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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 experților contabili, contabililor autorizați și a 

consultanților fiscalI, Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care Asiguratul răspunde, în 

baza contractului, față de partea contractantă, 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, conform legislației în vigoare.  

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Riscul acoperit în legătură cu care 

asigurarea validează, este acela de 

producere a unor prejudicii patrimoniale (fie 
acestea efective sau beneficii nerealizate, 

directe sau indirecte, actuale la data la care 

se solicită repararea lor, sau viitoare, dar 

certe) cauzate de Asigurat clientului sau ca 

urmare a neexecutării sau executării 
necorespunzătoare a obligațiilor 

contractuale care reies din contractul de 
consultanță, audit, evaluare, expertiză 

contabilă. 
 Prejudiciul material (pierderi bănești) 

dovedit cu acte, suferit de clientul 
Asigurătorului – 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.  

 Sumele cheltuite de Asigurat în vederea 

reconstituirii, refacerii sau înlocuirii 

documentelor predate de client 

Asiguratului în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor contractuale 

 Cheltuieli de judecata facute de Asigurat 

in procesul civil, stabilite prin hotarare 

judecatoreasca definitiva si irevocabila 

 Cheltuieli de judecata facute de clientul 

Asiguratului in calitate de prejudiciat 
pentru indeplinirea formalitatilor legale, 

in vederea obligarii Asiguratului la plata 

despagubirii 

  Prejudiciile pentru care dreptul la acțiune al 

persoanei păgubite s-a prescris. 

 Prejudiciile reprezentând vătămări corporale 
(inclusiv deces), pagube materiale și 

consecințele acestora. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! Prejudiciile în legătură cu/cauzate de fapte 

produse după încetarea/suspendarea 
calității de expert contabil, contabil autorizat 

sau consultant fiscal, 
suspendarea/retragerea licenței profesionale. 

! Prejudicii rezultând din furnizarea serviciilor 
profesionale care depășesc sfera celor 

asigurate stabilite conform legislației/codului 

deontologic. 
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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; 

 comunicarea în scris în termen de 48 de ore dacă s-a descoperit orice prejudiciu pentru care ar 
putea fi făcută o reclamație împotriva lui; 

 desfășurarea de servicii profesionale din punct de vederea deontologic în concordanță cu 

standardele tehnice și profesionale, promulgate de organismele interne și/sau internaționale cu 
atribuții de reglementare, organismele profesionale și legislația relevantă/specifică. 

 

 

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. 

 

  


