
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acest document servește doar unui scop de informare, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. 
Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 
Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare. 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Este vorba despre o asigurare facultativă de răspundere civilă profesională a cadrelor medicale și/sau a furnizorilor de servicii 
medicale ca urmare a unor prejudicii cauzate pacienților/beneficiarilor serviciilor prestate. 

 

Ce se asigură? 
 
Se asigură:  
 daune materiale și vătămări corporale/ deces 

cauzate pacienților, din culpă, de către Asigurat; 
 cheltuieli de judecată indemnizabile. 
 

 
Limita de răspundere menționată în Poliță reprezintă 
despăgubirea maximă pe care o poate acorda 
Asigurătorul în cazul producerii sau apariţiei unuia sau 
mai multor evenimente asigurate. 

 
Ce nu se asigură? 
Nu sunt acoperite: 

 daunele produse cu intentie ori culpă gravă; 

 daunele rezultate din efectuarea de studii clinice, 
proceduri terapeutice sau de diagnosticare 
experimentale sau neomologate, activităţi de 
inginerie genetică, din activitatea de acceptare, 
studiere, creare de noi medicamente, echipamente, 
produse destinate utilizării medicale sau cosmetice, 
precum şi toate experimentările şi testele asociate; 

 daunele produse prin acte profesionale considerate 
prohibite în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare, sau ca urmare a furnizării serviciilor 
medicale în alte scopuri decât pentru diagnostic sau 
tratament; 

 daunele cauzate sau care au o legătură cu 
contaminarea cu virusul HIV, hepatită sau cu alte 
virusuri indetectabile la nivelul actual al medicinii; 

 daunele produse ca urmare a unor operații de 
transplant de organe; 

 daunele produse ca urmare a efectuării unor 
tratamente şi proceduri sau intervenţii medicale şi 
chirurgicale asupra cărora pacienţii nu au fost 
informaţi sau nu şi-au dat în mod expres acordul 
pentru: intervenţii chirurgicale, manopere 
chirurgicale, tehnici de diagnostic cu substanţe de 
contrast, schimbare de sex, tratamentul infertilităţii şi 
sterilităţii, anestezie generală sau locală, studii 
clinice, tratamente experimentale; 

 daunele produse de contaminări radioactive ori de 
radiaţii ionizante sau de orice alt fel, produse de 
aparatura medicală folosită în investigaţii sau 
tratamente medicale, precum şi prejudicii produse 
de câmpuri magnetice sau electromagnetice; 

 prejudiciile ca urmare a unor efecte adverse, 
complicaţii şi riscuri în general acceptate şi care sunt 
inerente metodelor de investigaţie şi tratament; 

 daunele rezultate din pretentii cu privire la 
caracteristicile și performanțele aparaturii, 
echipamentelor, instalațiilor sau utilajelor necesare 
desfășurării activității specifice; 

 daunele produse sau agravate din cauza 
necomunicării de către pacient a anumitor aspecte 
referitoare la starea sa de sănătate, aspecte care au 
avut un efect negativ asupra actului medical sau au 
făcut imposibilă prestarea actului medical; 

 daunele rezultate ca urmare a prestării unor servicii 
medicale pentru care Asiguratul nu a fost autorizat/ 
acreditat, sau prejudicii produse ca urmare a unor 
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erori profesionale săvârşite în perioada în care 
cadrul medical a fost suspendat din profesie; 

 daunele care rezultă din deţinerea şi folosirea de 
produse/substanţe nocive, periculoase, toxice sau 
din folosirea, fabricarea sau vânzarea de substanţe 
farmaceutice şi din alte produse medicamentoase 
fără autorizaţie de desfacere pe piaţă eliberată de 
către Agenţia Naţională a Medicamentului, sau din 
utilizarea unor dispozitive medicale sau accesorii ale 
acestora neînregistrate conform dispoziţiilor legale 
în vigoare; 

 prejudiciile consecinţă a transfuziilor de sânge, 
manipularea sângelui în centrele de hematologie 
sau băncile de sânge; 

 prejudiciile de natură estetică decurgând din 
intervenţii chirurgicale; 

 prejudiciile decurgând din operaţii plastice/ estetice. 
  

 

Există restricții de acoperire? 

! Acoperirea nu validează pentru daune produse în 
perioada de suspendare a efectelor juridice ale 
contractului de asigurare 

 
  Unde beneficiez de asigurare? 
 Asigurarea este valabilă pe teritoriul României. 

 

 

Ce obligații am? 
La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să: 

 furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la risc; 

 plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță; 

 ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale 
împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat; 

 în cazul producerii unui eveniment să ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea 
daunelor; 

 participați/cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna 
produsă. 

 

 

Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se plătește la emiterea Poliței sau conform scadențelor menționate în Poliță, prin virament bancar 
sau în numerar.  

 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță; 
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă. 

 

 
Cum pot să reziliez contractul?  
Potrivit prevederilor din Codul Civil, aveți dreptul să denunţați unilateral contractul de asigurare, printr-o notificare 
prealabilă transmisă Asigurătorului, contractulul de asigurare încetându-și efectele în termen de 20 zile calendaristice 
de la data notificării Asigurătorului. 


