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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? 

Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care Asiguratul raspunde, în baza contractului, fata 

de partile contractante, consecinta directa a unor fapte savârsite din culpa în perioada asigurata si în 

legatura cu care Asiguratul a primit o plângere/cerere scrisa de despagubire în timpul perioadei de 

asigurare. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Asiguratorul acorda despagubiri pentru 

prejudiciile de care Asiguratul 

raspunde, în baza contractului, fata de 

partea contractanta, consecinta directa 
a unor fapte savârsite din culpa în 

perioada asigurata si în legatura cu 

care Asiguratul a primit o plângere / 

cerere scrisa de despagubire în timpul 

perioadei de asigurare.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  prejudiciile pentru care dreptul la actiune 

al persoanei pagubite s-a prescris; 

 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; 

 cereri de despagubire in legatura cu 
depasirea costurilor estimate, duratei 

prestarii serviciilor; 

 prejudicii rezultand din neindeplinirea ori 

indeplinirea cu rea-credinta a atributiilor 

stipulate in lege sau stabilite de 

judecatorul sindic; 
 prejudicii reprezentand vatamari corporale 

(inclusiv deces), pagube material 

(pierderea/distrugerea bunurilor) 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 

reorganizare si lichidare; 

 prejudicii decurgand din nepastrarea 

secretului professional/confidentialitatii 
activitatii, concurenta neloiala, practica 

anticoncurentiala, conflicte de interese; 

 rambursarea cheltuielilor/altor 

compensatii platite Asiguratului, inclusiv 

cu titlu de remuneratie pentru serviciile 

prestate; 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! Asigurătorul nu acordă Despăgubiri în 

legătură cu:  

! cereri de despagubire/prejudicii, fapte 

care le-ar putea genera, cunoscute 

Asiguratului (indiferent daca au fost 

declarate sau nu Asiguratorului in 
cererea-chestionar) sau pe care acesta 

trebuia sa le cunoasca inainte de data 
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intarii in vigoare a contractului de 
asigurare; 

! prejudicii rezultand din desfasurarea 

operatiunilor comerciale ce nu sunt 

necesare scopului procedurii de 

reorganizare judiciara/ falimentului; 
! prejudicii in legatura cu/cauzate de fapte 

produse dupa incetarea activitatii 

Asiguratului suspendarea, retragerea 

calitatii de practician in reorganizare si 

lichidare; 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României. 

 

 
 

 

 

 

Ce obligații am? 

Asiguratul este obligat: 

 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. 
 Să solicite mandate de brokeraj din partea clienților pentru care urmează să presteze servicii de 

intermediere. 

 

 

 

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 reziliez contractul? 

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

preaviz de 20 de zile. 
 

 


