
 

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. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Este o asigurare facultativă de răspundere civilă, care oferă acoperire pentru prejudiciile cauzate beneficiarilor serviciilor 

profesionale, de fapta comisă din culpă, de către Asigurat în activitatea sa profesională (personal medical, farmaciști, 

asistenți de farmacie și farmacii, medicină veterinară, experți contabili, contabili autorizați, auditori și consultanți fiscali, 

practicieni în insolvență, avocați, notari publici, executori judecătorești, consilieri juridici, arhitecți și ingineri constructori 

din proiectare, experți tehnici, evaluatori și geodezi, etc.), pentru care răspunde civil, conform legii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Produsul companiei: Asigurarea de 
Răspundere Civilă Profesională 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group  
Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sub numărul 
R.A. – 047/10.04.2003 

Asigurarea de Răspundere Civilă 
Document de informare privind produsul de asigurare 

(PID – cod: 13.02.01.F.003.0.D) 

 

Nu sunt acoperite: 
 

cereri de despăgubire, chemare în judecată, 

constituire de parte civilă în dosarele penale 

sau avizare scrisă:  

• formulate împotriva Asiguratului pentru 

prima dată anterior perioadei de asigurare 

din Poliţă; 

• formulate împotriva Asiguratului pentru 

prima dată după perioada de asigurare din 

Poliţă sau perioada extinsă de raportare 

(dacă se aplică conform Poliţei); 

cereri de despăgubire care fac obiectul oricarui 

litigiu anterior  sau in curs la data emiterii Politei; 

cereri de despăgubire rezultate din orice 

circumstanţă cunoscută de Asigurat la 

momentul încheierii Poliţei de asigurare care ar 

putea conduce la solicitări de despăgubire 

formulate împotriva Asiguratului; 

prejudiciile cauzate cu intenţie; 

pierderi financiare de consecință (care nu sunt 

consecința directă a faptelor comise din culpă 

de către Asigurat): pierderea veniturilor viitoare, 

pierderi de dobânzi viitoare, pierderi înregistrate 

ca urmare a depăşirii costurilor / bugetelor 

estimate de Asigurat, depaşiri ale limitelor de 

timp stabilite prin contract, reducerea valorii 

după reparaţie / renovare, costuri de relocare, 

costuri ocazionate de adaptarea spatiului 

locativ la nevoile persoanelor cu dizabilități etc. 

✓ prejudiciile financiare produse de către Asigurat 

beneficiarilor serviciilor profesionale, rezultat al 

erorilor, omisiunilor și neglijenței acestuia în 

activitatea sa profesională. În cazul răspunderii 

profesionale a personalului medical, prejudiciile 

materiale sunt rezultate din riscurile de vătămare 

corporală sau deces al pacienților. 

Ce se asigură? 

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. 
 

Cheltuieli acoperite: 
 

✓ cheltuielile de judecată efectuate de către 

Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la 

desdăunare, decurgând din evenimente 

asigurate produse în perioada de valabilitate a 

Poliţei; 

✓ cheltuielile de judecată efectuate de către 

persoana prejudiciată în procesul civil, în scopul 

obligării Asiguratului și/sau asiguratorului de 

răspundere civilă la plata unor despăgubiri doar 

dacă și în cuantumul în care au fost obligați prin 

hotărâre judecătorească definitivă la plata 

acestora; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La începutul și pe durata contractului: 

• să răspundeți corect și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group; 

• să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadenţelor stabilite; 

• să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu orice modificări esenţiale privind 

riscul asigurat; 

• în cazul producerii unui eveniment, să ne înştiinţaţi imediat şi să luaţi toate măsurile rezonabile pentru 

limitarea daunelor. 

 
 

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare îşi încetează efectele în termen de 20 zile 

calendaristice de la data notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens. 

 
 

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României. 

 
• Prima plată se face în momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar. 

• În cazul poliţelor pentru care se agreează plata în rate, scadenţa acestora va fi afişată în Poliţă. 

 
 

Nu se acordă despăgubiri pentru: 
 

cereri de despăgubire rezultate din încălcarea 

dreptului de proprietate intelectuală (brevete / 

patente, drepturi de autor, mărci comerciale 

etc.); 

răspunderea pur contractuală (de exemplu, dar 

nu limitat la: penalităţile contractuale solicitate 

de persoana prejudiciată); 

solicitări de despăgubire formulate în baza 

legislaţiilor din afara Europei; 

amenzi și penalități; 

prejudicii în legătură cu boala coronavirus 

(COVID-19), sindromul respirator acut sever 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sau orice altă 

mutaţie sau variaţie a acestora şi/sau în legătură 

cu orice altă pandemie / epidemie declarată 

astfel de Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau 

de orice altă autoritate guvernamentală. 

 
• Perioada de asigurare este cea menţionată în Poliţă. 

• Data de începere a acoperirii asigurării este condiţionată de plata integrală a Poliţei sau a primei rate 

de primă. 

• Poliţa de asigurare încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare sau anterior acestei 

date, conform prevederilor condițiilor de asigurare (denunțare, reziliere, încetare de drept etc.). 


