Asigurarea de răspundere civilă profesională a magistraţilor
Document de informare priv ind produsul de asigurare
Societatea: Allianz-Țiriac Asigurări S.A., înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003

Produsul: Asigurarea de răspundere civilă profesională a magistraţilor
Documentul are rol de informare a clienților și prezintă sumarul celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Vă rugăm să citiţi integral termenii și condițiile
produsului de asigurare și documentația precontractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau prin intermediul reprezentantului de v ânzări Allianz-Țiriac.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Allianz-Țiriac Asigurări v ă pune la dispoziţie un produs de asigurare de răspundere civ ilă profesională dedicat magistraţilor.
Ce se asigură?
Persoană asigurată: persoana care ex ercită atribuţii specifice profesiei de
judecător sau procuror şi a fost numită în funcţie în condiţiile legii.
Riscuri asigurate:
 Prejudiciile prov ocate Statului Român - Ministerului Finanţelor Publice
prin săv ârşirea unor erori judiciare cu grav ă neglijenţă în ex ercitarea
funcţiei, constatate prin hotărârea definitiv ă a instanţei, pronunţată în
acţiunea de regres ex ercitată împotriv a dumneav oastră de catre Statul
Român, prin Ministerul Finanţelor Publice.
 Cheltuieli/costuri: cheltuieli de judecată şi tax e de timbru/judiciare la plata
cărora dumneav oastră aţi fost obligat prin hotărare judecătorească,
precum şi costurile justificate, determinate de ex ercitarea dreptului la
apărare de către dumneav oastră (de ex emplu: onorariu ex perți, av ocați,
traducători, etc).
Allianz-Țiriac v a despăgubi aceste cheltuieli/costuri în limita a max im 20%
din limita răspunderii per ev eniment înscrisă în poliță.
Aceste sume sunt incluse în limita răspunderii înscrise în poliță şi v or fi achitate
cu prioritate.
Suma asigurată
 Limita răspunderii în agregat: suma totală de bani prev ăzută în poliţa
de asigurare în limita căreia Allianz-Țiriac plăteşte despăgubiri la
producerea ev enimentului, indiferent de numărul de ev enimente
asigurate.
 Limita răspunderii per eveniment: suma maximă de bani prev ăzută în
poliță în limita căreia Allianz-Țiriac plăteşte despăgubirea în legătură cu
un singur ev eniment interv enit în perioada asigurată.
Evenimentul asigurat: se consideră primirea de către dumneav oastră,
pentru prima dată în perioada de asigurare, a unei citaţii legal emise prin care
dumneav oastră sunteţi chemat ca pârât în litigiul declanşat prin acţiunea în
regres a Statului Român, litigiu în urma căruia dumneav oastră sunteţi obligat
la plata de despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin erori
judiciare produse cu grav ă neglijenţă, comise în perioada de v alabilitate a
poliţei sau în perioada de retroactiv itate acoperită.
Acoperirea în timp
 Sunt acoperite Evenimentele asigurate întamplate în perioada de
asigurare care au fost aduse la cunostința Allianz-Țiriac în perioada
asigurată sau în perioda ex tinsă de av izare a daunelor cu condiția ca
fapta culpabilă / eroarea judiciară să fie sav arsita în peridoada asigurată
sau în perioada retroactiv ă reprezentând max im 36 de luni anterior
intrării în v igoare a poliței. Perioada retroactiv ă standard se poate majora
în schimbul plații de catre dumeneav oastră a unei prime suplimentare.
Acoperirea continuă: În situaţia reînnoirii continue a poliței de asigurare la
Allianz-Tiriac, se menţine perioada de anterioritate în poliţa nouă. Perioada de
anterioritate acoperită în polița nouă v a cuprinde perioada retroactiv ă acoperită
în polița anterioară, ex tinsă cu încă 12 luni.
Dacă, până la momentul reînnoirii poliței, dumneav oastră aţi transmis către
Allianz-Tiriac notificari de circumstanţe sau aţi declarat în cererea chestionar
completată la reînnoirea poliței că av eţi cunoştinţă despre asemenea

Ce nu se asigură?
Principalele ex cluderi sunt cele menționate mai jos, lista completă fiind cea din
condițiile contractuale:
 Erori judiciare produse cu rea-credință, respectiv prin încalcarea cu știință
de către dumneav oastră a normelor de drept material sau procesul,
urmărind sau acceptând v ătămarea unei persoane
 Erori judiciare produse înainte de data de început a perioadei retroactiv e
 Circumstanțe cunoscute de dumneav oastră la momentul încheierii
poliței, respectiv orice fapte culpabile de care dumneav oastră av eați sau
trebuia în mod rezonabil să av eți cunoştinţă că pot duce la începerea unei
proceduri legale sau la formularea unor solicitări de despăgubire
împotriv a dumneav oastră (de ex emplu, dar nu limitat la): faptul ca înainte
de încheierea poliţei este iniţiat un control al Inspecției Judiciare la adresa
dumneav oastră este o circumstanţă cunoscută şi ex clusă din asigurare)
 Acțiuni în regres formulate în condițiile art. 96 din Legea nr. 303/2004, iniţiate
împotriv a dumneavoastră până la momentul încheierii poliţei
 Acte de insultă sau calomnie
 Pretențiile formulate de dumneav oastră referitoare la propriile prejudicii;
 Prejudicii în legătură cu ex ercitarea altor activ ităţi decât cele specifice
profesiei acoperită prin polița, inclusiv a celor recunoscute de lege ca fiind
compatibile cu aceasta
 Intenția facută cu scopul de a obține un av antaj personal, înşelăciunea,
div ulgarea de informații economice cu sau fără obţinerea de av antaje
financiare din aceasta, încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate
asumate prin contracte/clauze de confidenţialitate sau impuse de
normele deontologice specifice fiecărei profesii, faptele dumneav oastră
penale orice eroare, neglijenţă sau omisiune făcută de dumneav oastră
prin sub influenţa substanţelor narcotice, solicitări de despăgubiri
frauduloase sau care au la bază declaraţii false
 Solicitări de despăgubiri în legătură cu faptele dumneav oastră care
antrenează răspunderea civ ilă legală față de terți (răspunderea civ ilă
delictuală), respectiv orice solicitări de despăgubiri pentru acoperirea
prejudiciilor prov ocate sub forma v atămărilor corporale și/sau pagube la
bunuri, inclusiv pierderile financiare consecință ale v atămarilor corporale
și/sau a pagubelor la bunuri
 Solicitări de despăgubiri referitoare la acoperirea amenzilor, a
cheltuielilor judiciare penale la care dumneav oastră (respectiv prepusul
dumneav oastră ori persoanele pentru care răspundeți potriv it legii)
sunteți condamnat/obligat
Există restricţii de acoperire?

!

Solicitări de despagubiri primite de dumneav oastră după ex pirarea poliței de
asigurare sau a perioadei ex tinse de av izare a ev enimentelor asigurate, chiar
dacă faptele culpabile au fost comise de dumneav oastră în perioada de
v alabilitate sau în perioada retroactiv ă a politei

!

Asiguratorul nu v a acoperi si nu v a fi obligat sa despagubeasca solicitari de
despagubiri sau sa ofere orice alte tipuri de despagubiri prin prezenta polita,
in masura in care oferirea unei astfel de acoperiri, plata unor asemenea
solicitari de despagubiri sau orice alte tipuri de despagubiri ar conduce la
ex punerea asiguratorului la orice sanctiune, interdictie sau restrictie in
conformitate cu rezolutiile sau sanctiunile comerciale sau economice emise
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circumstanţe, toate aceste ev enimente v or fi înregistrate în polița care
reînnoieşte polița în v igoare ca fiind notificări de circumstanţe;
Prin „reînnoire continuă” se înţelege încheierea unui nou contract de asigurare
cu Allianz-Ţiriac, înainte de data ex pirării v alabilităţii contractului de asigurare
ex istent sau în termen de max imum 30 de zile calendaristice de la data ex pirării
v alabilităţii contractului de asigurare ex istent.

de Statele Unite, orice legi sau reglementari ale Uniunii Europene, Statelor
Unite ale Americii si/sau orice alte legi sau reglementari nationale priv ind
sanctiuni economice sau comerciale

!

Solicitare de despagubire care rezultă dintr-un risc cibernetic sau este bazată
pe sau atribuită oricărui risc cibernetic

În situația în care polița nu se reînnoiește la Asigurator v ă acordăm o perioadă
ex tinsă de av izare a daunelor de 30 de zile de la ex pirarea poliței. În această
perioadă ne puteți av iza cu priv ire la solicitări de despăgubiri primite pentru
prima dată până la data de ex pirare a poliţei.

Unde beneficiez de asigurare?



Poliţa de asigurare acoperă activ itatea profesională desfăşurată de Asigurat în România.
Ce obligaţii am?

−
−
−

Furnizarea numărului de telefon mobil si a adresei de e-mail v alide, declarate de Contractantul persoana fizică si actualizarea permanentă a acestora
Comunicarea raspunsurilor, în scris, la întrebările formulate de Allianz-Țiriac în scris şi declararea, la data încheierii contractului de asigurare, a oricarei
informaţii sau împrejurări pe care le cunoasteti şi sunt esenţiale pentru ev aluarea riscului
Comunicarea, în scris, către Allianz-Țiriac a modificărilor interv enite în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliţei, precum şi schimbarea
împrejurărilor esenţiale priv ind posibilitatea producerii riscului asigurat

−
−

Plata ratelor primei de asigurare înainte de termenele scadente prev ăzute în poliţa de asigurare

−
−

Comunicarea către Allianz-Țiriac o oricarei modificari interv enită în forma de ex ercitare a profesiei

−

Comunicarea către Allianz-Țiriac a tuturor informaţiilor şi a documentelor solicitate și să permiteți acestuia sau împuterniciților acestuia să facă inv estigaţiile
necesare în v ederea soluționării dosarului de daună

−

Nerecunoaşterea v reunei răspunderi şi neefectuarea v reunei oferte, promisiuni sau plăţi fără acordul scris al Allianz-Țiriac

Comunicarea către Allianz-Țiriac a ex istenţei altor asigurări pentru aceeaşi răspundere la asigurători diferiţi, atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi pe
parcursul ex ecutării acesteia.
Av izarea Allianz-Țiriac imediat ce ați fost legal citat în litigiul determinat de acțiunea în regres a Statului Roman. Av izarea v a fi făcută în perioada de v alabilitate
a poliței sau în perioada ex tinsă de av izare a ev enimentelor asigurate

Când şi cum plătesc?

−
−

Primele de asigurare se pot achita integral sau în rate, în RON, EUR sau USD. Numărul şi cuantumul ratelor sunt cele detaliate în poliţa de asigurare.
Allianz-Țiriac acordă o perioadă de grație pentru plata ratelor de 5 zile calendaristice.

Când începe şi când încetează acoperirea?

−
−

Răspunderea începe cel mai dev reme în ziua următoare datei emiterii poliței de asigurare şi încetează în conformitate cu conditiile contractuale.

−

În cazul în care nu achitați rata în termenul scadent, începând cu ziua imediat următoare acestei date contractul de asigurare se suspendă automat pe o
perioadă de 30 zile calendaristice.
După trecerea perioadei de suspendare fără plata ratei scadente de primă şi emiterea unui supliment de asigurare, contractul se reziliază de drept

−

Pentru suplimente de asigurare emise şi anex ate la poliţă, răspunderea Allianz-Țiriac începe în ziua următoare datei emiterii suplimentului şi încetează o dată
cu poliţa la care acesta este anex at sau în ultima zi de v alabilitate a suplimentului dacă prin aceasta s-a ex tins v alabilitatea poliţei emise iniţial.

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.
Puteţi înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toata durata acestuia, prin denunțare cu un preav iz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca
denunțarea să-și producă efectele.
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