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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? 

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate societăţii pe care o administrează/conduce 

sau/şi terţilor, în timpul perioadei de asigurare, de fapta comisă din culpă de către Asigurat în timpul 

perioadei de asigurare, cu prilejul exercitării funcţiei pentru care acesta răspunde conform legii, daune în 

legătură cu care Asiguratul a primit o plângere/cerere de despăgubire scrisă în timpul perioadei de 

asigurare şi pe care o aduce la cunoştinţa Asiguratorului în timpul aceleiaşi perioade. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Prejudiciul material (pierderi banesti), 

dovedit cu documente suferit de clientul 
Asiguratului -beneficiarul serviciilor 

profesionale prestate de catre acesta - ca 

urmare a producerii in perioada 

asigurata mentionata in polita de 

asigurare a riscului profesional, pentru 
care Asiguratul devine raspunzator in 

baza prevederilor contractuale; 

 Asiguratorul acorda despagubiri in 

limitele raspunderii mentionate in polita 

de asigurare, pentru:  

 sumele pe care Asiguratul este obligat 
sa le plateasca clientilor, ca urmare a 

producerii evenimentelor asigurate 

decurgand exclusiv din activitatea 

prestata si specificata in polita. 

 cheltuielile de judecata facute de 
persoana pagubita pentru 

indeplinirea formalitatilor legale in 

vederea obligarii Asiguratului la plata 

despagubirilor, daca Asiguratul a fost 

obligat la despagubire prin hotarare 

judecatoreasca definitiva si 
irevocabila, in care Asiguratul a fost 

parte cu acordul Asiguratorului, ori 

daca Asiguratorul nu a platit 

despagubiri pe cale amiabila; 

 cheltuielile rezonabile si necesare 

investigarii, expertizarii, apararii 
impotriva oricarei cereri de 

despagubire pentru prejudicii care ar 

putea fi acoperite conform conditiilor 

de asigurare, 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 

 

 

  managerii companiilor aflate in insolventa 

 managerii companiilor nou infiintate, cu o 
activitate mai mica de doi ani de zile 

 managerii companiilor care inregistreaza 

pierderi pe ultimele doua exercitii 

financiare 

 managerii companiilor pentru care auditul 
a stabilit calificative negative pe ultimul 

an. 

 managerii companiilor de constructii, 

clinici si spitale, producatori si 

distribuitori de energie, companii de 

telecomunicatii, companiilor IT&C, 
institutii financiare, bancare si de investitii 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! Raspunderea rezultand din orice 
interpretare, aplicare eronata ori 

nerespectare deliberata a normelor legale, 

a hotararilor adunarii generale a 

actionarilor sau a regulamentelor de 

ordine interioara ale persoanei juridice 

pentru care presteaza serviciile 
profesionale;  

! pretenţii de despăgubire formulate pentru 

daune produse cu intenţie de către 

Asigurat ori pentru daune provenind din 

operaţiuni / acţiuni / omisiuni efectuate 
de către Asiguratul care are un interes 

actual sau de perspectivă în producerea 

acestora, pentru daune provenind din 

indiferenţa deliberată, conştientă sau 

intenţionată a conducerii administrative 

sau tehnice a Asiguratului de a lua toate 
măsurile rezonabile pentru a le preveni; 

! pretenţii de despăgubire formulate pentru 

daune produse ca urmare a comiterii unei 

infracţiuni; 

! amenzi de orice fel, penalităţi, dobânzi 
precum şi cheltuieli de judecată la plata 

cărora ar fi obligat Asiguratul prin 
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hotărâre penală, precum şi cheltuieli de 

executare a hotărârilor privind plata 

despăgubirilor; 

! daune provenind din sau în legătură cu 

răspunderi profesionale, daune morale, 
daune fizice (distrugere, pierdere, 

depreciere) a unui bun (incluzând 

pierderea folosinţei acestuia), defăimare, 

calomnie, încalcare a vieţii private, 

suferinţă mentală, stres, emoţie, vătămări 

corporale; 
 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

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

 

 

Ce obligații am? 

 să îndeplineasc cu diligenţă toate obligaţiile contractuale şi legale pentru evitarea oricărei situaţii 

care ar putea declanşa răspunderea sa civilă; 

 să comunic în scris către ABC Asigurari Reasigurari SA orice modificare apărută referitor la adresa 

sediului/domiciliului/reşedinţei sale, precum şi orice modificări ale împrejurărilor referitoare la 

risc de îndată ce a luat cunoştinţă de acestea 

 să achit obligaţiile de plată a primei de asigurare în cuantumul şi la datele scadente stabilite în 
Specificaţia Poliţei 

 să respect toate obligaţiile prevăzute de lege, contractul sau statutul societăţii administrate / 

conduse; 

 sa notific Asiguratorului in termenul prevazut: 

 orice modificare/schimbare semnificativa a actionariatului societatii; 
 achizitii, fuzionari in care este implicata societatea administrata/condusa; 

 participarea la/ infiintarea altor societati; 

 deschiderea de noi sucursale/filiale/reprezentante sau inchidererea unora din cele existente la 

data intrarii in asigurare. 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 
imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

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

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau forță 

majoră. 

 

 

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. 

  




