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ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ  
A BROKERILOR DE ASIGURARE-REASIGURARE 

 

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 

 

 

 

 

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 

generale de asigurare, condițiilor specifice de asigurare, poliței de asigurare, cererii chestionar și oricăror documente 

suplimentare atașate la polița de asigurare pentru a vă facilita înțelegerea termenilor și condițiilor aplicabile contractulu i de 

asigurare ce va fi încheiat. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Polița acoperă răspunderea civila profesională a persoanelor care desfăşoară activitatea de Broker în asigurări-reasigurări, în 
conformitate cu prevederile legale. 
 

 

Ce se asigură? 
✓ Polița acoperă răspunderea civila profesională a Asiguratului 
acoperind prejudiciile financiare cauzate de Asigurat terțului 
păgubit (clintul său) - urmare  a unor acte culpabile produse de 
acesta în desfășurarea activității specifice. 
 Se acordă despăgubiri în limitele răspunderii prevăzute în 
Polița de asigurare pentru:  
✓ sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească terțului 

păgubit cu titlu de prejudicii provocate din culpa sa terțului 
păgubit, în exercitarea profesiei de broker de asigurare; 

✓ 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 definitivă la plata 
acestora;  

✓ cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, 
dacă a fost obligat la desdăunare. 
 Despăgubiri acordate: 

✓ despăgubiri și/sau cheltuieli de judecată efectuate de terțul 
păgubit și acordate în temeiul unei hotărâri judecătorești 
definitive pronunțate 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, dacă au fost efectuate în 
cadrul unui litigiu și acordate prin hotărâre judecătorească 
definitivă; 

✓ costuri de investigare efectuate de Asigurat cu acordul 
prealabil al Asigurătorului. 
 Extensii de acoperire: 

✓ Pierderea documentelor  
✓ Cheltuieli de refacere a imaginii  
✓ Daune Morale  
✓ Răspundere civilă legală  
✓ Costuri de atenuare  

 

Ce nu se asigură? 

 orice act de neglijență, eroare sau omisiune 
în legătura cu orice servicii sau activități 
prestate care depășesc obiectul serviciilor 
profesionale desfășurate de Asigurat 
conform legislației specifice;  

 pretențiile de despăgubire formulate de un 
Asigurat împotriva altui Asigurat care este 
parte în poliță și/sau pretenții ridicate de 
colaboratorii Asiguratului;  

 prejudicii rezultate din neîndeplinirea 
promisiunii de câștigare a cauzei, sau a 
oricăror obligații asumate expres și care nu 
sunt prevăzute de lege; 

 câștigul/beneficiul nerealizat de către 
clientul Asiguratului ca urmare a prejudiciului 
produs de către Asigurat (pierderi financiare 
indirecte);  

 orice alt tip de răspundere ce ar fi trebuit 
asigurată în baza unei alte polițe. 

 

Există restricții de acoperire? 

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

 interpretarea/aplicarea eronată a 
prevederilor din legislația și jurisprudența 
altor țări; 

 prejudicii solicitate de clienți – terți păgubiți, 
în baza unei hotărâri judecătorești definitive 
sau decizii arbitrale pronunțate în alte țări; 

 daune produse bunurilor aflate în 
proprietatea Asiguratului;  

 orice act ilegal și/sau intenționat înfăptuit de 
către Asigurat și/sau angajații lui. 
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 ✓ Sunt acoperite prejudiciile produse din culpă de către Asigurat Clienților săi – terți păgubiți, cu care acesta a încheiat 
contract de mandat, urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a activității specifice în asigurări.  

✓ Sunt acoperite cererile de despăgubire introduse pentru prima dată în scris de către persoana prejudiciată, în perioada 
de valabilitate a contractului de asigurare și/sau în perioada extinsă de raportare dacă este menționată în poliță, cererea 
de despăgubire fiind urmare a unor erori profesionale săvârșite în perioada asigurată sau în perioada retroactivă dacă 
în contractul de asigurare este precizată expres perioada retroactivă. 

✓ Cererea de despăgubire trebuie formulată în scris și adusă la cunoștința Asigurătorului pentru prima oară în timpul 
perioadei de valabilitate a asigurării sau în timpul perioadei extinse de raportare, după caz. 

✓ Toate cererile de despăgubire pentru prejudicii rezultate din același eveniment vor fi considerate ca fiind prezentate la 
momentul la care a fost prezentată prima dintre acele cereri de către Asigurat, dacă au fost formulate în perioada de 
valabilitate a poliței sau în perioada extinsă de raportare, după caz. 

 

Limita răspunderii 

Limita răspunderii se stabilește potrivit declarației Asiguratului și se menționează în polița de asigurare conform celor 

prevăzute în condițiile de asigurare. 

Limita de răspundere reprezintă suma maximă până la care Asigurătorul poate acorda despăgubiri pentru orice daună rezultată 
în mod direct sau indirect din sau în legătură cu orice cerere de despăgubire și/sau toate cererile de despăgubire 
corespunzătoare prezentei Polițe. 
 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

Contractul de asigurare produce efecte pe teritoriul României. 

 

Ce obligații am? 

• să prezinte Asigurătorului, la încheierea contractului, toate circumstanțele care-i sunt cunoscute, importante la 
preluarea riscului. Sunt importante acele circumstanțe privind riscul care pot influența hotărârea Asigurătorului de a 
încheia contractul de asigurare sau asupra conținutului convenit în contract;  

• să răspundă în scris la întrebările formulate de Asigurător cu privire la împrejurările esențiale referitoare la riscul 
asigurat  pe care le cunoaște și să se conformeze recomandărilor făcute; 

• să permită reprezentanților Asigurătorului să verifice, ori de câte ori aceștia consideră necesar, condițiile legate de riscul 
de producere a evenimentelor asigurate, precum și măsura în care sunt îndeplinite recomandările făcute; 

• să țină corect evidența datelor folosite ca bază de calcul pentru stabilirea primelor de asigurare; 
• să declare existența altor contracte de asigurare pentru același tip de răspundere, la alți asigurători, la data producerii 

evenimentului asigurat; 
• să notifice în scris în termen de 3 (trei) zile lucrătoare orice modificare semnificativă a riscului în perioada de asigurare, 

spre exemplu dar fără a se limita la: activități diferite de cele declarate în cererea chestionar și menționate în Poliță, 
orice pierdere a oricărei autorizații/licențe necesară Asiguratului pentru practicarea serviciilor profesionale sau orice 
condiționare impusă de autoritățile legale, insolvența/falimentul; 

• să înștiințeze, în scris, Asigurătorul în termen de maxim 3 zile de la data în care a luat cunoștința de apariția 
evenimentului asigurat, furnizând informații asupra naturii și mărimii unor potențiale prejudicii;  

• să pună la dispoziția Asigurătorului toate actele încheiate de autoritățile legale precum și orice alte probe de care 
dispune sau care sunt solicitate de Asigurator; 

• să permită ca Asigurătorul să facă investigații referitoare la cauza și întinderea daunelor. 

  

 

Când și cum plătesc? 

Prima de asigurare se achită anticipat, integral sau în rate, la datele scadente și în cuantumul celor menţionate în polița de 
asigurare sau în anexele acesteia. 

 
 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Contractul de asigurare se încheie de regulă pe o perioadă de un 1 an sau pentru perioade subanuale și se precizează în 

polița de asigurare la rubrica ”Perioada asigurării”. 

Acoperirea încetează la data prevăzută în Polița de asigurare.   

Dacă rata de primă scadentă ulterioare primei rate, nu este achitată  în termen de 15 zile calendaristice de la termenele 
scadente stabilite în contractul de asigurare, contractul de asigurare se reziliază de drept. 

 

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. 
 

 


