
 
 
 
 

 
 

Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul 
Informării precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și 
pe care îți recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând din practica economiştilor, contabililor, experţilor şi 
evaluatorilor te protejează de neprevăzut în cazul eventualelor prejudicii care pot fi provocate ca urmare a unor acte 
sau fapte săvârşite din culpă, ce atrag răspunderea în baza contractului de consultant, audit, evaluare, expertiză 
contabilă sau tehnică și a legii speciale, a normelor și statutului profesiei, a regulilor de conduită, etică și deontologie 
profesională. Se adresează persoanelor fizice (economişti, contabili, evaluatori, etc.) sau juridice (societăţi comerciale 
autorizate pentru activităţi de expertiză contabilă/tehnică, consultanţă, audit/evaluare, etc). 
 

 Ce se asigură? 
 

Sunt acoperite prejudiciile provocate de Asigurat 
clienţilor săi, cu care are încheiat un contract de 
consultant, audit, evaluare, expertiză contabilă sau 
tehnică. În cazul producerii evenimentului asigurat 
se despăgubesc:  

 

✓ Prejudiciile materiale provocate din culpa 
clienţilor prin neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 
contractul de  consultant, audit, evaluare, 
expertiză contabilă sau tehnică; 

 

✓ Cheltuieli de judecată făcute de client pentru 
îndeplinirea formalităților legale; 

 

✓ Cheltuieli de judecată făcute de Asigurat în 
procesul civil (inclusiv în cazul acţiunii civile 
judecate în cadrul procesului penal), dacă a fost 
obligat la desdăunare; 

 
✓ Cheltuieli efectuate în vederea reconstituirii, 

refacerii sau înlocuirii documentelor originale 
şi/sau suporturilor magnetice predate de clienti 
Asiguratului, conform modalităţii stabilite prin 
contract şi numai pe perioada înregistrării şi 
prelucrării datelor contabile financiare numai dacă 
acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din 
vina Asiguratului.  

 
 
Sumele asigurate - reprezintă limitele de răspundere 
menționate in Poliță. 

 

 Ce nu se asigură? 
 

 Desfăşurarea de activităţi de expertiză contabilă, 
contabilitate, audit şi evaluări efectuate fără contract de 
prestări servicii încheiat între Asigurat şi client ori prin 
depăşirea atribuţiilor prevăzute în Contract; 

 Pierderi financiare rezultate din sau în legătură cu 
activităţi bursiere; 

 Penalizări provenite din neachitarea datoriilor, plăţilor 
la termenele scadente; 

 Daune pentru care nu s-a constatat culpa Asiguratului. 
 
Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 
 

! Pretenții de despăgubire pentru prejudicii rezultate din 
nerespectarea condiţiilor contractuale ori datorate 
abaterilor de la prevederile legii; 

! Fapte comise sub influenţa alcoolului, substanţelor 
toxice, narcoticelor, halucinogenelor, stupefiantelor; 

! Război, invazie, acţiune a unui duşman extern, 
ostilităţi, acte de terorism etc; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă pe teritoriul României. 
 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; să achiți prima de 
asigurare în cuantumul și la scadența agreată etc. De asemenea, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de 
asigurare se va aduce la cunoștința Asigurătorului orice modificare a condiției de risc pentru reevaluarea acesteia. În 
caz de daună, să avizezi Asigurătorul în cel mai scurt timp și să pui la dispoziția acestuia toate documentele necesare 
solicitate în instrumentarea dosarului de daună. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se va achita anticipat, integral sau în rate, la termenul agreat și în moneda în care a fost stabilită 
suma asigurată. În cazul în care Contractul de asigurare este emis în monedă străină, prima de asigurare poate fi plătită 
și în lei la cursul de referință al B.N.R. valabil la data plății. Metodele de plată sunt cele puse la dispoziția clientului de 
către intermediarul dedicat sau pe site-ul www.uniqa.ro. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță. 
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate în Poliță. 
 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, contractul de asigurare urmând să înceteze 
după respectarea unui termen de preaviz de 20 de zile care curge de la data primirii notificării de către cealaltă parte. 
Notificarea se poate transmite prin poștă sau curier la adresa str. Nicolae Caramfil nr.25, parter, etaje 2-5, sector 1, 
București, sau scanată pe e-mail la info@uniqa.ro. 
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