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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale
și contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Această asigurare oferă acoperire pentru răspunderea dvs. civilă în calitate de angajator faţă de proprii angajaţi, declanşată ca urmare a
producerii evenimentelor asigurate în timpul perioadei de asigurare. Prevederile acestei asigurări se completează cu prevederile Asigurării
de răspundere civilă generală.

Ce se asigură?
Gothaer acordă despăgubiri în limitele prevăzute în
polița de asigurare pentru:
sumele compensatorii pe care sunteţi obligat să le
plătiţi persoanelor pagubite cu titlu de prejudicii;
Gothaer acoperă numai diferenţa dintre cuantumul
prejudiciului suferit şi sumele încasate ori care ar
trebui încasate de la sistemul de asigurari sociale,
conform legislatiei in vigoare;
cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită
pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea
obligării dvs. la plata despăgubirilor, dacă aţi fost
obligat la despăgubire prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă şi irevocabilă;
cheltuielile de judecată facute de dvs. în procesul
civil, stabilite de lege ori de către instanţele de
judecată, dacă aţi fost obligat la plata despăgubirilor;
sumele cheltuite de dvs. pentru reconstituirea,
refacerea sau înlocuirea documentelor originale ale
angajaţilor, solicitate de dvs. şi depuse de angajaţi la
sediul dvs. (cărţi de muncă, acte de identitate,
diplome, certificate de naştere/căsătorie, etc.), cu
acordul prealabil scris al Gothaer şi în limita a 15%
din limita răspunderii pe eveniment precizată in
poliţă.
Limita de răspundere
Limitele răspunderii se stabilesc la valorile convenite de
către părţi, pe eveniment şi pe perioada asigurată, și
reprezintă maximul despăgubirilor care pot fi plătite de
Gothaer.
.

Ce nu se asigură?
Prezenta asigurare nu acoperă răspunderea contractuală decurgând
din încălcarea unor obligaţii prevăzute în contractele încheiate de dvs.
cu clienţii.
Totodată Gothaer nu asigură:
prejudiciile cauzate de boli profesionale;
orice răspundere a dvs. care excede răspunderea dvs.civilă legală;
prejudiciile provocate altor persoane decât angajaţilor dvs., precum şi
persoanelor care prestează activităţi casnice;
prejudiciile în legătură cu incapacitatea temporară de muncă mai mică sau
egală cu 3 zile calendaristice;
prejudiciile suferite de angajaţi, în timpul desfăşurării unor activităţi care nu
au legătură cu procesul de muncă sau îndeplinirea îndatoririlor de serviciu,
precum şi prejudicii survenite în afara programului de muncă;
prejudiciile apărute ca urmare a unor accidente survenite în timpul
deplasării angajaţilor de la domiciliu la locul de muncă organizat de dvs. şi
invers (inclusiv dacă transportul este organizat de către dvs.), precum şi de
la orice loc de muncă organizat de dvs. la o altă locaţie, pentru îndeplinirea
sarcinilor de muncă şi invers;
prejudiciile decurgând din serviciile externe pentru asigurarea securităţii şi
sănătăţii angajaţilor, prestate (în numele dvs.) în baza unor angajamente
contractuale cu dvs., faţă de care nu aveţi drept de regres sau aveţi un
drept limitat (în acest caz despăgubirile se acordă în proporţia conferită de
acest drept);
prejudicii produse de dvs. ca urmare a faptelor ilicite intenţionate (inclusiv
frauda) ale dvs.;
pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse ca urmare a
comiterii unei infracţiuni;
orice răspundere managerială, inclusiv a administratorilor şi directorilor
executivi.

Există restricții de acoperire?
Toate excluderile prevăzute în condiţiile generale privind Asigurarea de răspundere civilă generală rămân aplicabile acestei
asigurări, dacă nu se specifică altfel. Totodată, Gothaer nu acordă despăgubiri nici pentru:
sumele neacoperite de sistemul de asigurări sociale, ca urmare a nerespectării de către angajat a programului de reabilitare medicală;
sumele pe care le suportaţi dvs. în situaţia în care nu aţi virat conform prevederilor legale contribuţia de asigurare la fondul de asigurări
sociale, nu aţi raportat la timp evenimentul/accidentul de muncă autorităţilor, nu aţi aplicat ori nu aţi luat la timp măsurile obligatorii dispuse
de inspectorii de muncă;
pretențiile de despăgubiri pentru prejudiciile produse de dvs. persoanelor păgubite, care provin din nerespectarea de către dvs. a
prevederilor referitoare la protecția prelucrării datelor cu caracter personal, prevederi conform normelor legislative interne din România și
a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR).
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate produse pe teritoriul României. Acoperirea se poate extinde și pentru alte țări,
excepție făcând SUA, Canada, Japonia și țările sau teritoriile care au același sistem legislativ.
.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate
informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi;
 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare
nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dvs. despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea
corectării acestora;
 să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente)
Obligaţii pe durata contractului:
 să ne înștiințați, în scris, în maximum 2 zile lucrătoare în toate cazurile în care circumstanțele privind riscul și/sau datele de identificare
se schimbă;
 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 în cazul producerii daunelor să înștiințați imediat autoritățile competente și să le solicitați întocmirea actelor de constatare;
 să ne înștiințați, în scris, în maximum 2 zile de la producerea evenimentului asigurat sau de când ați luat cunoștință despre eveniment,
cu privire la producerea evenimentului asigurat și să ne puneți la dispoziție toate actele și evidențele necesare acordării despăgubirilor;
 să ne avizați în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre orice cerere de despăgubire/pretenție/acțiune promovată
în instanță împotriva dvs. de către persoana prejudiciată;
 să nu faceți nicio plată, să nu recunoașteți nicio răspundere, să nu faceți nicio ofertă, promisiune, să nu vă asumați nicio obligație și să
nu faceți nicio altă cheltuială în legătură cu pretențiile persoanelor prejudiciate, fără acordul prealabil scris al Gothaer.

Când şi cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate.
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru
www.gothaer.ro (plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de
asigurare să fie făcută în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor
de asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ ratei 1, cu condiţia efectuării inspecţei de risc (dacă
este cazul).
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a limitei de răspundere pe perioada de asigurare, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer;
 la data scadenţei ratei de prim ă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.

Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul
de asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs.,
vă vom restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale.
Alte informaţii despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale.
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