RĂSPUNDERE CIVILĂ
PROFESIONALĂ
A MAGISTRAȚILOR
RĂMĂI STĂPÂN PE SITUAȚIE CU ALLIANZ-ȚIRIAC

Asigurarea de răspundere civilă
profesională a magistraților
vine în întâmpinarea nevoilor
tale ca urmare a obligativității
încheierii unei polițe de asigurare,
conform Legii nr. 303/2004 și a
Normelor CSM privind asigurarea
de răspundere civilă profesională
obligatorie a judecătorilor și
procurorilor, aprobate prin
hotărârea CSM nr. 114/2019.

ACOPERIRI
Produsul acoperă prejudiciile
provocate statului român Ministerului Finanțelor Publice,
prin săvârșirea unor erori judiciare
cu gravă neglijenţă în exercitarea
funcţiei de magistrat, constatate
prin hotărârea definitivă a instanţei,
pronunţată în acţiunea de regres
exercitată împotriva ta de catre
statul român, prin Ministerul
Finanţelor Publice.
Se acoperă prejudicii în limita a
250.000 de lei sau 500.000 de lei,
suma asigurată fiind stabilită în
funcție de propria evaluare. Există
și posibilitatea încheierii unei polițe
cu o sumă asigurată mai mare, de
până la 500.000 de euro.

REDUCERI PENTRU GRUPURI
DIN ACEEAȘI INSTITUȚIE

Allianz-Țiriac este parte a grupului Allianz, lider mondial în
domeniul serviciilor de asigurări.
În România se bucură de stabilitate financiară și de încrederea
clienților de peste 25 de ani. Allianz-Tiriac deține un portofoliu
diversificat de produse de răspundere profesională ce oferă
protecție financiară experților din diverse domenii de activitate:
avocați, notari, experți contabili, auditori, practicieni în insolvență,
mediatori, consultanți fiscali, brokeri de asigurări etc.
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Reducerile se acordă atunci când
se face o cerere comună pentru mai
mulți magistrați prin intermediul
unei instituții sau al unui distribuitor.

ACOPERIREA ÎN TIMP
Produsul acoperă evenimentele asigurate,
întâmplate în perioada de asigurare, care au
fost aduse la cunoștința Allianz-Țiriac în perioada
asigurată sau în perioda extinsă de avizare a
daunelor, cu condiția ca fapta culpabilă / eroarea
judiciară să fie săvârșită în perioada asigurată sau în
perioada retroactivă.
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Produsul include în acoperirea standard:
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1. o perioadă de retroactivitate de 3 ani
2. o perioadă extinsă de avizare a daunelor:
30 de zile calculate de la expirarea poliței
dacă polița nu se reînnoiește la Allianz-Țiriac.
În această perioadă, poți aviza Allianz-Țiriac cu
privire la solicitări de despăgubire primite pentru
prima dată, până la data de expirare a poliţei.
(conform Grafic A).
2 ani de la expirarea sau, după caz, încetarea
valabilității poliței la inițiativa Allianz-Țiriac. În
această perioadă, poți aviza Allianz-Țiriac cu
privire la solicitări de despăgubire pe care le
primești în cei 2 ani, în legătură cu erori judiciare
comise în perioada asigurată sau în perioada
de retroactivitate. Perioada de 2 ani nu se aplică
dacă ai încheiat, la un alt Asigurător, o poliță de
răspundere profesională pentru activitatea ta
(conform Grafic B).
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Aceste facilități se acordă fără primă adițională.
Dacă dorești, poți cumpăra, pentru o primă
suplimentară, o perioadă de retroactivitate mai
mare de până la 5 ani.
Dacă te afli la începutul exercitării profesiei,
perioada de retroactivitate va fi mai mică de 3 ani
și vei beneficia de o reducere a primei de asigurare
standard.

REÎNNOIREA LA TERMEN
A POLIȚEI
Dacă nu ai avut notificări de
circumstanțe ce pot conduce la
eventuale daune sau dacă nu ai
primit vreo citație, reînnoirea se
va face păstrând neschimbate
data de retroactivitate și prima de
asigurare.
La reînnoirea poliței, vei beneficia,
în mod gratuit, de o perioadă de
retroactivitate mai mare cu 12 luni
decât cea a poliței care expiră.

www.allianztiriac.ro

P1: Perioada de acoperire pentru evenimente asigurate
(fapte culpabile comise în perioada respectivă)
P2: Perioada în care poate fi formulată solicitarea de
despăgubire împotriva ta
P3: Perioada în care trebuie să fie avizată solicitarea de
despăgubire la Allianz-Țiriac

ACOPERIREA PERSOANELOR
CARE NU MAI EXERCITĂ
FUNCȚIA DE MAGISTRAT

ACOPERIREA
CIRCUMSȚANTELOR
NOTIFICATE

În situația în care nu mai exerciți atribuțiile
funcției de magistrat, pe motiv de eliberare
din funcție prin pensionare sau în alte
situații prevăzute de lege, polița include
gratuit o perioadă extinsă de avizare a
evenimentelor asigurate de 2 ani de la
expirarea poliței.

În cazul în care, vei primi de
la stat o citație, polița care o
acoperă este cea în vigoare,
nu și polițele emise anterior la
Allianz-Țiriac, pe care au fost
notificate circumstanțe care au
dus în final la citația respectivă.

Perioada de 2 ani se poate extinde
până la 5 ani, prin plata unei prime
suplimentare.

