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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 Asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor tehnici Asiguratorul acorda despagubiri 

pentru prejudiciile de care Asiguratul raspunde fata de partea contractanta, consecinta directa a unor fapte 

savârsite din culpa în perioada asigurata si în legătură cu care Asiguratul a primit o reclamatie/ cerere 

scrisă de despăgubire în timpul perioadei de asigurare. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Polita acopera raspunderea civila 

profesionala a expertilor tehnici acte de 

neglijenta comise din culpa in legatura 

cu sau decurgand din servicii 
profesionale in sfera lucrarilor de 

expertiza tehnica (ex.: stabilirea starii 

tehnice a constructiilor, constatarea 

urmarilor unor evenimente, stabilirea 

starii tehnice, a performantelor si a 

defectiunilor in utilizare pentru instalatii, 
echipamente, masini si utilaje, stabilirea 

stadiului tehnic, calitatea executiei, 

receptii partiale si finale la cladiri si alte 

constructii), evaluare (reevaluarea 

activelor ptr. situatiile financiare, 
privatizari, vanzari de actiuni ale 

societatilor comerciale, garantii bancare 

ptr. credite, operatiuni comerciale cu 

bunuri mobile si imobile etc.), si 

consultanta (studii de fezabilitate ptr. 

finantari, planuri de afaceri etc.).  
Prin polita sunt despagubite  
 sumele pe care Asiguratul este obligat 

legal sa le plateasca clientilor, ca urmare 
a producerii evenimentului asigurate 

decurgand exclusiv din activitatea 
specificata in polita. 

 cheltuielile de judecata facute de 
persoana pagubita in procesul civil;  

 cheltuielile efectuate, cu acordul scris al 
Asiguratorului, in vederea reconstituirii, 
refacerii sau inlocuirii documentelor 

originale, predate de client Asiguratului, 
in vederea exercitarii activitatii specifice, 

in limita a 5 % din limita raspunderii pe 
eveniment si numai daca aceste 
documente s-au pierdut, distrus sau 

deteriorat din vina Asiguratului;  

  Excluderi generale valabile ptr toate 

tipurile de asigurari: razboi, revolutie, 
insurectie, rechizitionare, energia atomica 

sub toate formele; 

 Excluderi specifice riscului: 

 prejudicii rezultand din furnizarea 

serviciilor profesionale care depasesc sfera 

celor asigurate stabilite conform 
legislatiei/codului deontologic;  

 prejudicii in legatura cu/cauzate de fapte 

produse dupa incetarea sau suspendarea 

calitatii de expert tehnic sau licentei 

profesionale;  
 prejudicii decurgand din nepastrarea 

secretului profesional sau 

confidentialitatii activitatii;  

 cereri de despagubire in legatura cu 

depasirea costurilor estimate, duratei 

prestarii serviciilor;  
 prejudicii produse in cazul prestarii 

serviciilor profesionale fara o baza 

contractuala;  

 pierderea/distrugerea documentelor 

rezultand, direct sau indirect, din accesul 
sau folosirea neautorizata a sistemelor sau 

programelor informatice utilizate de 

Asigurat in desfasurarea activitatii 

specifice;  

 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! prejudicii cauzate direct sau indirect de 
disfunctionalitatile oricarui computer, 

echipament de procesare date, circuit 

integrat sau echipamente similare folosite 

de Asigurat pentru furnizarea serviciilor 

profesionale. 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
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 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 tina o evidenta corecta a tuturor serviciilor prestate si sa pastreze aceste evidente astfel incat 
ele sa poata fi puse la dispozitia Asiguratorului sau a reprezentantilor numiti ai acestuia, in 

masura in care ele pot avea o legatura cu eventuale pretentii de despagubire. 

 Sa desfasoare servicii profesionale in concordanta cu standardele tehnice si profesionale, 

promulgate de organismele interne si/sau internationale cu atributii de reglementare, organismele 

profesionale si legislatia relevanta/ specifica.  
 

 

 

Când și cum plătesc? 

Prima de asigurare se achită anticipat şi integral, pentru perioada de asigurare menţionată în poliţă, 

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.. Cuantumul şi 

termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele menţionate în contractul de asigurare. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

  

 

  

 

 

 

 




