RĂSPUNDERE CIVILĂ LOCATIVĂ
– clauza specială la asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice –

S.C. Credit Europe Asigurări - Reasigurări S.A., în calitate

Răspunderea Credit Europe este limitată astfel:

de Asigurător, în baza prezentei clauze speciale şi în

a. pe eveniment: răspunderea asumată de Credit Europe în

schimbul plăţii primei de asigurare suplimentare stabilite,

baza unei singure cereri sau a unei serii de cereri de

acoperă răspunderea civilă a asiguratului pentru prejudiciile

despăgubire înregistrate la Credit Europe nu va depăşi, în

produse terţelor persoane în raport cu locuinţa şi bunurile

total, limita răspunderii pe eveniment prevăzută în poliţa

asigurate.

de asigurare
b. pe perioada asigurată (în agregat): răspunderea

Riscuri asigurate
În

baza

prezentei

asumată de Credit Europe nu va depăşi, în total, în
clauze,

Credit

Europe

acordă

despăgubiri, pentru:
-

sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească

legătură cu toate cererile de despăgubire înregistrate în
perioada asigurată, limita răspunderii pe perioada
asigurată prevăzută în poliţa de asigurare.

pentru prejudiciile produse terţelor persoane ca urmare

-

a vătămărilor corporale, decesului, avarierii sau

După fiecare daună, limita răspunderii pe perioada

distrugerii unor bunuri, consecinţa unor evenimente

asigurată se micşorează odată cu plata despăgubirii, pentru

produse pe perioada asigurată şi în legătură cu

restul perioadei

locuinţa asigurată (în interiorul sau în vecinătatea

despăgubire. Asigurarea continuă pentru suma rămasă, fără

acesteia) şi datorate unor riscuri asigurate la poliţa de

a se modifica prima de asigurare pentru această perioadă.

locuinţe şi bunuri casnice

La cererea asiguratului, suma asigurată poate fi completată

cheltuieli de judecată făcute de asigurat în procesul

prin plata diferenţei de primă şi emiterea unui supliment de

civil dacă a fost obligat la desdăunare

asigurare.

asigurate, cu

suma achitată drept

cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru
îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării

Dispoziţii finale

asiguratului la plata despăgubirii, dacă asiguratul a

Prezentei clauze i se aplică toate prevederile din „Condiţii

fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata

generale privind asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice”, în

acestora.

măsura în care nu contravin celor de mai sus.

Limita răspunderii

Prezenta clauză specială poate fi ataşată oricărui contract

Limita răspunderii potrivit prezentei clauze este cea

de asigurare de locuinţe şi bunuri casnice şi face parte

menţionată în poliţa de asigurare şi este stabilită conform

integrantă din acesta. Dacă acoperirea prin asigurarea de

declaraţiei asiguratului.

bază încetează, încetează şi acoperirea aferentă clauzei
speciale. Rezilierea clauzei speciale nu afectează în nici un
fel asigurarea de bază. Clauza specială intră în vigoare la
aceeaşi dată cu asigurarea de bază sau oricând la o dată
ulterioară, dar nu mai devreme de plata primei de asigurare.
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