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POLIȚA RCL-OP iir. CH/2020
privind asigurarea de răspundere civilă legală pentru prejudiciul cauzat la exploatarea 

obiectelor industrial periculoase
Data eliberării: ctâ . 2020

ASIGURAT
(nume/denumire, adresă, telefon, fax, cod fiscal)

TIPUL OBIECTULUI

CATEGORIA DE PERICOL
(conform nomenclatorului) » a, 'z

OBIECTUL ASIGURĂRII
în limita răspunderii asumate pentru eventualele riscuri și în schimbul 
încasării primelor de asigurare, l.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A, în 
calitate de Asigurător, acordă Asiguratului despăgubiri pentru 
următoarele daune materiale de a căror producere Asigurații răspund în 
baza legii față de terțe persoane păgubite:
a) prejudiciile cauzate vieții și sănătății persoanelor fizice terțe. In 
categoria persoanelor terțe nu se includ persoanele, care au o participate 
directă sau indirectă în procesul de exploatare, care exercită pe teritoriul 
obiectului industrial - periculos funcții de control și supraveghere, 
obligații de serviciu, angajații întreprinderii;
b) prejudiciile materiale (pagube la bunuri) constând în deteriorarea sau 
distrugerea unui bun;
c) prejudiciul cauzat mediului înconjurător

RISCURILE ASIGURATE Asigurătorul acoperă prejudiciile provocate de asigurat terțelor 
persoane, consecință directă a unor fapte săvârșite accidental, din 
neglijență sau imprudență ca urmare a activității

pentru care acesta răspunde în baza legii.

Tipul răspunderii asigurate Limita maximă de răspundere, / Limita 
per caz., (MDL)

Cota de 
primă 
(%)

Prima de 
asigurare 
(MDL)

Răspunderea pentru prejudiciul cauzat la 
exploatarea obiectelor industrial periculoase 
in baza Legii nr. 116 din 18.05.2012
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FRANȘIZA
pentru pagube la bunuri
- 10 % din suma pagubei în caz de distrugere parțială;
- 15 % din suma pagubei în caz de distrugere sau pierdere totală.

PERIOADA DE ASIGURARE

-------------------- .------------------------- ----------

de la ora 00:00 ^57
până la ora 24:00 aty. -

acord cu încheierea
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CONTRACT
de asigurare a răspunderii civile legale pentru prejudiciul cauzat Ia exploatarea obiectelor industrial 

periculoase nr. RCL-OP QOVf CH/2020

mun. Chișinău

I.M.  Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A., numită în continuare „Asigurător”, 
în persoana Directorului General Ciumac Nicolae, care acționează în baza Statutulumpe de o parte, și

ху % numit în continuare
„Asigurat”, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte,
în conformitate cu prevederile Codului Civil al RM, cu „Legea cu privire la asigurări” a RM nr. 407 din 
21.12.2006, Legea nr. 1 16 din 1 8.05.2012 „privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” 
și a Condițiilor speciale privind asigurarea de răspundere civilă legală ale Companiei de Asigurări „TRANSELIT” 
S.A. (în continuare Condiții), au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului
1.1. Drept obiect al prezentului contract sunt obligațiile care derivă între Asigurător și Asigurat privind asigurarea 

răspunderii civile legale în conformitate cu Condițiile speciale privind asigurarea de răspundere civilă 
legală și legislația aferentă.

2. Obiectul asigurării
2.1. în limita răspunderii asumate pentru eventualele riscuri stipulate la capitolul 3 al prezentului contract și în 

schimbul încasării primelor de asigurare, Î.M. Compania dc Asigurări „TRANSELIT” S.A., în calitate de 
Asigurător, acordă Asiguratului despăgubiri pentru următoarele daune materiale de a căror producere Asigurații 
răspund în baza legii față de terțe persoane păgubite:

a) prejudiciile cauzate vieții și sănătății persoanelor fizice terțe. în categoria persoanelor terțe nu se includ 
persoanele, care au o participate directă sau indirectă în procesul de exploatare, care exercită pe teritoriul 
obiectului industrial - periculos funcții de control și supraveghere, obligații de serviciu, angajații întreprinderii;

b) prejudiciile materiale (pagube la bunuri) constând în deteriorarea sau distrugerea unui bun;
c) prejudiciul cauzat mediului înconjurător.

3. Riscurile asigurate
3.1. Asigurătorul acoperă prejudiciile provocate de asigurat terțelor persoane, consecință directă a unor fapte săvârșite

accidental, din neglijență sau imprudență ca urmare a activității rcx <2._ __ -
___________________________________________________ pentru care acesta răspund^nbaza legii.

In cazurile în care sunt îndeplinite elementele răspunderii civile delictuale și Asiguratul a solicitat expres protecția 
de asigurare pentru un anumit risc, Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:

a) sumele pe care Asiguratul - persoană juridică este obligat, potrivit legii, să le plătească terțelor persoane păgubite 
cu titlu de daune materiale ca urmare a producerii din culpa proprie, precum și din culpa prepușilor săi, de 
vătămări corporale și/sau pagube la bunuri;

b) sumele pe care Asiguratul este obligat în baza legii să le plătească terțelor persoane păgubite cu titlu de daune 
materiale ca urmare a producerii prejudiciilor cauzate de bunuri aflate în paza juridică a Asiguratului, surse de un 
izvor de pericol sporit (exploatarea instalațiilor, mecanismelor, folosirea gazelor naturale și/sau toxice, a 
substanțelor explozibile, efectuarea lucrărilor de construcție, deservire tehnică, reparații etc.);

c) sumele pe care Asiguratul sau alte organe abilitate le va folosi pentru înlăturarea sau micșorarea daunelor cauzate 
terțelor persoane sau mediului înconjurător.

3.2. Pentru a se acorda despăgubiri este necesar:
a) să existe un prejudiciu cauzat unei terțe persoane sau mediului înconjurător printr-o faptă culpabilă a unei 

persoane ce se află sub acoperirea asigurării ori prin intermediul unui lucru aflat în paza unei asemenea 
persoane;

b) între fapta culpabilă și prejudiciu să existe o legătură de cauzalitate;
c) prejudiciul să fie indcmnizabil, adică să aibă un caracter cert actual, să fie personal și direct.

3.3. Nu se consideră caz asigurat și Asigurătorul nu acordă despăgubire de asigurare pentru prejudiciile cauzate:
a) dintr-un caz de forță majoră (împrejurare externă, imprevizibilă, extraordinară și invincibilă, Iară relație cu 

lucrul care a cauzat paguba sau cu însușirile sale naturale) ca de exemplu: trăsnet, inundație, avalanșă, uragan, 
etc.;

b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;



documentelor normativ-tehnice de profil;
e) să comunice Asigurătorului orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea 

poliței, precum și schimbarea împrejurărilor esențiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
f) să declare existența altor asigurări pentru aceeași răspundere la asigurători diferiți atât la încheierea poliței de 

asigurare, cât și pe parcursul executării acesteia;
g) la producerea riscului să întreprindă toate măsurile posibile pentru diminuarea pagubelor, potrivit împrejurărilor, 

însă tară a pune în pericol viața și sănătatea persoanelor;
h) să înștiințeze imediat, în cazul producerii unor evenimente asigurate, după caz, poliția, pompierii, organele 

medicale, cerând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele și împrejurările producerii evenimentului 
asigurat.

i) să permită asigurătorului preluarea dreptului la regres față de persoanele responsabile de producerea 
prejudiciului.

8.2. După producerea riscului asigurat Asiguratul este obligat:
a) să avizeze în scris Asigurătorul, imediat (timp de 2 zile) ce a luat la cunoștință, cu privire la producerea 

evenimentului asigurat generator de pretenții de despăgubire, despre cauzele și împrejurările în care acesta a 
intervenit și despre natura pagubei;

b) să păstreze părțile afectate și să le pună la dispoziția reprezentanților sau experților Asigurătorului pentru 
constatare;

c) să furnizeze toate informațiile și probele documentare solicitate de Asigurător și să permită acestuia să facă 
investigații referitoare la cauza și mărimea pagubei;

d) să comunice, în scris, pretențiile formulate de cei păgubiți și să depună orice acte pe care le deține în legătură cu 
producerea evenimentului asigurat;

e) să nu recunoască nici o răspundere și să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată fără acordul scris al 
Asigurătorului;

f) să-și organizeze o bună apărare în procesul intentat de păgubit, ținând seama și de recomandările făcute de 
Asigurător, inclusiv în ceea ce privește angajarea unui apărător atât în prima instanță, cât și în căile de atac 
(Asigurătorul poate folosi și calea intervenției în interesul Asiguratului răspunzător de producerea prejudiciului, 
ori de câte ori în acest fel se asigură o mai bună apărare a intereselor Asiguratului);

g) să conserve dreptul de regres al Asigurătorului împotriva celor vinovați de producerea daunei.
8.3. în caz de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute la pct. 8.2 , lit. c) și e) , Asigurătorul are dreptul să refuze plata 

despăgubirii, în măsura în care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat și 
întinderea pagubei;

8.4. Respectarea riguroasă a obligațiilor ce-i revin Asiguratului, precum și prezumția că declarațiile și răspunsurile 
Asiguratului la chestionar sunt adevărate, vor fi o condiție ce precede orice răspundere care revine Asigurătorului.

9. Constatarea, evaluarea și plata despăgubirilor
9.1. Constatarea, evaluarea și plata despăgubirilor se fac de către Asigurător (direct sau prin împuterniciți) împreună 

cu Asiguratul (sau cu împuterniciții săi);
9.2. In cazul vătămărilor corporale despăgubirile vor consta, în limita răspunderii asumate de Asigurător, în acoperirea 

cheltuielilor necesare restabilirii sau ameliorării stării de sănătate, neacoperite de sistemele de asigurare socială, 
efectuate de persoana prejudiciată.

9.3. Pentru cazuri de deces despăgubirile vor acoperi următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile de înmormântare, probate cu documente justificative;
b) cheltuielile de transport al defunctului din localitatea în care a avut loc decesul până în localitatea în care a avut 

loc înmormântarea, probate cu documente justificative.
9.4. în cazul pagubelor produse la bunuri, despăgubirile reprezintă costul procurării, reparației, refacerii ori restaurării 

bunurilor avariate sau costul procurării unui bun asemănător (din punct de vedere tehnic și al vechimii) celui 
avariat sau distrus, din care se scade, după caz uzura și/sau valoarea resturilor care se pot valorifica și franșiza. 
Despăgubirile astfel stabilite nu pot depăși valoarea bunurilor la momentul producerii evenimentului asigurat.

9.5. Despăgubirile nu pot depăși limita maximă a răspunderii asumate prin contract și poliță;
9.6. în cazurile în care bunurile avariate sau distruse, pentru care se datorează despăgubiri, au fost asigurate separat de 

deținătorul lor (terțul păgubit). Asigurătorul va acorda acestuia despăgubiri în limita diferenței dintre cuantumul 
pagubei și despăgubirile acordate potrivit asigurărilor încheiate (dacă aceste despăgubiri au fost încasate);

9.7. Cuantumul despăgubirilor se stabilește în baza unui acord scris ori, în cazul în care nu s-a ajuns la nici o 
înțelegere, prin hotărîre judecătorească definitivă și irevocabilă. Acordul se poate tace între Asigurat și persoanele 
păgubite, cu privire la pretențiile acestora, în mod obligatoriu, cu participarea Asigurătorului;

9.8. Stabilirea despăgubirilor pe baza înțelegerii dintre părți, cu acordul Asigurătorului, se face în toate cazurile în care 
rezultă cu certitudine răspunderea civilă a Asiguratului în producerea pagubei și persoana păgubită face dovada 
prejudiciului material suferit;

9.9. După fiecare daună parțială în cazul producerii evenimentului asigurat, limita răspunderii se reduce proporțional,
o 3



al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
o) pagubele cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive,

corozive, combustibile), cu ocazia căruia aceste produse au determinat sau au agravat producerea pagubei;
p) pretențiile de despăgubire formulate în cazul în care Asiguratul sau orice persoană pentru care acesta are 

răspundere a contribuit la producerea faptului prejudiciabil, prin neglijență gravă sau repetată;
q) pretențiile de despăgubire formulate printr-o cerere de despăgubire frauduloasă sau care au la bază declarații 

false;
r) rea-credință, intenția sau cupla (neglijența) gravă a Asiguratului sau reprezentanților săi în producerea daunei. 

Există culpă gravă atunci când conduita neglijentă a Asiguratului conduce la producerea evenimentului 
asigurat, acesta neprevăzând consecințele conduitei sale, deși ar fi trebuit să le prevadă și chiar să le 
preîntâmpine, ca de exemplu: construirea sau extinderea de clădiri sau alte construcții în zone periclitate de 
inundații, prăbușiri sau alunecări de teren, dacă organele în drept au interzis prin acte publicate sau au 
comunicat în scris, Asiguratului - înainte de construire sau extindere - interdicția de a se construi în acea zonă, 
iar pagubele la clădiri sau alte construcții au fost produse de inundație, prăbușire sau alunecare de teren.

11. Alte prevederi
11.1. Contractul este considerat lipsit de forță juridică în cazul neachitării de către Asigurat a primei de asigurare în 

termenul stabilit;
11.2. Pe perioada de valabilitate a contractului și poliței de asigurare, aceasta poate fi modificată prin acordul părților 

sau reziliată. Pentru stabilirea diferențelor de prime de restituit sau de încasat se procedează astfel:
- pentru restituiri: Asigurătorul reține primele de asigurare pentru perioada expirată, pe luni de asigurare 

(minimum trei), pentru fiecare lună - 1/10 din prima anuală, iar restul se restituie;
- pentru încasări: se calculează primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare pe luni de 

asigurare, în proporție de 1/12 din prima anuală. Fiecare lună de asigurare începută se consideră întreagă;
11.3. în orice acțiune, proces sau litigiu în care Asigurătorul este îndreptățit să pretindă, potrivit prezentelor condiții, 

că răspunderea nu este inclusă în polița de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine 
Asiguratului;

11.4. Diferendele legate de executarea contractului de asigurare dintre Asigurător și Asigurat se soluționează pe cale 
amiabilă dovada servind scrisorile cu aviz recomandat.

11.5. în cazul divergențelor litigiile vor fi soluționate de instanța judecătorească competentă, în modul stabilit de 
legislația Republicii Moldova.

11.6. Toate modificările la prezentul contract se vor întocmi prin acord adițional, semnat de ambele părți.
11.7. Contractul este perfectat în 2 exemplare cu aceiași forță juridică, fiecare parte declarând că a primit un contract.

ASIGURĂTOR:
Rechizitele părților:

ASIGURAT:

Î.M. Compania Internațională de Asigurări 
„TRANSELIT” S.A.
mun.Chișinău, str.31 August 1989,31
tel./fax: 54 99 54, 54 62 20
tel.: 54 20 81
c/f1002604000443
IBAN: MD97PR002251370026932401
BC „ProCreditBank” SA
cod bancar PRCBMD22
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