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    ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ  
  DIRECTORI EXECUTIVI ȘI ADMINISTRATORI (D&O) 
Document de informare privind produsul de asigurare 
Societatea: Compania de Asigurări - Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. 
cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, persoană juridică română, 
înregistrată la Oficiul registrului Comerțului București sub nr. J40/3151/2009, CUI: 25252500, 
înregistrată in Registrul Asiguratorilor sub nr. Ra-067/09.08.2010, funcționând în baza autorizației 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 650 din 09.08.2010, autorizat  

 

 

Acest document oferă un rezumat al informațiilor cheie referitoare la contractul de asigurare emis de Compania de Asigurări - 
Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. și trebuie considerat ca fiind o sumarizare a poliței de asigurare, condițiilor de 
asigurare, condițiilor speciale de asigurare, cererii chestionar și oricăror documente suplimentare atașate la polița de asigurare 
pentru a vă facilita înțelegerea termenilor și condițiilor aplicabile contractului de asigurare ce va fi încheiat. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Obiectul prezentei polițe de asigurare constă în acoperirea răspunderii civile a persoanelor care au calitatea de director executiv / 
administrator a unei societati (membru al Consiliului de Supraveghere sau al Directoratului, director general, director executiv sau 
director) care își desfasoară activitatea atât pe teritoriul României cât și în afara acestuia (mai puțin SUA și Canada), activitate 
desfasurată în mod legal. 
 

Ce se asigură?  
 

✓ Acoperirea (A) – Despăgubirea Asiguratului: 
Polița acoperă actele culpabile produse de Asigurat (orice acțiune 
comisivă sau omisivă - depășire de atribuții, neglijență, eroare săvârșită 
sau susținută, declarație eronată - savârșite din culpă de către Asigurat 

în calitatea sa de director executiv/administrator) în timpul desfășurării 
activității specifice - activitate ce nu constituie infracțiune, cu excepția 
cazului și în măsura în care Societatea a despăgubit sau a avansat 
sumele aferente acestor daune către sau în numele Asiguratului 
respectiv. 
✓ Acoperirea (B) – Despăgubirea Societății:  
Asigurătorul va achita în numele Societății daunele aferente cererilor de 
despăgubire introduse împotriva Asiguratului pentru prima oară în 
perioada de valabilitate a poliței pentru actele culpabile (orice acțiune 
comisivă sau omisivă-depășire de atribuții, neglijență, eroare săvârșită 
sau susținută, declarație eronată-savârșite din culpă de către Asigurat 

în calitatea sa de director executiv/administrator)-pentru care 
Societatea a acordat despăgubiri. 
✓ Cheltuielile de judecată făcute de terțul păgubit pentru îndeplinirea 
formalităților legale în vederea obligării Asiguratului la plata 
despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre 
judecătorească la plata acestora; 
✓  Despăgubiri acordate: 
▪ costurile de despăgubire și/sau cheltuielile de judecată ale 
reclamantului în temeiul unei hotărâri judecătorești împotriva 
asiguratului;  
▪ despăgubiri stabilite în urma unei înțelegeri negociate de 
Asigurator și consimțite de către Asigurat;  
▪ despăgubiri stabilite în urma unei înțelegeri negociate de Asigurat, 
dar numai cu consimțământul prealabil scris al Asigurătorului;  
▪ cheltuieli cu evaluarea despăgubirii;  
▪ costuri de investigare. 
 Extensii de acoperire: 
✓ Cheltuieli de judecată generale (onorarii, costuri, taxe și cheltuieli 

rezonabile și necesare) 
✓ Cereri de despagubire din partea Societății 
✓ Culpa profesională privind practicile de muncă 
✓ Cheltuieli de refacere a imaginii 
✓ Daune morale. 

Ce nu se asigură? 
 
 

 prejudiciile produse ca urmare a unor răspunderi 
profesionale; 

 pierderi financiare directe sau indirecte ale Asiguraților 
referitoare la orice remunerație/salarii, profit sau avantaj 
personal ilegal sau neaprobat de acționari;  

 amenzile de orice fel, penalitățile, daune punitive, 
dobânzile, precum și cheltuielile de judecată la plata cărora 
ar fi obligat Asiguratul prin hotărâre penală, precum și 
cheltuielile de executare a hotărârilor privind plata 
despăgubirilor sau orice alte daune considerate 
neasigurate prin lege;  

 insolvabilitatea Asiguratului sau a furnizorilor și/sau a 
subcontractanților Asiguratului; 

 acte sau fapte ale Asiguratului care depășesc limitele 
impuse prin obiectul de de activitate al societății;  

 prejudicii pentru care Asiguratul răspunde solidar cu 
administratorii anteriori. 
 

 

Există restricții de acoperire? 
 
 

 pretenții de despăgubire pentru cheltuieli în legătură cu 
orice hotărâre judecătorească, sentință arbitrală 
pronunțată, înțelegere amiabilă între părți, în țări în care 
este în vigoare legislația SUA sau a Canadei; 

 prejudiciile aferente unei cereri de despăgubire, rezultată 
în mod direct sau indirect, din sau în legătură cu orice 
împrejurare ori act culpabil față de care există la data 
încheierii poliței un litigiu anterior și/sau pe rol; 

 activității desfasurate de Asigurat în afara contractului de 
mandat/muncă încheiat cu Societatea și/sau cu 
prejudiciile provocate prin acte sau fapte ale Asiguratului 
care nu au legatură cu exercitarea funcției de 
manager/administrator. 
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Toate cererile de despagubire pentru prejudicii rezultate din acelasi eveniment vor fi considerate ca fiind prezentate la momentul 
la care a fost prezentata prima dintre acele cereri catre oricare asigurat. 

 
Limita răspunderii 
Limitele răspunderii se stabilesc potrivit declarației Asiguratului și sunt menționate în polița de asigurare conform celor prevăzute 
în condițiile de asigurare. 
Limitele asigurării prevazute în polița de asigurare precizează maximul pe care-l va plăti Asiguratorul, independent de numarul de 
asigurati și/sau numărul de cereri de despăgubire prezentate. 

 

  

 

Unde beneficiez de asigurare? 
Asigurarea este valabilă în România dacă nu este specificat altfel în poliță.  
 
 
 

Ce obligații am? 

Asiguratul/Contractantul este obligat: 

• să prezinte la încheierea contractului toate circumstanțele care-i sunt cunoscute privind riscul;   
• să se conformeze recomandărilor înaintate de Asigurător;  
• să notifice în scris în termen de 3 (trei) zile lucrătoare orice modificare sau intenție de modificare a împrejurărilor care 

condiționează riscul de producere a unor evenimente asigurate, față de situația existentă și de cele declarate în vederea 
încheierii asigurării; 

• să nu facă sau să nu permită modificări care ar duce la majorarea riscului; 
• să achite obligațiile de plată ale primei de asigurare în cuantumul și la datele scadente stabilite în contract;  
• să țină corect evidența datelor folosite ca bază de calcul pentru stabilirea primelor de asigurare; 
• în cazul în care are loc o tranzacție în perioada asigurată, acoperirea va continua numai pentru managerii societății 

contractante și numai pentru faptele comise de aceștia înainte de data tranzacției; 
• să înștiințeze, în scris, Asiguratorul în termen de maxim 3 zile de la data în care i-a fost solicitată despăgubirea; 
• să pună la dispoziția Asiguratorului toate actele încheiate de organele de cercetare, precum și orice alte probe de care 

dispune;  
• să comunice către Asigurator, în scris, pretențiile formulate de persoanele păgubite și să depună la Asigurator orice acte 

primite în legatură cu aceste pretenții;  
• să nu facă nicio ofertă, promisiune sau plată fără acordul scris al Asiguratorului, sub sancțiunea neopozabilității acesteia față 

de Asigurator;  
• să permită ca Asiguratorul să facă investigații referitoare la cauza și întinderea daunelor;  
• să anunțe de îndată Asiguratorul că a fost acționat în judecată și să se apere în proces ținând seama de toate recomandările 

făcute de Asigurator; 
• să conserve dreptul de regres al Asiguratorului împotriva celor vinovați de producerea daunei. 

  

  

 

Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se plătește la încheierea contractului de asigurare sau în rate în cazul când există această posibilitate.  În 
cazul plății în rate prima rată se plătește la încheierea contractului de asigurare.  

 
 
 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Contractul de asigurare se încheie de regulă pe o perioadă de un 1 an și se precizează în polița de asigurare la rubrica ”Perioada 

asigurării”. 

 
 

 

Cum pot să reziliez contractul? 

Orice parte poate denunța contractul de asigurare cu condiția unei notificări prealabile, contractul urmând să-și înceteze 
efectele în termen de 20 zile de la data comunicării acesteia celeilalte părți. 

 


