
intenția, influența băuturilor alcoolice, a drogurilor sau substanțelor 
halucinogene interzise de lege, ingerate în mod voluntar;
cereri de despăgubire formulate de către terții prejudiciați 
împotriva Companiei, în cazurile în care Compania este cea care 
răspunde ca persoană juridică conform legii și nu se aplică 
răspunderea în nume propriu a administratorilor sau directorilor;
prejudicii pentru vătămări corporale sau pagube la bunuri;
fapte care fac obiectul unui proces penal;
amenzi de orice fel, penalități, dobânzi, taxe fiscale;
fuziunea sau fisiunea nucleară, substanțe radioactive, război, 
tulburări civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte 
de vandalism;
daune care decurg direct sau indirect din poluare;
cererile de despăgubire ale oricărei persoane fizice sau juridice 
care deține mai mult de 15% din acțiunile companiei Contractante;
daune provenind din răspunderi profesionale;
divulgarea de către Asigurat a unor date sau informații la care a 
avut acces datorită calității sale de administrator sau de director 
executiv;
încălcarea dreptului de proprietate intelectuală;
daune provocate prin acte sau fapte ale Asiguratului care nu au 
legătură cu exercitarea funcției de administrator sau de director 
executiv sau care nu fac obiectul contractului de management;
cererile de despăgubire formulate de sau în numele Companiei 
împotriva Asiguraților, sau formulate de Asigurați unii față de alții;
daune decurgând din vânzarea sau oferirea spre vânzare sau 
alocarea titlurilor financiare (garanții, obligațiuni, drepturi de 
subscriere sau participație, warante, drepturi de preferință, 
certificate de acționar, certificate de depozit, orice alte instrumente 
financiare reglementate de lege) sau a oricăror acțiuni ale 
Companiei, cuprinzând, dar nereducându-se la, următoarele: oferta 
publică primară, oferta publică secundară sau plasamente private;
prejudicii legate direct sau indirect de împărțirea profitului, a 
beneficiilor angajaților, orice pensie sau program de asistență 
socială stabilite în totalitate sau în parte în beneficiul oricărui 
administrator sau director sau angajaților companiei administrate/
conduse;
cererile de despăgubire depuse pe teritoriul Statelor Unite ale 
Americii sau Canadei (inclusiv orice teritoriu aflat în posesiunea 
acestora);
sancțiuni economice;
cereri în legătură cu prima listare la bursă;
prejudicii în legătură cu fapte care depășesc limitele impuse prin 
obiectul de activitate al companiei;
riscuri cibernetice;
boli transmisibile;
pierderi financiare de consecința (indirecte) („Consequential
Losses”), daune punitive;
cereri de despăgubire în legătură cu date cu caracter personal.

Secțiunea A - Acoperirea Administratorilor și Directorilor 
Executivi pentru prejudicii cauzate din culpa în exercitarea unei 
funcții de conducere de catre un membru al Consiliului de 
Supraveghere, administrator, Director General, Director General 
Adjunct, director executiv, inclusiv directorii ne-executivi, sau 
orice persoană fizică ce deține autoritatea Directorului General.

Secțiunea B - Despăgubirea Companiei, dacă Compania a plătit 
în numele Asiguratului/Asiguraților indemnizații terților păgubiți 
și are drept de regres împotriva managerilor.

Secțiunea C – Cereri de despăgubiri împotriva Companiei în 
legătură cu tranzacționarea titlurilor de valoare.
Cheltuieli de judecată rezonabile. Nu includ salariile, veniturile 
sau orice alta formă de remunerare ale Asiguraților sau 
angajaților companiei.

Extinderi opționale
Clauza Practici de angajare: suferința psihică produsă 
angajaților ca urmare a încălcării legislației muncii;
Cheltuieli de apărare în legătură cu o procedură penală pentru 
ucidere din culpă provocată de Asigurat;
Costuri de refacere a imaginii;
Cheltuieli de limitare a pierderilor;
Costuri de urgență;
Costuri de apărare în legătură cu poluarea;
Costuri cu garanțiile și cauțiunile;
Directori externi;
Limita adițională pentru administratorii non executivi;
Costuri cu protecția juridică în legătură cu procedura de 
extrădare;
Cheltuieli de judecată în legătură cu proceduri judiciare ce au 
ca obiect măsuri privative de libertate sau măsuri asigurătorii 
împotriva Asiguratului;
Cheltuieli personale necesare ca urmare a unei modificări în 
regimul juridic al proprietății Asiguratului;
Costuri cu intervenția organelor de reglementare;
Costuri cu investigațiile;
Includerea automată a unei filiale noi dacă activele ei sunt mai 
puțin de 50% din activele Companiei, are același obiect de 
activitate și achiziționarea ei a fost anunțată;
Alte extinderi.

Perioada retroactivă: se poate acorda de la data numirii în funcție 
a conducerii actuale, sau de la data când a avut loc ultima fuziune, 
achiziție în cadrul companiei sau chiar de la data înființării 
companiei.

Perioada extinsă de notificare: 60 zile de la data expirării poliței 
pentru a notifica la Generali cererile de despăgubire primite.       
Se poate acorda pentru o perioadă mai mare cu prima 
suplimentară.

Ce se asigură?

Răspunderea managerilor (administratori sau directori executivi) pentru prejudicii cauzate din erori de management. Este o poliță de tip “CLAIMS MADE”: 
acoperă prejudiciile cauzate de erorile manageriale din Perioada Retroactivă, reclamate de terți și notificate de Dvs. pe durata poliței în vigoare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigură?

Prezentul document oferă un rezumat în ceea ce privește principalele acoperiri și excluderi ale produsului de asigurare și nu este unul personalizat. 
Informațiile pre-contractuale și contractuale complete sunt furnizate în documentația Contractului de Asigurare.
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Există restricții de acoperire?
Acoperirea nu este valabilă pentru erori, circumstanțe, daune, 
prejudicii sau cereri de despăgubire cunoscute la data emiterii sau 
reînnoirii poliței sau care ar fi trebuit sau ar fi putut să fie cunoscute.
Vă vom acorda despăgubiri doar dacă:

eroarea de management a fost produsă în Perioada Retroactivă 
sau în timpul valabilității poliței;
cererea de despăgubire a persoanelor prejudicitate este 
notificată pentru prima data în scris în timpul valabilității poliței;
dvs. ne veți înștiința despre cererea de despăgubire în perioada 
de asigurare sau în Perioada Extinsă de Notificare;
indiferent de prejudiciul cauzat nu vom despăgubi mai mult de 
limita maximă stabilită în poliță.

Perioada Extinsă de Notificare nu se acordă dacă:
polița de asigurare este reziliată pentru neplata primelor;
în timpul perioadei de asigurare are loc o fuziune sau achiziția 
unor companii cu active mai mari de 50%, închiderea sau 
dizolvarea unor filiale;
polița de asigurare este reînnoita la un alt Asigurător.

Nu se preiau în asigurare companii aflate în faliment, insolvență sau 
societăți nou înființate.



Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pentru activități manageriale desfășurate în România.

Să declarați corect și complet informațiile referitoare la situațiile financiare ale companiei, procesele și investigațiile anterioare;
Să declarați existența altor polițe, asigurătorii și limitele de despăgubire ale acestora;
Să semnați Chestionarul, Polița și Condițiile de asigurare, orice Act Adițional de schimbare a Poliței inițiale;
Să achitați prima de asigurare, ratele de primă și primele suplimentare la termenele scadente;
Să ne notificați imediat în scris (fax, e-mail, scrisoare), în maxim 3 zile de la data luării la cunoștință a oricărei reclamații sau cereri de 
despăgubire făcute împotriva dvs, indiferent dacă clientul nu v-a solicitat în primă fază despăgubire bănească;
Să ne notificați în scris (fax, e-mail, scrisoare), dar nu mai târziu de 10 zile de la data luării la cunoștință despre împrejurări esențiale referitoare la 
risc, care s-au modificat.

Ce obligații am?

Anterior datei de incepere a perioadei de asigurare, dacă în poliță nu s-a convenit altfel;
Ratele de primă ulterioare se plătesc la datele scadente stabilite în poliță. Prima se plătește în valuta stabilită, în conturile menționate în poliță.
La intermediarii în asigurări (agenți, brokeri) împuterniciți de Generali să încaseze primele de asigurare.

Când și cum plătesc?

Acoperirea începe la data fixată în poliță, dacă prima de asigurare sau Rata I a fost plătită înainte de această dată. Dacă plata nu s-a făcut înainte de
data de început a asigurării, chiar dacă polița va fi valabilă, acoperirea este suspendată până la data plății efective a primei datorate.
Vă acordăm o perioadă de păsuire de 30 de zile să achitați prima rată, perioadă în care polița este suspendată, iar dacă după această perioadă nu
achitați prima, polița se va anula. |n perioada de suspendare nu va fi acoperită notificarea unor cereri de despăgubire făcute de terții prejudiciați.
Celelalte rate de primă se vor achita la termenele prevăzute în poliță. Pentru celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea încetează la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare menționate în poliță

Când începe și când încetează acoperirea?

Cum pot să reziliez contractul?

Contractul poate fi reziliat, în cazul în care îți sunt încălcate drepturile din contract, prin transmiterea unei notificări scrise către Generali, cu indicarea și 
explicarea motivului de reziliere.
Poți înceta contractul și fără a exista o încălcare a drepturilor, notificând în scris Generali de intenția de încetare a contractului, cu respectarea termenului de 
preaviz prevăzut de lege, de cel puțin 20 zile.
În cazul contractelor încheiate la distanță, încetarea se poate face în termen de 14 zile din ziua încheierii sale, fără penalități, dacă nu s-au produs riscuri 
asigurate.
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