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Acest document servește doar unui scop de informare, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice.
Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este vorba despre o asigurare facultativă de răspundere civilă pentru faptele culpabile săvârșite în mod involuntar de Asigurat
în derularea activităților prevăzute a fi furnizate de acesta prin contractul de servicii profesionale specializate.
Ce se asigură?
Se asigură:
 daunele materiale, vătămările corporale/decesul
cauzate clienților ori beneficiarilor, din culpă, de
către Asigurat;
 prejudiciile financiare suferite de clienți;
 cheltuieli de judecată indemnizabile.
Limita de răspundere menționată în Poliță reprezintă
despăgubirea maximă pe care o poate acorda
Asigurătorul în cazul producerii sau apariţiei unuia sau
mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigură?
Nu sunt acoperite:
 prejudiciile provocate ca urmare a oricărui act ilegal
ori înfăptuit cu intenție de către asigurat, sau generat
de culpa exclusivă a persoanei prejudiciate, inclusiv
de un caz de forță majoră, și nici pentru prejudicii
produse atunci când Asiguratul se află sub influenţa
băuturilor alcoolice, a drogurilor sau substanţelor
halucinogene interzise de lege, ingerate în mod
voluntar;
 prejudiciile care rezultă din efectuarea de acte de
autoritate specifice pentru persoane cu interese
contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe, si
nici pentru prejudicii cauzate de efectuarea unor
astfel de acte de către executorii judecătorești din
cadrul aceleiaşi societăţi profesionale sau cabinete
asociate;
 prejudiciile rezultate în urma desfăşurării activităţii
profesionale într-o cauză în care Asiguratul a fost
ascultat ca martor, precum şi pentru cele rezultate în
urma desfăşurării activităţii profesionale la instanţe
sau parchete în care Asiguratul este soţ/soţie, ruda
sau afin până în gradul 4 inclusiv, cu unul dintre
magistraţi;
 prejudiciile produse ca urmare a asumării și/sau
îndeplinirii unor obligaţii ori servicii care depăşesc
sfera calificării sau competenţei profesionale a
Asiguratului, sau care sunt urmare a exercitării de
către acesta a altor activităţi, inclusiv a celor
prevăzute de lege ca fiind compatibile cu profesia de
Executor judecătoresc, precum şi cele rezultate ca
urmare a exercitării profesiei de către Asigurat pe
timpul cât acesta se află în unul din cazurile de
incompatibilitate, suspendare sau nedemnitate
prevăzute de legea de organizare şi exercitare a
profesiei ori statut.
Există restricții de acoperire?
! Acoperirea nu validează pentru daune produse în
perioada de suspendare a efectelor juridice ale
contractului de asigurare

Unde beneficiez de asigurare?
 Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.
Ce obligații am?
La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să:
 furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la risc;
 plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;

 ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale
împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
 în cazul producerii unui eveniment să ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea
daunelor;
 participați/cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna
produsă.
Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește la emiterea Poliței sau conform scadențelor menționate în Poliță, prin virament bancar
sau în numerar.
Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță;
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.
Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit prevederilor din Codul Civil, aveți dreptul să denunţați unilateral contractul de asigurare, printr-o notificare
prealabilă transmisă Asigurătorului, contractulul de asigurare încetându-și efectele în termen de 20 zile calendaristice
de la data notificării Asigurătorului.

