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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? 

Asigurarea acopera prejudiciile de care Asiguratul răspunde, în baza contractului, față de partea 

contractantă, pentru activitatea prestată în conformitate cu prevederile legale, cu statutul profesiei şi cu 
codul de etică şi deontologie medicală veterinară, consecință directă a unor fapte săvârșite din culpă în 

perioada asigurata și în legătură cu care Asiguratul a primit o plângere/cerere scrisă de despăgubire în 

timpul perioadei de asigurare,  

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 sumele pe care Asiguratul este obligat 

legal sa le plateasca, ca urmare a 
producerii evenimentelor asigurate 

decurgand exclusiv din activitatea 

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 

data intr-un proces in care acesta a fost 
parte cu acordul Asiguratorului, ori 

daca Asiguratorul nu a platit 

despagubiri pe cale amiabila. 

  intervenţii şi tratamente medicale 

veterinare efectuate fără acordul 
proprietarului sau al deţinătorului de 

animale; 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! prejudicii produse ca urmare a efectuării 

intervenţiilor şi tratamentelor în condiţii 

de lucru şi igienă inadecvate, datorate 

nerespectării de către deţinători a regulilor 
sanitare veterinare privind apărarea 

sănătăţii animalelor şi sănătăţii publice; 

! prejudicii produse ca urmare a 

nerespectării de către proprietarul sau 

deţinătorul de animale a indicaţiilor, 

instrucţiunilor şi recomandărilor date de 
medic pentru apărarea sănătăţii 

animalelor şi sănătăţii publice; 

! bătrâneţe, otrăvire, turbare, boli 

contagioase, şi intervenţii care atrag după 

sine modificări ireversibile în organism; 
operaţii chirurgicale (neuroctomii), 

castrare, sterilizare. 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

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

 

 

Ce obligații am? 

 Să respect legile şi celelalte reglementări în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de 
medic veterinar şi să se supună hotărârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor 

Veterinari. 

 Să respect şi să aplic în orice împrejurare prevederile codului de etică şi deontologie medicală 

veterinară. 
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


