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Produsul: Polita de Asigurare de
Raspundere Civila Profesionala privind
Institutii Financiare

Acest document va ofera o prezentare generala a acoperirilor si excluderilor specifice acestei asigurari. Acest document nu este nici
personalizat, nici bazat pe nevoile dvs. specifice, iar informatiile furnizate nu sunt exhaustive. Veti gasi toate informatiile detaliate aplicabile
acestei asigurari in termenii si conditiile generale specifici/e Politei de Asigurare de Raspundere Civila Profesionala privind Institutii
Financiare. Concluziile negocierilor si conditiile precontractuale complete agreate de parti pot fi gasite in oferta sau alte documente care
confirma incheierea contractului de asigurare, inclusiv dar fara a se limita la chestionar/cererea de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare care acopera raspunderea civila profesionala a asiguratului pentru sumele pe care asiguratul este raspunzator de a le
plati cu titlu de daune ca urmare a savarsirii unui act culpabil in prestarea serviciilor profesionale acoperite.
-

Ce se asigura?
Asigurarea de Raspundere Profesionala privind Institutii
Financiare este un contract de asigurare care este adaptat in
functie de nevoile clientului care vor fi determinate de la caz la
caz.
Acoperirile de baza:
✓ paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire
inaintata impotriva acestuia in legatura cu o incalcare a
obligatiilor sale in prestarea serviciilor profesionale
acoperite,
✓ paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire
inaintata impotriva acestuia in legatura cu o calomnie sau
defaimare infaptuita fara intentie de catre Asigurat in
prestarea serviciilor profesionale acoperite,
✓ paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire
inaintata in legatura cu orice distrugere sau pierdere de
documente apartinand clientilor companiei asigurate aflate
in custodia asiguratului pentru care asiguratul este
raspunzator din punct de vedere legal,
✓ paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire
inaintata impotriva acestuia in legatura cu in legatura cu
orice raspundere a companiei asigurate (comitentului)
pentru pierderi ca urmare a incalcarii obligatiilor de catre
alte persoane (prepusului),
✓ costuri de aparare suportate in cadrul apararii oricarei cereri
de despagubire acoperite de contractul de asigurare.
Extensii
De comun acord si sub rezerva platii unei prime de asigurare
suplimentare, acoperirea furnizata poate fi extinsa la o gama
de clauze cum ar fi:
✓ acoperire pentru subsidiare noi/alte entitati noi/persoane noi
asigurate,
✓ acoperirea pentru raspunderea partenerului,
✓ acoperire pentru perioada de raportare extinsa,

Ce nu se asigura?
 cereri de despagubire anterioare/in desfasurare, cereri
de despagubire, fapte si circumstante cunoscute,
 daune rezultand din acte intentionate, acte ilegale,
 vatamare corporala / paguba materiala,
 raspunderea contractuala,
 raspunderea creditorului,
 poluare,
 insolventa,
 cereri de despagubire aduse de alt asigurat sau de
compania-mama,
 daune rezultand din infrastructura,
 brevet/secret comercial, confidentialitate,
 raspunderea mandatarului,
 cereri de despagubire inainte sau in curs de desfasurare
pe teritoriul SUA/Canada,
 razboi/terorism,
 sanctiuni economice.

Exista restrictii de acoperire?
 Raspunderea asiguratorului pentru toate sumele nu va
depasi limita de despagubire, sub-limitele de raspundere,
din programul general/act aditional. Extinderile si
costurile de aparare fac parte din aceasta suma si nu
majoreaza limita de raspundere.
 Fransiza deductibila va fi suportata de asigurat si nu este
asigurabila.
 Niciun beneficiu si nicio plata nu va fi facuta in favoarea
unor beneficiari care sunt considerati incompatibili de a

Nespecificarea in contractul de asigurare a oricarei acoperiri
dintre cele mai sus mentionate este echivalenta cu
neacoperirea acesteia in cadrul contractului de asigurare.

















primi beneficii economice conform legii aplicabile
contractului de asigurare.
In cazul neplatii in termenul convenit a oricarei transe
(subsecvente) datorate, contractul de asigurare poate fi
reziliat de asigurator prin simpla notificare, fara a fi
necesare alte proceduri sau formalitati, iar asiguratul va
fi obligat sa plateasca prima de asigurare determinata pro
rata pana la data rezilierii.
In masura in care termenii pentru notificarea unei cereri
de despagubire/circumstante nu sunt respectati,
asiguratorul va fi indreptatit sa refuze plata indemnizatiei
de despagubire, in masura in care o astfel de
nerespectare a cauzat imposibilitatea asiguratorului de a
determina cauza evenimentului asigurat si intinderea
pagubei.
Contractul de asigurare si niciun drept in baza acestuia
nu se pot ceda fara acordul prealabil scris al
asiguratorului.
Costurile de aparare vor reduce limitele de raspundere
disponibile pentru plata despagubirilor stabilite prin
hotarari judecatoresti sau tranzactii. Pentru sumele
aferente costurilor de aparare se va aplica fransiza.
Asiguratorul este obligat sa plateasca paguba doar in
conditiile in care actiunea culpabila: (i) este comisa la sau
dupa data retroactiva dar nu mai tarziu de expirarea
perioadei politei; si (ii) este comisa numai in cadrul
prestarii sau neindeplinirii obligatiei de a presta serviciile
profesionale.
In cazul furnizarii de informatii neadevarate sau incorecte
sau in cazul ascunderii frauduloase de catre titularul
politei contractul de asigurare va fi considerat nul si
neavenit. Asiguratorul nu va fi tinut sa restituie nicio prima
de asigurare deja achitata si va putea sa ceara plata
primei de asigurare scadente pana la identificarea cauzei
de nulitate.
In cazul incetarii contractului de asigurare, daca nicio
cerere de despagubire nu a fost inaintata si nicio
circumstanta nu a fost notificata, asiguratorul va retine
25% din prima de asigurare originala plus un procent
proportional cu durata pana la incetare (pro rata). In caz
contrar, prima de asigurare nu va fi rambursata si va fi
considerata a fi castigata pe deplin la data initiala.
Nicio prevedere a contractului de asigurare nu va fi
interpretata in sensul de a conferi vreun beneficiu direct
niciunui tert in afara de asigurat.

Unde beneficiez de asigurare?
✓

Acoperirea se aplica pentru orice cerere de despagubire inaintata impotriva unui asigurat introdusa conform legislatiei din
Romania (cu exceptia cazului in care s-a platit o prima suplimentara pentru extinderea teritoriala a acoperirii).

Ce obligatii am?
– De a notifica asiguratorului cererile de despagubire (1) inaintate pentru prima oara impotriva asiguratului de catre un tert si
raportate asiguratorului pe parcursul perioadei contractului de asigurare si (2) raportate de catre asigurat in scris
asiguratorului la adresa acestuia din programul general in termen de 20 (douazeci) de zile dupa ce titularul politei a luat la
cunostinta pentru prima data de respectiva cerere de despagubire, dar nu mai tarziu de expirarea perioadei politei sau a
perioadei de raportare extinsa, dupa caz (claims made policy).

– De a nu admite sau asuma nicio raspundere, de a nu incheia nicio tranzactie judiciara si nici de a fi de acord cu vreo
hotarare judecatoreasca, si de a nu suporta nicuun cost de aparare fara consimtamantul prealabil in scris al asiguratorului.
– De a raporta, conform termenilor si conditiilor din contractul de asigurare, circumstantele care ar putea da nastere, in mod
rezonabil la o cerere de despagubire impotriva asiguratului.
– De (i) a asigura toata asistenta rezonabila pentru asigurator si de a coopera in legatura cu apararea oricarei cereri de
despagubire, (ii) a depune toata diligenta necesara si eforturile rezonabile pentru a evita sau diminua orice paguba, (iii) de
a transmite informatiile si de a acorda asistenta pe care asiguratorul le necesita pentru a avea posibilitatea sa investigheze
orice paguba sau sa determine raspunderea conform contractului de asigurare. Toate aceste masuri vor fi luate de asigurat
pe propria cheltuiala.
– De a acorda asiguratorului toata asistenta rezonabila si de a depune toate diligentele necesare pentru a proteja orice
drepturi ale asiguratorului, inclusiv de a semna orice documente si acte necesare in vedere exercitarii dreptului de
subrogare al acestuia.

Cand si cum platesc?
Prima de asigurare se plateste pentru intreaga perioada de asigurare in avans sau in rate, in functie de cum este stabilit in
factura atasata la contractul de asigurare.

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea?
Acoperirea incepe la ora 00:00 a zilei mentionate in programul general/actul aditional ca fiind data de incepere si inceteaza la
ora 24:00 a zilei de expirare mentionata in programul general/actul aditional.

Cum pot sa reziliez contractul?
Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 (douazeci)
de zile calculat de la data primirii notificarii de catre cealalta parte.

