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Produsul: Asigurarea privind răspunderea civilă profesională 

 
 

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest produs de asigurare vă sunt 

oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Acordăm despăgubiri pentru prejudiciile cauzate terților ca urmare a comiterii de către Asigurat a unui fapt culpabil în cadrul prestării unui serviciu 
profesional 

 
 

Unde beneficiez de acoperire? 

 

Asigurarea se aplică tuturor Cererilor de despăgubire formulate împotriva Asiguratului pe teritoriul României, în legătură cu servicii profesionale 

prestate pe teritoriul României 

 

   
 

 Ce se asigură?  

 Ce nu se asigură? 
  

Riscuri asigurate 

 Orice fapt culpabil comis în prestarea unui serviciu profesional 

 Cheltuieli privind servicii de limitare a despăgubirilor - onorariile și/sau 

costurile necesare pentru serviciile unui avocat sau consultant extern 

specializat în domeniul de activitate al Asiguratului suportate de către 

Asigurat, în legătură cu producerea unui fapt culpabil adus la cunoștința 

noastră, în scopul minimizării riscului de a fi înaintată o Cerere de 

despăgubire împotriva Asiguratului. 

 Cheltuieli de refacere a documentelor. Vom plăti pentru înlocuirea sau 

refacerea documentelor aparținând unui terț care, în perioada de 

asigurare au fost pierdute, distruse, deteriorate sau șterse. 

 

Suma asigurată. Suma maximă pe care o poate acorda Groupama ca 
despăgubire, conform condițiilor de asigurare, menționată în poliță. 

 

  Dacă, la data intrării în vigoare a Poliței de asigurare, nu aveți 
calitatea de liber profesionist, sunteți suspendat din profesie sau nu 
dețineți o autorizație de exercitare a profesiei, nu puteți beneficia de 
aceasta asigurare 

  

  

 

 Există restricții de acoperire? 

 
Nu vom acorda despăgubiri pentru cereri de despăgubire înaintate împotriva 
asiguratului în legătură cu: 

 Neîndeplinirea obligației de a presta un serviciu profesional ca 

urmare a intrării în insolvență sau în legătură cu datoriile comerciale 

 Orice altă răspundere asumată de Asigurat printr-un contract sau 

orice alt tip de acord care excede răspunderea profesională a 

Asiguratului. 

 Întârzieri în prestarea sau neîndeplinirea obligației de a finaliza un 

serviciu profesional, cu excepția cazului în care acestea rezultă 

dintr-un fapt culpabil comis de Asigurat. 

 Orice fapt culpabil cunoscut de Asigurat la data încheierii Poliței de 

asigurare 

 Orice fapte săvârșite cu intenție de către Asigurat, calificate de lege 

ca fiind infracțiuni 

 Orice încălcare a drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate 

intelectuală, a brevetelor, a patentelor sau mărcilor înregistrate 



 

 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 

- Să răspundeți în scris la Cererea chestionar  pe care o solicităm și să declarați toate faptele culpabile, eventualele litigii, proceduri arbitrale și Cereri 

de despăgubire referitoare la riscurile asigurate, pe care le cunoaşteți; 

- Să plătiți prima de asigurare, în cuantumul şi la termenele stabilite prin Contractul de asigurare 

În timpul derulării contractului: 

- Să înștiințați în scris dacă există modificări cu privire la datele declarate înainte de încheierea Contractului de asigurare, precum și orice modificare 

cu privire la exercitarea profesiei, respectiv suspendarea sau pierderea dreptului de exercitare a profesiei; 

- Să declarați existența altor Contracte de asigurare care acoperă riscuri similare, la orice alt asigurător; 

- Să ne înștiințați cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești de intrare în insolvență, în termen de 30 de zile de la data pronunțării acesteia; 

- Să ne notificați în scris dacă ați luat cunoștință despre orice fapt culpabil care ar putea da naștere unei Cereri de despăgubire sau cu privire la orice 

Cerere de despăgubire înaintată împotriva dumneavoastră. 

 

În caz de daună: 

- Să notificați în scris cererea de despăgubire, în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de expirarea perioadei de asigurare sau perioadei 

extinse de raportare. 

 
 

Când și cum plătesc? 

Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar 

la reprezentanții noștri de vânzări.  

Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt 

prevăzute și datele scadente. 

 

 
Când începe și când încetează acoperirea? 

Acoperirea prin asigurare începe de la data fixată în poliţă, dar în niciun caz înainte de orele 24:00 ale zilei în care ați plătit prima de asigurare sau 

prima rată a acesteia și încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă. Contractul poate înceta 

și din alte cauze: denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare. 

 

 
Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în 

care dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor 

contractuale. 

Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră  cât și de noi, fără penalități și fără a fi 

necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 
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