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CONDIŢII SPECIFICE- ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A UTILAJELOR

OBIECTUL ASIGURĂRII
1.Prezentele Condiţii Specifice acoperă răspunderea civilă pentru pagube produse prin accidente de utilaje nesupuse
înmatriculării,utilaje nominalizate în poliţele de asigurare încheiate în baza Condiţiilor Generale.
TERITORIALITATEA
2. Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României.
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ŞI PLATA PRIMEI
3. Asigurarea se poate încheia pe perioade de 1 an sau de minimum 3 luni, orice lună de asigurare începută
considerându-se lună întreagă, prima de asigurare achitându-se de către Asigurat anticipat şi integral pentru
întreaga perioadă solicitată.
4. Asigurările se încheie în condiţiile plăţii primelor şi a despăgubirilor în lei.
RISCURILE ACOPERITE
5. Asigurarea de răspundere civilă a utilajelor acoperă:
a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare şi cheltuieli de judecată pentru
prejudiciile de care răspunde în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite prin accidente produse de utilaje, aflate în
afara utilajului asigurat, ca urmare a avarierii ori distrugerii unor bunuri precum şi prin vătămare corporală sau deces;
b) cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul în care acţiunea
penală pusă în mişcare este stinsă, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale, de exemplu în cazul
aplicării amnistiei).
În cheltuielile făcute de Asigurat se cuprind: cheltuielile pentru onorariul de avocat şi, cheltuielile de expertiză,
dovedite cu acte.
6. Despăgubirile astfel cum sunt prevăzute la art. 5, lit.a şi b de mai sus se acordă şi în cazurile în care utilajul, în
momentul producerii accidentului, era condus de alte persoane decât Asiguratul, cu acordul acestuia.
7. Despăgubirile se plătesc dacă paguba a fost cauzată din vina conducătorului utilajului, prin fapta lucrului (când
paguba îşi are cauza în însuşirile, acţiunea, sau inacţiunea lucrului) ori prin intermediul altui lucru, antrenat de
deplasarea utilajului.
8. În situaţia în care cel păgubit a contribuit din culpă la producerea accidentului sau la mărirea pagubei, cel chemat
a răspunde va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din pagubă pe care a produs-o. În astfel de situaţii, măsura
răspunderii fiecărei persoane va fi cea rezultată din acte. În cazul în care din acte nu rezultă măsura răspunderii
fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident.
9. Despăgubirile se plătesc indiferent de locul în care au fost produse accidentele, atât în timpul mersului, cât şi în
timpul staţionării.
10. Despăgubirile se plătesc şi pentru pagube produse de existenţa sau funcţionarea instalaţiilor montate pe utilaje,
precum şi pentru pagube produse de remorci ori de dispozitive tractate, dar numai în timpul cât acestea sunt ataşate
utilajului asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderilor accidentale a acestora de utilaje.
11. Despăgubirile se plătesc şi atunci când persoanele păgubite nu au domiciliul, reşedinţa sau sediul în România.
EXCLUDERI
12. În baza prezentelor Condiţi Specifice, nu se acordă despăgubiri pentru:
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a) cazurile în care deţinătorul sau conducătorul utilajului nu are răspundere civilă, respectiv dacă accidentul a fost
produs:
- dintr-un caz de forţă majoră (împrejurare externă, imprevizibilă, extraordinară şi invincivilă, fără relaţie cu lucrul care
a provocat accidentul sau cu însuşirile sale naturale), ca de exemplu: trăsnet, inundaţie, avalanşe, uragan, calamităţi
naturale etc.;
- din culpa exclusivă a persoanei păgubite;
- din culpa exclusivă a unei terţe persoane;
b) pagubele cauzate în cazul în care deţinătorul utilajului nu face dovada valabilităţii asigurării de răspundere civilă,
la data accidentului;
c) pagubele cauzate unui vehicul sau oricărui alt bun aparţinând aceleaşi persoane fizice sau juridice, dacă au fost
cauzate de utilajul aparţinând aceleiaşi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiaşi persoane
juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau juridică asigurată;
d) pagubele aflate sub limita stabilita de normele RCA in vigoare, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor în unul şi
acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;
e) partea de prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor stabilite în poliţa de asigurare, produs în
unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;
f) amenzile de orice fel şi cheltuielile penale, la care ar fi obligat deţinătorul sau conducătorul utilajului, răspunzători
de producerea pagubei, precum şi cheltuielile de executare a hotărârilor penale sau civile privind plata
despăgubirilor;
g) cheltuielile făcute în procesul penal de deţinătorul sau conducătorul utilajului, răspunzători de producerea pagubei,
chiar dacă odată cu acţiunea penală s-a soluţionat şi latura civilă;
h) sumele pe care Asiguratul ar avea să le plătească drept despăgubiri pentru hârtii de valoare, acte, manuscrise,
pietre scumpe, obiecte de platină, aur sau argint, mărci poştale şi alte asemenea, precum şi pentru dispariţia sau
distrugerea banilor;
i) sumele pe care conducătorul utilajului, răspunzător de producerea pagubei, este obligat să le plătească
deţinătorului care i-a încredinţat utilajul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea utilajului;
j) pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe utilaje, atunci când acestea sunt
utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
k) pagubele cauzate prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, acestea constituind
riscuri ale activităţii profesionale;
l) pretenţii referitoare la reducerea valorii bunurilor după reparaţie.
LIMITELE RĂSPUNDERII
13. Limitele răspunderii pentru asigurarea de răspunderea civilă pentru pagube produse prin accidente de utilaje
nesupuse înmatriculării, se stabilesc pe baza cererii Asiguratului şi se înscriu în poliţa de asigurare.
14. Asiguraţii care au asigurări în curs, pot încheia asigurări suplimentare pentru majorarea limitelor răspunderii
stabilite iniţial în poliţa de asigurare, primele de asigurare calculându-se în proporţie de 1/12 din prima de asigurare
anuală.
STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR
15. Depăgubirile se stabilesc pe baza convenţiei dintre Asigurat, persoana păgubită şi Asigurător ori, în cazul în care
nu s-a realizat înţelegerea, prin hotărâre judecătorească pronunţată în România.
16. În cazurile în care despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 11.1. ale Condiţiilor
Generale, convenţia prevăzută la art. 15 al prezentelor Condiţii specifice poate fi încheiată şi de conducătorul
utilajului răspunzător de producerea accidentului, altul decât Asiguratul.
17. Convenţia încheiată numai între Asigurat şi persoana păgubită, urmată de o hotărâre judecătorească de
expedient, care consfinţeşte tranzacţia acestora, nu îl obligă pe Asigurător la plată.
18. În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, Asiguraţii sunt obligaţi să se apere în proces. Citarea
în proces a Asigurătorului este obligatorie.
19. Stabilirea şi plata despăgubirilor se face conform prevederilor Normelor Tehnice cu privire la aplicarea asigurării
obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cap. II, III, IV şi anexele la
Normele Tehnice.
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20. Despăgubirile se plătesc de către Groupama Asigurări S.A. nemijlocit persoanelor fizice sau juridice păgubite, în
măsura în care acestea nu au fost despăgubite de către Asigurat. Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii
Asiguratului.
21. Despăgubirile se plătesc Asiguraţilor, dacă aceştia dovedesc că au despăgubit pe cei păgubiţi şi despăgubirile nu
urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 11.1. ale Condiţiilor Generale.
OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
22. În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat să comunice la Groupama Asigurări S.A, în
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data producerii acestuia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră în care
termenul de 4 zile lucrătoare începe de la data încetării acestora.
DISPOZITII GENERALE
23. În măsura în care nu contravin prezentelor Condiţii Specifice, se aplică toate prevederile conţinute în
Condiţiile Generale.
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