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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? 

În limita răspunderii asumate prin contractul de asigurare, Asigurătorul acceptă că, în schimbul primelor 
de asigurare încasate de la Asigurat, broekrul de asigurare și/sau reasigurare, în cuantumul, la termenele 

și condițiile convenite în contractul de asigurare, să acopere pierderile bănești pe care Asiguratul este obligat 

să le suport în cazul în care, în exercitarea activității de intermediere în asigurări, a cauzat un prejudiciu 

unui client al său, persoană fizică sau juridică, pe care, în temeiul angajării răspunderii sale profesionale, 
este obligat să îl repare. 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Riscul de provocare a unor prejudicii 

patrimoniale efective, directe, actuale la 
data la care se solicită repararea lor sau 
viitoare, dar certe, oricăruia din Clienții 

Asigurătorului pe care, în temeiul 

angajării răspunderii civile profesionale, 

Asiguratul este obligat să le repare, 

cauzate de erorile profesionale ale 
Asiguratului și/sau a oricăruia din 

prepușii săi, săvârșite în timpul perioadei 

de asigurare sau în timpul perioadei de 
retroactivitate și pentru care Clientul 

păgubit își formulează în scris, pentru 
prima oară și în timpul perioadei de 

asigurare, cererea de despăgubire 

împotriva Asiguratului.  

 Cheltuielile efectuate, cu acordul scris al 

Asigurătorului, în vederea reconstituirii, 
refacerii sau înlocuirii documentelor 

originale, predate de client Asiguratului, 
în vederea exercitării activității specifice, 

în limita a 5% din limita răspunderii pe 
eveniment și numai dacă aceste 

documente s-au pierdut, distrus sau 

deteriorat din vina Asiguratului. 

  Prejudiciile pentru care dreptul la acțiune al 

persoanei păgubite s-a prescris. 
 Prejudiciile rezultate în desfășurarea 

activității profesionale a brokerilor de 

asigurare și/sau reasigurare, fără a avea la 

bază un contract de mandat în brokeraj, 
încheiat între Asigurat și clienții acestuia. 

 Prejudiciile cauzate Asigurătorilor ca urmare 
a nevirării primelor de asigurare de către 
brokerul de asigurare și/sau reasigurare în 

contul Asigurătorului. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! Cereri de despăgubire- rezultând direct sau 

indirect – datorate sau în legătură cu 

imposibilitatea colectării primelor, 
insolvabilitatea, falimentul / bancruta, 

lichidarea sau incapacitatea de plată a 
Asiguratului sau a oricărei societăți de 

asigurare/reasigurare la care Asiguratul a 
obținut acoperirea riscurilor unui client/cont. 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

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

 

 
 

 
 

 

Ce obligații am? 

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

ele să poată 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 profesionale în concordanță cu standardele tehnice și profesionale, 

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

organismele profesionale și legislația relevantă/specifică. 

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

intermediere. 
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


