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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 răspundere civilă profesională a auditorilor financiari, Asigurătorul acordă despăgubiri 

pentru prejudiciile de care Asiguratul răspunde, în baza contractului de audit, față de persoana cu care a 

încheiat un contract, consecință directă a unor fapte săvârșite din culpă în perioada asigurată 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? 

 Prejudiciul material (pierderi bănești) 
dovedit cu acte, suferit de clientul 
Asiguratului – beneficiarul serviciilor 

profesionale prestate de către acesta – ca 

urmare a producerii în perioada asigurată 

menționată în polița de asigurare a riscului 
profesional, pentru care Asiguratul devine 

răspunzător în baza prevederilor 

contractuale. 

 Asigurătorul acordă despăgubiri în limitele 

răspunderii menționate în polița de 
asigurare, pentru: 

 sumele pe care Asiguratul este obligat să 

le plătească clienților, ca urmare a 
producerii evenimentelor asigurate 

decurgând exclusiv din activitatea de: 

audit financiar, audit intern, 

consultanță financiar-contabilă și 
fiscală, expertiză contabilă, reorganizare 

judiciară și lichidare, evaluare, alte 

activități conform reglementărilor legale 

aplicabile; 
 cheltuielile de judecată făcute de 

persoana păgubită pentru îndeplinirea 

formalităților legale în vederea obligării 

Asiguratului la plata despăgubirilor, 
dacă Asiguratul a fost obligat la 

despăgubire prin hotărâre 

judecătorească definitivă și irevocabilă 
dată într-un proces în care acesta a fost 

parte cu acordul Asigurătorului, ori dacă 

Asigurătorul nu a plătit despăgubiri pe 

cale amiabilă. 

  Prejudicii în legătură cu încetarea activității 
profesionale a Asiguratului, din orice cauză 
(insolvabilitate, faliment, etc.), inclusiv în 

cazul suspendării definitive sau temporare a 

călității de auditor financiar. 

 Orice răspunderi asumate de Asigurat în 
calitate de auditor în baza unui contract sau 

orice întelegere, inclusiv garanții exprese sau 

implicite, cu excepția situațiilor când 

răspunderea ar fi fost angajată și în lipsa 

contractului/înțelegerii sau garanției 

respective. 

 Prejudicii rezultate din desfășurarea unor 

activități incompatibile cu statutul 

profesional sau care depășesc atribuțiile 

prevăzute de legislația în vigoare sau 

desfășurarea activității fără un contract 

valabil încheiat între Asigurat și client 
(beneficiarul serviciilor profesionale prestate 

de Asigurat). 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! Prejudicii provocate ca urmare a oricărei 

fapte inteționate sau de natură penală 

săvârșită de către Asigurat, dacă acest lucru 

rezultă din actele încheiate de organele în 

drept. 
! Cereri de despăgubire formulate de eprsoane 

care sunt deținute, controlate, operate sau 

administrate direct sau indirect de Asigurat. 
! Prejudicii rezultate din acte de calomnie sau 

defăimare și orice daune indirecte. 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 
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Ce obligații am? 

 Înregistrarea unei evidențe corecte a tuturor serviciilor prestate și păstrarea acestora astfel încât 

ele să poate fi puse la dispoziția Asigurătorului sau a reprezentanților numiți ai acestuia, în 

măsura în care ele pot avea o legătură cu eventuale pretenții de despăgubire, 

 Desfășurarea de servicii profeisonale în concordanță cu standardele tehnice și profesionale, 

promulgate de organismele interne și/sau internaționale cu atribuții de reglementare, 

organismele profesionale și legislația relevantă/specifică. 
 Respectarea strictă a principiilor fundamentale privind serviciile profesionale, astfel cum sunt 

definite prin Codul privind conduita etică și profesională pentru auditorii financiari. 

 

 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


