
Prima integral/Rata I de prim` se pl`te[te \nainte de data stabilit` \n poli]` ca dat` de \nceput a asigur`rii;
Ratele de prim` ulterioare se pl`tesc la datele scadente stabilite \n poli]`;
Prima se pl`te[te \n valuta stabilit` \n poli]`, \n conturile men]ionate \n poli]`.

Când [i cum pl`tesc?

Pierderile b`ne[ti produse clien]ilor cu care a]i  încheiat un contract 
de consultan]`, asisten]` sau reprezentare juridic` prin erori 
profesionale s`vâr[ite din culp` \n leg`tur` cu:
• consulta]ii [i cereri cu caracter juridic; activit`]i de mediere;
• asisten]`, ap`rare [i reprezentare juridic`; 
• redactarea de acte juridice;
• activit`]i de plasare [i valorificare a bunurilor primite în depozit, 
în numele [i pe seama clientului; 
Cheltuieli pentru înlocuirea, refacerea sau restaurarea documentelor 
originale care v-au fost \ncredin]ate sau a  bunurilor primite în 
depozit în urma execut`rii unor titluri executorii sau dup` încheierea 
unei proceduri succesorale, dac` au fost pierdute, r`t`cite, 
deteriorate sau distruse din culpa Dvs.;
Cheltuieli de judecat` rezonabile.

PERIOADA RETROACTIV~: p<n` la 36 de luni sau mai mult.
Se acord` pentru toat` durata \n care a]i re\nnoit poli]a la Generali, an 
de an, f`r` \ntrerupere.

Exist` restric]ii de acoperire sau condi]ion`ri pentru acordarea desp`gubirii?

Ce se asigur`?

R`spundere civil` profesional` facultativ` pentru avoca]i. Este o poli]` de tip “CLAIMS MADE” adic` acoper` prejudiciile cauzate de 
erorile profesionale s`v<r[ite de Dvs. \n Perioada Retroactiv` [i reclamate de c`tre clien]i pe poli]a \n vigoare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare [i nu este 
unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete sunt furnizate \n documenta]ia Contractului de Asigurare.

Document de informare privind produsul de asigurare (ver. 1 / 01.10.2018)

Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: R.C. Profesional` AVOCA}I / Mod. RPAV-C / Versiunea 03-1 iulie 2015

Asigurare facultativ` pentru „R`spundere Civil` Profesional` a 
Avoca]ilor”

Acoperirea nu este valabil` pentru erori, circumstan]e, daune, prejudicii sau cereri de desp`gubire cunoscute la data emiterii sau re\nnoirii poli]ei sau 
care ar fi trebuit sau ar fi putut s` fie cunoscute.
V` vom acorda desp`gubiri doar dac`:
- Eroarea profesional` a fost produs` \n Perioada Retroactiv` sau \n timpul valabilit`]ii poli]ei;
- Cererea de desp`gubire a clientului este notificat` pentru prima dat` \n scris \n timpul valabilit`]ii poli]ei;
- Dvs. ne ve]i \n[tiin]a \n 3 zile de c<nd a]i luat la cuno[tin]` despre reclama]ie/cerere de desp`gubire;
Indiferent de prejudiciul cauzat nu vom desp`gubi mai mult de limita maxim` stabilit` \n poli]`;
|n cazul \n care a]i \ncheiat mai multe asigur`ri la mai mul]i asigur`tori, vom achita doar o parte din desp`gubire, astfel \nc<t totalul 
desp`gubirilor achitate de to]i asigur`torii nu va dep`[i valoarea prejudiciului produs clientului.

S` declara]i corect [i complet informa]iile referitoare la activitatea dvs profesional`;
S` ne comunica]i dac` mai exist` [i alte poli]e \n vigoare, care sunt asigur`torii [i care sunt limitele acelor poli]e;
S` semna]i Chestionarul, Poli]a [i Condi]iile de asigurare, orice Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
S` achita]i la termen [i \n totalitate prima de asigurare sau ratele de prim` [i primele suplimentare stabilite prin Acte Adi]ionale;
S` ne notifica]i imediat \n scris (fax, e-mail, scrisoare), \n maxim 3 zile de la data lu`rii la cuno[tin]` a oric`rei reclama]ii sau cereri de desp`gubire 
f`cute \mpotriva dvs, indiferent dac` clientul nu v-a solicitat \n prim` faz` desp`gubire b`neasc`.

Ce obliga]ii am?

acordarea de consultan]`, asisten]` sau reprezentare juridic` pentru 
rudele sau afinii pân` la gradul 3, persoane cu interese contrare în 
aceea[i cauz`/ cauze conexe;
dep`[irea limitelor împuternicirii acordate de client prin contractul de 
asisten]` juridic` sau în absen]a unui contract de asisten]` juridic` 
încheiat în form` scris`;
prejudicii rezultate din neîndeplinirea promisiunii de câ[tigare a cauzei 
sau a oric`ror obliga]ii asumate expres [i care nu sunt prev`zute de lege;
consultan]` acordat` clien]ilor privind tranzac]ii financiare, imobiliare 
sau comerciale;
calomnie sau insult`, v`t`m`ri corporale, distrugere de bunuri, 
nerespectarea secretului profesional, daune morale;
inten]ie sau ac’iuni sub influen]a b`uturilor alcoolice/ narcotice;
asistarea [i reprezentarea p`r]ii adverse celei c`reia i-a acordat 
consultan]` juridic` în prealabil;
cauz` în care Asiguratul a fost ascultat ca martor;
prejudicii ca urmare a activit`]ii la instan]e în care Asiguratul este so]/ 
so]ie, rud` sau afin pân` \n gradul 3 inclusiv cu unul dintre magistra]i;
pierderea sau deteriorarea titlurilor la purt`tor, bancnotelor, titlurilor 
de credit, hârtiilor de valoare;
lipsa sau func]ionarea necorespunz`toare a sistemului informatic;
desp`gubiri \n baza unei hot`râri judecătorești pronunțate în 
străinătate.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabil` pentru activit`]i profesionale desf`[urate în Rom<nia [i cauze \n instan]ele din Rom<nia.

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Prin denun]are unilaterală, trimițând o Notificare în scris la sediul nostru cu cel puțin 20 de zile înainte de data de la care doriți ca polița să nu mai fie valabilă;
Prin reziliere, datorată nerespectării obligațiilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de primă de către Contractant);
Din pricina inexistenței obiectului sau riscului asigurat (de ex: decesul sau pensionarea asiguratului, încetarea sau suspendarea activității asiguratului).

Acoperirea \ncepe la data fixat` \n poli]`, dac` prima de asigurare sau Rata I a fost pl`tit` \nainte de aceast` dat`. Dac` plata nu s-a f`cut \nainte de 
data de \nceput a asigur`rii, chiar dac` poli]a va fi valabil`, acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei datorate. 
V` acord`m o perioad` de p`suire de 30 de zile s` achita]i prima rat`, perioad` \n care poli]a este suspendat`, iar dac` dup` aceast` perioad` nu 
achita]i prima, poli]a se va anula. |n perioada de suspendare nu va fi acoperit` notificarea unor cereri de desp`gubire f`cute de clien]ii prejudicia]i. 
Celelalte rate de prim` se vor achita la termenele prev`zute \n poli]`. Pentru celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea \nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?


