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Articolul 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
Cu derogare de la art 2.1 si 2.2 din cadrul Conditiilor particulare de Raspundere Civila Legala fata de Terti, Mod.
RCT/ versiunea 02 – 1 iunie 2012, Societatea, acorda acoperiri pentru răspunderea civilă a persoanei juridice
care organizează evenimente, cum ar fi spectacole, festivaluri, expoziţii, conferinţe, seminarii, lansare servicii,
team building, etc. pentru vătămările corporale sau daune materiale suferite de către persoanele participante la
aceste evenimente, care au apărut în perioada de desfăşurare a evenimentului organizat de către asigurat şi
sunt în legătură cu activitatea asiguratului menţionată în contractul de asigurare. Se acordă de asemenea
despăgubiri şi în cazurile în care pagubele ca urmare a vătămării corporale sau daunele materiale s-au produs
din culpa persoanelor pentru care asiguratul răspunde potrivit legii.
Articolul 2 RISCURI ASIGURATE
2.1 În baza prezentelor condiţii de asigurare, Societatea acordă despăgubiri pentru vătămări corporale sau
daunelor materiale produse participanţilor la evenimentul organizat de asigurat, din culpa asiguratului sau
prepuşilor săi, în perioada desfăşurării evenimentului şi în perimetrul de desfăşurare al acestuia, prejudicii
pentru care asiguratul răspunde în baza legii;
2.2 Perimetrul asigurat: spaţiul de desfăşurare al evenimentului, special amenajat de către organizator,
menţionat în poliţa de asigurare, iar în cazul vedetelor invitate şi a echipelor tehnice ale acestora asigurarea se
extinde şi pe perioada transportului acestora cu autovehicule închiriate de către organizator în acest scop, de la
locul de cazare la sala de spectacol şi retur.

Articolul 3 EXCLUDERI
In completarea excluderilor de la art. 5 din cadrul Conditiilor particulare de raspundere civila fata de terti,
Societatea nu va acorda despăgubiri nici pentru:
 prejudiciile produse terţelor persoane în afara programului de desfăşurare a evenimentului, nici pentru
prejudiciile produse de participanţi între ei;
 pagube produse cu intenţie de către asigurat (sau prepuşii acestuia) sau în timpul comiterii unor fapte
incriminate ca infracţiuni săvârşite cu intenţie de către asigurat(prepuşii acestuia);
 prejudiciile rezultând în urma comiterii unor infracţiuni pe durata şi în perimetrul de desfăşurare a
evenimentului;
 prejudiciile produse din cauza sau sub influenţa alcoolului, unor produse sau substanţe stupefiante ori
medicamente cu efecte similare acestora, a drogurilor;
 prejudiciile produse în urma organizării de competiţii, pariuri de orice fel;
 prejudiciile cauzate în spaţiul de desfăşurare al evenimentului şi care au fost determinate de
circumstanţe anterioare desfăşurării evenimentului cunoscute de asigurat:
 prejudiciile cauzate de produse, echipamente, instalaţii defectuoase puse la dispoziţia participanţilor pe
durata desfăşurării evenimentului de către asigurat, pentru acestea răspunzând producătorii acestora ;
 prejudicii cauzate de utilizarea unor materiale/efecte pirotehnice.
 prejudicii cauzate de faptul că asiguratul s-a angajat, prin clauze contractuale, să răspundă civil în mod
suplimentar şi în alte situaţii decât cele de care este răspunzător în baza legii;
 prejudicii financiare pure care nu sunt urmare a vătămărilor corporale sau a daunelor materiale produse
în perioada asigurată şi în perimetrul asigurat;
 daune materiale la echipamente tehnice şi instrumentelor muzicale;
 prejudicii cauzate de utilizarea sau expunerea la azbest;
Articolul 4 OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR
4.1 Asiguratul are suplimentar următoarele obligaţii:
a)
b)
c)
d)

să organizeze evenimentul în conformitate cu normele stabilite pentru desfăşurarea acestui tip de
manifestaţie;
să aibă autorizaţia necesară pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului;
să ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea şi protecţia participanţilor funcţie de specificul
evenimentului organizat;
să informeze participanţii despre potenţialele pericole la care se expun;

4.2 Nerespectarea obligaţiilor din prezentele condiţii exonerează asigurătorul de obligaţia de a acorda
despăgubiri dacă din această cauză nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat şi întinderea
pagubei.
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 incredintat
Contractantului, iar unul Societatii.
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