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Produs:         Polița de Asigurare de Răspundere a Administratorilor şi Managerilor  
 

[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente] 
 

Ce este acest tip de asigurare? 
Asigurare de răspundere a Asiguratului/Asiguraţilor pentru orice pagubă ce rezultă din orice cerere de despăgubire formulată 
ȋn perioada de valabilitate pentru o Acţiune Ilegală a Administratorilor / Managerilor Companiei numite ȋn poliţă.  

 Ce se asigură? 
 
 
 Răspunderea Civilă pentru 
pagubele ce rezultă din orice cerere de 
despăgubire formulată pentru prima dată 
ȋn timpul perioadei de valabilitate a Poliţei 
pentru o Acţiune Ilegală.  
 
Suplimentar: 
 
o Rambursarea despăgubirilor acordate de 

Companie 
 
Extinderi: 
o Cheltuieli legale pentru Reprezentare 

(cheltuieli rezultate din suportul acordat 
Amdinistratorului/Managerului la orice 
investigaţie oficială, expertiză, anchetă, 
etc) 

o Perioadă de Extindere Opţională: 
extinderea perioadei asigurate după data 
de expirare prevăzută ȋn poliţă 

 
 

Suma Asigurată 
Limita de răspundere aşa cum este stabilită 
în Poliţă, va fi Limita maximă agregată a 
Asiguratorului pentru toate Pagubele 
indemnificabile în baza Poliţei, iar plata 
oricarei Indemnizaţii va reduce Limita de 
Răspundere  înscrisă în Poliţă.  

 Ce nu este asigurat? 
Asigurătorul  nu datoreaza despagubiri pentru: 
 vătămare corporală, boală, afecţiuni, deces, daună sau distrugere a 

oricărei proprietăţi tangibile, invadarea intimităţii, intrare ilegală, arestare 
din eroare, evicţiune, închisoare din eroare, persecutare, atac, violenţă, 
sechestru, calomnie, defăimare, sau pierderea consorţiului;  

 pentru care  Administratorii si Managerii sunt indreptăţiţi să primeasca 
despăgubire de la orice entitate, alta decât Compania înscrisă în Poliţă, 
indiferent dacă despăgubirea reală a fost sau nu acordată 

 intentată de sau la cererea Companiei, sau în numele altui Administrator 
sau  Manager 

 intentată de orice entitate sau administratorii, managerii ori mandatarii 
acesteia, în care Administratorii sau Managerii acţionează în calitate de 
administrator sau manager ori mandatar acoperit sub Poliţă 

 intentată împotriva unui Administrator sau Manager în timp ce acţionează 
în calitate de curator sau fidusor sau administrator al oricărui fond de pensii 
sponsorizate de angajator, sau unei scheme de pensionare ori unui 
program de pensionare stabilit în totalitate sau în parte în beneficiul 
oricăruia dintre Administratori sau Manageri ori angajaţi ai Companiei, 
inclusiv orice încălcare reală sau invocată a responsabilităţilor, obligaţiilor 
sau atribuţiilor impuse fidusorilor de legislaţia privind garantarea veniturior 
pentru pensionarea angajaţilor sau dispoziţii legale similare, de stat sau 
locale, ori legi comune 

 situaţii ce implică infiltraţiile, contaminarea sau poluarea de orice fel reală 
sau invocată 

 făcută ca urmare a, sau la care a contribuit prin orice act necinstit, fraudulos 
sau ilegal ori prin omisiune, sau cu scopul obţinerii unor câştiguri 
necuvenite ori a ocărui profit sau avantaj personal, de către oricare dintre 
Administratori sau Manageri, la care nu au avut dreptul în mod legal 
conform unei sentinţe sau hotărâri judecatoreşti definitive 

 Contaminarea Radioactivă si Ansambluri  Explozive Nucleare 
 oricărei situaţii ce implică orice litigiu înainte de Data Retroactiva stabilita 

şi înscrisă în Poliţă 
 război şi terorism 
 efectele azbestului 

 

 Există restricții ale acoperirii? 
! situaţii care implică o Acţiune Ilegală, sau orice circumstantă care poate 

genera o cerere de despăgubire, dacă aceasta face obiectul unei notificări 
formulate înainte de Data de Începere a Poliţei 

! servicii profesionale 
 

Unde sunt acoperit? 
 

 Asigurarea acoperă activitatea Administratorilor şi Managerilor Companiei specificate ȋn Poliţă, şi a oricăror Sucursale sau 
Entităţi cu care Compania fuzionează pe durata de valabilitate a Poliţei.  
 

http://www.garanta.ro/


  

Care îmi sunt obligațiile? 
 
- Nicio soluţionare a unei Cereri de despăgubire nu se va face fără consimţământul scris prealabil al Asigurătorilor, iar un 

astfel de consimţământ va fi înţeles ca fiind dat pentru modalitaţi de soluţionare făcute în mod rezonabil;  
- de a se apăra împotriva Cererilor de despăgubire, cu condiţia ca nici un cost, taxe sau cheltuieli să nu fie suportate fără 

consimţământul scris prealabil al Asigurătorilor, iar acest consimţământ se va interpreta ca fiind dat pentru astfel de costuri, 
taxe sau cheltuieli făcute în mod rezonabil. 

- avizarea/notificarea scrisă cu privire la orice Cerere de despăgubire, de îndată ce a fost formulată,  dar în nici un caz mai 
târziu de 60 de zile după sfârşitul Perioadei de valabilitate a Poliţei 

- În cazul acordării despăgubirilor în baza Poliţei, Asiguratorul se va subroga în limita indemnizaţiilor plătite în drepturile 
Administratorilor şi/sau Managerilor şi/sau Companiei în ceea ce priveşte recuperarea prejudiciului de la orice persoană 
sau entitate. Administratorii şi/sau Managerii şi/sau Compania vor intocmi întreaga documentaţie necesară şi vor face tot 
ceea ce este necesar pentru conservarea drepturilor de regres 
  

 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 
Prima de Asigurare: Primele de asigurare se calculează în funcţie de Limitele de răspundere şi de categoria în care se 
încadrează Asiguratul.  
 
Frecvenţă de plată: integral, la data emiterii Poliţei 
 
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, sau prin virament bancar.  
 

Când începe și când se sfârșește acoperirea? 
 
Răspunderea GARANTA începe la data precizată în contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a 
plătit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia.  
Răspunderea GARANTA încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei de asigurare (sau a Perioadei de Extindere Opţionale), 
sau la rezilierea contractului de asigurare. 
 
 

Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
 

Prezenta Poliţă nu poate fi reziliată de Companie sau de către Asigurător, decât dacă nu se face plata primei de asigurare. O 
astfel de adresă de reziliere trebuie expediată Companiei în scris, menţionând când va intra in vigoare această reziliere, dar nu 
mai devreme de 30 de zile după expediere. Expedierea acestei notificări va fi o condiţie suficientă pentru rezilierea Poliţei, iar 
data efectivă a rezilierii menţionată in notificare va deveni Data Expirării 

 


