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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 persoana contractanta a serviciilor, consecinta directa a unor fapte savîrsite 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 nu acorda despagubiri pentru 
Prejudicii provocate/legate de: 

 Prejudiciul material (pierderi banesti) 

dovedit cu acte, 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; 

  produse inainte de intrarea in vigoare a 

contractului de asigurare, chiar daca 

descoperirea acestora sau legatura de 

cauzalitate cu serviciile prestate de 

Asigurat s-au realizat dupa incheierea 
acestuia; 

 functionarea necorespunzatoare a 

programelor informatice / 

echipamentelor de calcul utilizate de 

catre Asigurat in desfasurarea activitatii 
specifice; 

 constituirea garantiilor necesare 

acoperirii nivelului drepturilor de import 

/export corespunzatoare marfurilor 

supuse vamuirii si aflate in depozitele 

sau in gestiunea proprie Asiguratului; 
 neindeplinirea obligatiilor asumate prin 

contractul de prestari servicii, in cazul 

incetarii activitatii profesionale din orice 

cauza; 

 orice raspundere asumata de Asigurat 
prin contract, sau orice alt tip de 

angajament sau garantie expresa data de 

Asigurat, care depaseste raspunderea sa 

profesionala angajata potrivit legii; 

 nepastrarea secretului operatiunilor 

vamale, comerciale si financiare si al 
datelor si informatiilor obtinute, care nu 

sunt destinate publicitatii; 

 operatiuni specifice contrare prevederilor 

legale (depozitare marfuri prohibite etc.); 

 animale vii; 
 cheltuielile privind expertizele si analizele 

de laborator, precum si costul probelor 

prelevate; 

 nerespectarea programului de lucru al 

biroului vamal pe langa care 

functioneaza Asiguratul; 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! orice pierderi financiare, inclusiv daune 

indirecte; 
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! prestarea de catre Asigurat a altor 

activitati (de ex. expeditie, transport de 

marfuri, curierat rapid), inclusiv a celor 
recunoscute de lege ca fiind compatibile cu 

activitatea de comisionar in vama; 

! orice erori sau incalcari ale obligatiilor 

referitoare la tinerea evidentelor, 

transferurilor contabile sau financiare sau 
decurgand din deturnarea de fonduri de 

catre Asigurat sau prepusii acestuia; 

! nerespectarea reglementarilor privind 

manipularea marfurilor periculoase; 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României. 

 

 
 

 

 

 

Ce obligații am? 

 sa respect prevederile legale in vigoare aplicabile 

 sa tin o evidenta corecta a activitatii specifice si sa pastreze aceste evidente conform legii, 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 notific Asiguratorul in termen de 48 de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta 
oricarei actiuni promovata impotriva sa de persoanele pagubite, avand ca obiect pretentii in 

legatura cu activitatea desfasurata de Asigurat 

 sa transmit Asiguratorului orice reclamatie/ somatie primita, tinandu-l la curent cu evolutia 

evenimentelor; 

 sa nu fac nici o plata, sa nu-si asume nici o obligatie si sa nu faca nici o alta cheltuiala in legatura 

cu pretentiile persoanelor prejudiciate, fara acordul Asiguratorului. 

 

 

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. 

 

 

  


