
a) modul de prezentare a produsului;
b) toate utilizarile previzibile ale produsului;
c) data punerii în circulatie a produsului.
Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru ca, ulterior, un produs similar perfe ctionat a fost pus
în circulatie.
1.4 Pentru a fi cuprins in asigurare Asiguratul trebuie sa poata fi identificat ca:
a.) fabricantul produsului finit al unei materii prime sau parti componente ale produsului;
b.) producator, prin faptul ca îsi înscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;
c.) importator al unui produs în România în vederea vânzarii, închirierii, cumpararii sau altei forme de
înstrainare în cadrul activitatii proprii de comercializare în cadrul societatii;
In acest sens, Societatea despagubeste sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plăte ască pentru:
a) prejudiciul cauzat prin moartea sau vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane;
b) deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decât produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa
fie în mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoa na prejudiciata pentru uz
sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare de 500 EURO sau echivalent LEI.
Articolul 2. Excluderi
În completarea excluderilor prevăzute la Articolul 5 din „Conditiile Particulare de Asigurare” din cadrul
conditiilor de „Raspundere Civila Legala fata de Terti” Societatea nu acorda despăgubiri:
a) daca Asiguratul isi asuma raspunderi prin faptul ca nu comunica consumator ului 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 indica ident itatea importatorului prevazut la pct.1.4 lit.c,
chiar daca este precizat numele producatorului;
b) daca Asiguratul este exonerat de răspundere, si anume atunci când acesta dovedeşte ca:
- 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 prod usul 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 econ omic
al producătorului si nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activităţii sale profesionale;
- defectul se datorează respectării unor condiţii obligatorii, impuse prin reglementările emise de aut orităţile
competente;
- nivelul cunoştinţelor ştiinţifice si tehnice existent la momentul punerii în circ ulaţie 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 sp ecialitate.
c) daca Asiguratul, producător de componente, dovedeşte ca defectul este imputabil proiectării greşite a
ansamblului în care acesta a fost montat sau instrucţiunilor date de producătorul produsului destinat
consumatorului.

cheltuielile ocazionate de reparaţia, recondiţionarea sau înlocuirea oricărui produs sau părţi ale ace stuia
şi/ sau orice pierdere ca urmare a unei astfel de reparaţii, recondiţionări sau înl ocuiri;
e) pentru cheltuielile şi obligaţiile in legatura cu retragerea de pe piaţă a produselor - la care se referă
asigurarea - constatate sau presupuse ca fiind necorespunzătoare;
f) pentru daunele cauzate de produse neomologate, necorespunzatoare din punct de vedere tehnic, care nu
corespund condiţiilor punerii în consum sau cauzate de produse e xecutate fără respectarea tehnologiei de
fabricaţie sau a prevederilor legale in m aterie;
g) pentru daunele produse de produse livrate, instalate sau construite de către Asigurat pentru industria
aeronautică, navală sau producătoare de autovehicule (inclusiv piesele de schimb sau părţi componente);
h) pentru daunele cauzate de produse care nu au făcut obiectul unui contract care contine prevederi pr ivind
calitatea produselor, standardul sau norma internă în baza căreia se realizează şi obligativitatea livrării
produsului pe bază de certificat de calitate;
i) pentru prejudicii în legătură cu: produse expuse virusului HIV/SIDA, asbestul, urea formald ehidică etc.
j) 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;
k) pentru orice alte răspunderi ale Asiguratului care exced răspunderea civilă legală;
l) 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
contractuale;
la care s-au adus modificari indiferent de natura acestora sau care nu au fost depozitate in conditii
corespunzatoare.

d)

Articolul 3. Teritorialitate
Prin derogare partiala de la Articolul 7 din „Conditiile Particulare de Asigurare”din cadrul conditiilor de
„Raspundere Civila Legala fata de Terti” teritorialitatea pentru prejudiciile materiale directe despagubite prin
prezenta clauza este Romania.
Articolul 4. Dispozitii finale
Asigurarea de raspundere civila legala legală a producătorului pentru pagube generate de produsele cu
defecte se încheie împreuna cu asigurarea de Raspunderea Civila Legala fata de Terti.
Prevederile prezentei clauze se completeaza cu toate prevederile din „Conditiile Particulare de Asigurare”
precum si cu cele din „Conditiile Generale de Asigurare” din cadrul conditiilor de asigurare privind
„Raspunderea Civila Legala fata de Terti” care nu contravin prezentei clauze.
Prezenta clauza a fost intocmita in 2 exemplare originale, din care un exemplar original i-a fost încredintat
Contractantului, iar unul Societatii.
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