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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile
precontractuale și contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de
asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Această asigurare oferă acoperire pentru răspunderea administratorilor si directorilor societăţilor pe acţiuni (conform legii) declanșată doar
în legătură cu activitatea desfășurată de aceştia, ca urmare a unei fapte culpabile savârșite în timpul perioadei de asigurare.

Ce se asigură?
Gothaer acordă despăgubiri în limitele prevăzute în
polița de asigurare pentru:
sumele compensatorii pe care sunteţi obligat să le
plătiţi în virtutea legii cu titlu de despăgubire, persoanei
păgubite ca urmare a producerii evenimentelor
asigurate;
cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită
pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea
obligării dvs./persoanelor asigurate la plata
despăgubirilor, dacă dvs./acestea aţi/au fost
obligat/obligate la despăgubire prin hotărâre
judecătoreasă rămasă definitivă;
cheltuielile de judecată făcute de dvs. în procesul civil,
stabilite de lege ori de către instanţele de judecată,
dacă dvs./ persoanele asigurate aţi/ au fost obligat/
obligate la plata despăgubirilor;
costurile/ cheltuielile rezonabile şi necesare
investigării/ expertizării/apărării împotriva oricărei
cereri de despăgubire pentru prejudicii care ar putea fi
acoperite prin asigurare, transmisă sau a cărei
transmitere este iminentă, efectuate de societate/
persoanele asigurate, cu acordul prealabil scris al
Gothaer, pentru serviciile prestate în acest scop de
terţe persoane şi dovedite cu documente justificative.
Limita de răspundere
Limitele răspunderii se stabilesc la valorile convenite de
către părţi, pe eveniment şi pe perioada asigurată
(agregat), și reprezintă maximul despăgubirilor care pot
fi plătite de Gothaer.
Puteţi opta pentru achiziţionarea acoperirii
suplimentare de includere în asigurare a noilor
Filiale, prin plata unei prime suplimentare de
asigurare.

Ce nu se asigură?
Gothaer nu acordă despăgubiri dacă:
prejudiciul nu decurge dintr-o faptă culpabilă săvârşită de către oricare
dintre persoanele asigurate în perioada asigurată /perioada retroactivă;
cererea de despăgubire în legătură cu prejudiciul respectiv nu s-a făcut în
perioada asigurată/perioada extinsă de notificare (30 zile);
cererea de despăgubire nu a fost notificată către Gothaer în perioada
asigurată/perioada extinsă de notificare (30 zile).
Prezenta asigurare nu acoperă răspunderea contractuală decurgând
din încălcarea unor obligaţii prevăzute în contractele încheiate de dvs.
cu clienţii. Totodată Gothaer nu asigură:
prejudiciile în legătură cu orice răspunderi contractuale, răspunderi
profesionale/ malpraxix a societății/ persoanei(elor) asigurate;
prejudiciile în legătură cu fapte culpabile săvârşite de persoana(ele)
asigurate având cunoştinţă despre faptul că se află într-o situaţie de
încălcare a oricărui statut/contract/obligaţie/ interdicţie legală;
orice răspundere solidară a oricăreia dintre persoanele asigurate cu
predecesorii imediati, dacă predecesorii nu au fost cuprinşi în acoperirea
poliţei; prejudiciile provocate de persoana(ele) asigurata(e) în legătură cu
desfăşurarea unor activităţi care nu sunt în legătură cu/depăşesc
prevederile contractului de mandat încheiat cu societatea sau obligaţiile
prevăzute de lege;
prejudiciile în legătură cu orice fapte culpabile săvârşite de oricare dintre
persoanele asigurate în cadrul oricărei entităţi, diferită de societate, sau ca
urmare a faptului ca oricare dintre acestea sunt administratori/membri ai
consiliului de supraveghere/membri ai directoratului/directori cărora le-au
fost delegate atribuţii de conducere la orice altă entitate decât cea declarată
la încheierea poliţei sau pe parcursul derulării poliţei şi pe care Gothaer nu
le-a inclus in acoperire;
prejudicii în legătură cu orice răspunderi contractuale;
prejudicii reprezentând vătămări corporale (inclusiv deces,
disconfort/trauma emoţională), pagube materiale (pierderea/distrugerea
bunurilor) şi consecinţele acestora.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
orice prejudicii decurgând din/bazate pe/în legătură cu cereri de despăgubire, plângeri/ pretenţii/ acţiuni, fapte culpabile, circumstanţe
care le-ar putea genera, notificate pe orice altă poliţă de asigurare, anterior emiterii poliţei; cererile de despăgubire, plângeri/ pretenţii/
acţiuni care derivă din orice faptă culpabilă săvârşită de către persoana(ele) asigurate înaintea intrării în vigoare a poliţei;
prejudiciile în legătură cu/cauzate de fapte culpabile săvârşite de către oricare dintre persoanele asigurate, dacă aceasta nu întruneşte
toate condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de conducere, precum şi după încetarea/ suspendarea funcţiei de conducere
ori încetarea contractului de mandat; daune decurgând din vânzarea sau oferirea spre vânzare sau alocarea titlurilor financiare sau a
oricăror acţiuni ale societăţii cuprinzând, nelimitat, următoarele: oferta publică primară, oferta publică secundară sau plasamente private;
pretențiile de despăgubiri pentru prejudiciile produse de dvs. persoanelor păgubite, care provin din nerespectarea de către dvs. a
prevederilor referitoare la protecția prelucrării datelor cu caracter personal, prevederi conform normelor legislative interne din România și
a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR).
137500_PID_RC_D&O_00_01102018

Pag. 1/2

Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate produse pe teritoriul României.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate
informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi;
 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare
nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea
corectării acestora;
 să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să luaţi toate măsurile rezonabile în scopul prevenirii/diminuării prejudiciilor şi să respectaţi reglementările legale cu privire la
desfăşurarea activitătii;
 să ne înștiințați, în scris, în maximum 5 zile lucrătoare, despre orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la
încheierea poliţei (declarate în cererea-chestionar, precum şi în orice alte documente), împrejurările/circumstanţele esenţiale privind
posibilitatea producerii evenimentelor asigurate ori declanşarea procedurii de reorganizare judiciară/faliment;
 să ne înștiințați, în scris, despre orice modificare semnificativă a acţionariatului, inclusiv orice majorare a numărului
administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere/directoratului, realizată pe parcursul perioadei asigurate;
 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 în cazul producerii daunelor să înștiințați imediat autoritățile competente și să le solicitați întocmirea actelor de constatare în cel mult 5
zile lucrătoare de la producerea acestuia;
 să ne înștiințați, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre existenţa oricărei cereri de
despăgubire/plângeri/pretenţii/acţiuni promovate împotriva dvs. de persoana (ele) prejudiciata(e), precum şi despre orice fapte
culpabile/circumstanţe care le-ar putea genera;
 să nu faceți nicio plată, să nu recunoașteți nicio răspundere, să nu faceți nicio ofertă, promisiune, să nu vă asumați nicio obligație și să
nu faceți nicio altă cheltuială în legătură cu pretențiile persoanelor prejudiciate, fără acordul prealabil scris al Gothaer.

Când şi cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate.
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru
www.gothaer.ro (plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de
asigurare să fie făcută în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor
de asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ ratei 1.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a limitei de răspundere pe perioada de asigurare, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer;
 la data scadenţei ratei de primă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.

Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul
de asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs.,
vă vom restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale.
Alte informaţii despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale.
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