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Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare.Te rugăm să citești integral termenii 
și condițiile produsului de asigurare și toată documentația pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări Allianz-Țiriac. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Allianz-Ţiriac Asigurări îți pune la dispoziţie un produs de asigurare de răspundere civilă a managerilor – D&O Allianz Protect. Polița se încheie de către companie, în 
calitate de contractant, pentru toate pozițiile manageriale, conform organigramei. Compania poate fi considerată „Asigurat” doar pentru solicitările de despăgubire 
formulate împotriva acesteia, în legatură cu tranzacționarea titlurilor de valoare. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Fapte culpabile: 

 Orice descriere eronată, declaraţie eronată, eroare, omisiune, insultă, 
calomnie, neglijenţă, încălcare de garanţie sau autoritate, încălcare a 
obligațiilor de a acționa cu diligența unui bun proprietar (bonus pater 
familias), concretă sau presupusă, sau orice alt act care poate angaja 
răspunderea managerială a unei persoane asigurate sau orice aspect 
litigios atribuit asiguratului, în temeiul calităţii sale 

 Practica greșită a Angajatorului (concedierea nelegală, hărțuire de orice 
fel la locul de munca, discriminarea la locul de muncă, umilirea, 
defăimarea ori invadarea vieții private la locul de muncă etc) 

 Orice încălcare comisă de Asigurat a oricărei legi de drept statutar sau de 
drept comun, norme și regulamente care reglementează titlurile de 
valoare, achiziția sau vânzarea, oferta sau solicitarea de ofertă în 
vederea achiziției sau vânzării de titluri de valoare. 

Pierderi acoperite: 

 Orice sume pe care Asiguratul este legal obligat să le plătească în baza 
unei hotărâri judecătoreşti/hotărâri arbitrale sau a unei întelegeri 
extrajudiciare, acceptate în prealabil de Allianz-Țiriac (inclusiv costuri de 
apărare). 

Extinderi acordate: 

 Perioada de anterioritate 

 Cheltuieli de limitare a pierderilor 

 Costuri de urgenţă 

 Perioadă de descoperire (extinsă) 

 Notificarea circumstanţelor 

 Extrădare şi alte proceduri (cheltuielile) 

 Costuri de apărare în caz de ucidere din culpă 

 Costuri de apărare în legătură cu poluarea 

 Includerea automată în acoperire a noilor societăţi afiliate 

 Acoperire automată pentru oferte publice noi de titluri de valoare 

 Cheltuieli cu garanţii/cauţiuni civile sau penale 

 Costuri de refacere a imaginii 

 Amenzi civile și administrative. 

Limita Răspunderii: 

 Amenzi civile și administrative. Limita maximă a răspunderii reprezintă 
suma totală plătibilă de către Allianz-Țiriac pentru toate tipurile de pierderi 
acoperite conform poliței. 

 

Notă:  

1. Persoanele asigurate sunt persoanele fizice care au fost, sunt sau vor fi 
ocupantele pozițiilor manangeriale în perioada de asigurare 

2. Compania poate fi considerată „Asigurat” doar pentru solicitările de 
despăgubire formulate împotriva acesteia, în legătură cu tranzacționarea 
titlurilor de valoare. 

  Fapte comise cu intenție de către Asigurat având cunoștință de încălcarea 
oricărui statut, contract sau altei obligații legale 

 Orice profit, câștig al Asiguratului sau orice avantaj personal la care acesta 
nu este legal îndreptățit 

 Infracțiuni asimilate faptelor de corupție și oricare alte tipuri de fapte comise 
de către o persoană asigurată și care, în conformitate cu legislația aplicabilă, 
atrag răspunderea penală a respectivei persoane asigurate 

 Exercitarea unor mandate speciale rezultând din, bazate pe sau în orice fel 
legate de mandate privind fonduri, scheme de pensii, scheme de împărțire a 
profitului sau scheme de beneficii salariale 

 Vătămări corporale sau pagube la bunuri 

 Poluare 

 Răspundere profesională (ex: avocați, contabili, medici etc) 

 Fapte culpabile cunoscute, solicitări de despăgubire anterioare, proceduri 
legale în curs la data emiterii poliței 

 Fapte culpabile comise înainte de data de început a perioadei de asigurare. 
 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 ! Nu se pot încheia polițe pentru Contractanți înregistrați în afara României 

! Nu se pot încheia polițe pentru companii care sunt în proces de 
reorganizare, lichidare judiciară, faliment. 
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Unde beneficiez de asigurare? 

 Acoperirea este valabilă în întreaga lume, doar unde este permis din punct de vedere legal. 
 

 
Ce obligaţii am? 

− Comunicarea către Allianz-Țiriac a informațiilor solicitate pentru evaluarea riscului în vederea încheierii contractului de asigurare 

− Dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului este important să comunicați în scris către Allianz-Țiriac modificarea 
survenită 

− Plata ratelor din primă de asigurare până la termenele scadente prevăzute în poliţa de asigurare 

− Comunicarea către Allianz-Țiriac a existenţei altor asigurări pentru aceeaşi formă de asigurare, inclusiv la asigurători diferiţi 

− Notificarea în scris a Allianz-Țiriac imediat ce ai luat la cunoştinţă cu privire la primirea oricărei solicitări de despăgubire generatoare de pretenţii de 
despăgubire, despre cauzele şi împrejurările în care aceasta a intervenit şi despre natura daunei 

− Comunicarea către Allianz-Țiriac a tuturor informațiilor şi documentelor solicitate de acesta şi acordarea permisiunii angajaților sau împuterniciților acestuia să 
facă investigaţiile necesare în vederea soluționării dosarului de daună 

− Nerecunoaşterea vreunei răspunderi şi neefectuarea de oferte, promisiuni sau plăţi, fără acordul scris al Allianz-Țiriac 

− Organizarea unei bune apărări în procesul intentat de persoana prejudiciată, ţinând seama şi de recomandările făcute de Allianz-Țiriac. 

 

 
Când şi cum plătesc? 

− Prima de asigurare se poate plăti integral sau în rate, în RON, EUR sau USD 

− Numărul şi cuantumul ratelor de primă sunt cele înscrise în poliţa de asigurare.  
 

Pentru plata ratelor de primă Asigurătorul acordă perioade de grație astfel: 

− prima integrală/rata întâi - 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a poliţei 

− ratele următoare - 5 zile calendaristice de la data scadentă. 

 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Asigurarea începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliței și încasării primei de asigurare și încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a 
încheiat asigurarea.  

 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac 

− Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro. 
 
Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toata durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și 
producă efectele. 
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