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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 
complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Prin asigurare de raspundere civila profesionala a practicienilor in insolventa,  Asiguratorul asigura  

raspunderea Asiguratului pentru prejudiciile provocate ca urmare a comiterii fara intentie a unor erori sau 

omisiuni in timpul sau ca urmare a activitatii profesionale desfasurate.  

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Persoana fizica sau juridica, avand 

calitatea de practician in insolventa, 

respectiv administrator judiciar sau 

lichidator; potrivit legislatiei in vigoare, 

practicienii in insolventa îşi pot exercita 
profesia în cabinete individuale, 

cabinete asociate, societăţi profesionale 

cu răspundere limitată şi întreprinderi 

unipersonale cu răspundere limitată, 

sau pot avea calitatea de colaboratori 
ori angajaţi ai uneia dintre formele de 

exercitare a profesiei.  

 Este despagubit prejudiciul suferit si 

reclamat de terta persoana - 

beneficiarul serviciilor profesionale 

furnizate de Asigurat, mentionate in 
polita de asigurare (creditorul, debitorul 

–societatea administrata/ lichidata), 

consecinta directa a faptelor ilicite 

culpabile, savarsite de Asigurat in 

perioada asigurata si in limitele 
teritoriale agreate, precum si, daca 

partile convin in mod exceptional si 

derogatoriu, intr-o perioada retroactiva 

mentionata in polita de asigurare. 

Prin polita sunt despagubite  
 sumele compensatorii pe care 

Asiguratul este obligat sa le plateasca 
persoanelor prejudiciate cu titlu de 
despagubiri ca urmare a producerii 
evenimentelor asigurate; 

 cheltuielile de judecata facute de 

persoana prejudiciata; 
 cheltuielile de judecata facute de 

Asigurat in procesul civil, stabilite de 

lege ori de catre instantele de judecata, 

daca Asiguratul a fost obligat la plata 

despagubirilor; 
 pot fi despagubite, in limita de 

raspundere inscrisa in polita de 

asigurare, inclusiv: 

 costurile de refacere/inlocuire a 

documentelor (oricare ar fi suportul, 

pentru acte, harti, schite, planuri, 

 Nu sunt cuprinse in asigurare si Asiguratorul 

nu acorda despagubiri pentru: 

 prejudiciile pentru care dreptul la actiune 

al persoanei pagubite s-a prescris; 

 vatamari corporale (inclusiv deces), pagube 
materiale si consecintele acestora; 

 prejudicii in legatura cu exercitarea de 

catre Asigurat a altor activitati, inclusiv a 

celor recunoscute de lege ca fiind 

compatibile cu calitatea de practician in 
insolventa; 

 nepastrarea secretului profesional, 

confidentialitatii activitatii, concurenta 

neloiala, practica anticoncurentiala, 

conflicte de interese; 

 depasirea costurilor estimate, duratei 
prestarii serviciilor;  

 rambursarea cheltuielilor sau altor 

compensatii platite Asiguratului, inclusiv 

cu titlu de remuneratie pentru serviciile 

prestate; 
 accesul sau folosirea neautorizata a 

sistemelor/programelor informatice 

utilizate de Asigurat in desfasurarea 

activitatii specifice; 

 neindeplinirea ori indeplinirea cu rea-

credinta a atributiilor stipulate in lege sau 
stabilite de judecatorul sindic; 

 disfunctionalitatile oricarui computer, 

echipament de procesare date, circuit 

integrat sau echipamente similare folosite 

de Asigurat pentru furnizarea serviciilor 
profesionale. 

 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! prejudicii produse sau determinate de 
evenimente intamplate inainte de data 

intarii in   vigoare a contractului de 

asigurare; 
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certificate, carti, date pe suport 
electronic, altele decat bancnote, 

instrumente negociabile de plata, 

obligatiuni), aflate in grija, custodia, 

sub controlul Asiguratului in conexiune 

cu desfasurarea activitatii specifice, ca 
urmare a pierderii/distrugerii acestora 

in perioada asigurata; limita 

despagubirii reprezinta 10% din limita 

raspunderii pe eveniment, dar nu mai 

mult de 1.000 EUR; 

 costurile si cheltuielile rezonabile si 
necesare investigarii, expertizarii, 

apararii impotriva oricarei cereri de 

despagubire transmisa sau a carei 

transmitere este iminenta, efectuate de 

Asigurat cu acordul prealabil scris al 
Asiguratorului, pentru serviciile 

prestate in acest scop de terte persoane 

si dovedite cu documente justificative. 

! fapte produse dupa incetarea activitatii 
Asiguratului:  suspendarea, retragerea 

calitatii de practician in insolventa  

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 

Ce obligații am? 

Asiguratul are urmatoarele obligatii: 

* Sa plateasca prima de asigurare in modul prevazut in polita de asigurare; 
* Sa completeze cererea de asigurare cu informatiile solicitate de formular; 

* Sa-si administreze cu profesionalism afacerile pe tot timpul derularii politei, respectand legislatia 

in vigoare si sa adopte masuri economice care sa duca la prevenirea aparitiei evenimentelor 

asigurate; 

* Sa permita reprezentantilor autorizati ai Asiguratorului, accesul la evidentele si documentele ce 
au legatura cu activitatea de operator desfasurata acoperita prin aceasta asigurare, pe toata 

perioada de valabilitate a prezentului contract.  
În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul/Contractantul trebuie sa: 

a. Sa comunice in scris in termen de 48 ore descoperirea oricarui prejudiciu pentru care ar putea 

fi facuta o reclamatie impotriva lui. 

b. sa prezinte Asiguratorului orice documente relevante în legaturã cu evenimentul care a dat nastere 
cerererii de reparare a prejudiciului  

 

 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se achita integral si anticipat inainte de intrarea in vigoare a asigurarii sau in  

rate. Prima se poaste plati în numerar sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator 

(prima rată se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței). Primele de asigurare se pot achita 
inclusiv la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele 

de asigurare. 
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Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare). Răspunderea Asigurătorului încetează in ziua și la ora înscrisă în poliță, prin denunțarea 

unilaterală/reziliere sau forță majoră. 

Asigurarea acopera numai evenimente produse si anuntate in scris Asiguratorului in timpul 

perioadei de valabilitate a asigurarii. Instiintarea scrisa a Asiguratorului despre evenimentul 

asigurat si cererea de reparare a prejudiciului material produs de Asigurat trebuie sa fie facute in 

timpul perioadei de valabilitate a asigurarii. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 

preaviz de 20 de zile. 

 

  




