
 

 

 

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale 
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință 
de cauză.

Este o asigurare facultativă de răspundere civilă a Administratorilor, Membrilor Consiliului de Supraveghere, 
Membrilor Directoratului și Directorilor Societaților Comerciale, atât față de societatea pe care o administrează / 
conduce, cât și față de terți, rezultată din faptele cu caracter decizional comise din culpă de către Asigurat.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce se asigură? Ce nu se asigură?

Există restricții de acoperire?

  
 

 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

                  

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 13.03.01.F.003.0.A)

Produsul companiei: Asigurarea de Răspundere
Civilă a Administratorilor, Membrilor Consiliului de
Supraveghere, Membrilor Directoratului și
Directorilor Societaților Comerciale 

Asigurarea de Răspundere Civilă

Se asigură:

Limita de răspundere menționată în Poliță (valoarea 
pentru care se încheie asigurarea) reprezintă 
despăgubirea maximă pe care o poate acorda 
OMNIASIG Vienna Insurance Group în cazul producerii 
unuia sau mai multor evenimente asigurate.

 Daune patrimoniale cauzate din culpă, de către 
Asigurat, în exercitarea funcției de conducere 
deținute.

x Daune la bunurile proprii și/sau aflate în grija, 
custodia, controlul Asiguratului;

x Prejudiciile cauzate cu intenție;
x Daune produse ca urmare a comiterii unei 

infracțiuni;
x Război, greve, terorism;
x Azbest.

Nu sunt acoperite:

!

 

!

Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală 
(brevete/patente, drepturi de autor, mărci 
comerciale sau embleme înregistrate la 
organismele specializate în domeniu);
Actele sau faptele juridice ale Asiguratului care 
depășesc limitele impuse prin obiectul de 
activitate al societății;

! Acte sau fapte culpabile săvârșite ulterior datei 
la care societatea administrată / condusă a fost 
achiziționată de sau a fuzionat cu o altă 
companie.

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

 
 
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Unde beneficiez de asigurare?



Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când și cum plătesc?

 

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.

Când începe și când încetează acoperirea?

La solicitarea dumneavoastră contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data 
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens. 

Cum pot să reziliez contractul?

La începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale 
împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și să luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea 
daunelor.

Ce obligații am?


