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Acest document are rol de informare a clienţilor și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii 
și condiţiile 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 ce oferă protecție pentru un Angajator în legătură cu practicile greșite ale acestuia în aplicarea 
legislației muncii. Polița de asigurare se poate încheia de către o companie în calitate de Contractant și Asigurat precum și pentru societăți afiliate deținute de 
companie pentru care aceasta solicită în mod expres includerea în asigurare în aceeași poliță. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Fapte culpabile: practici greșite ale angajatorului în raport cu angajaţii 
trecuţi, prezenţi sau potențiali ai companiei, care pot fi reprezentate de: 

 Concedierea sau încetarea nelegală a unui raport de muncă 

 Inducerea în eroare, prin declarații false, a unui angajat,  în derularea 
raporturilor de muncă sau a unui aplicant 

 Furnizarea de referințe incorecte despre un angajat la solicitarea altui 
angajator cu care angajatul se află în proces de recrutare 

 Discriminarea la locul de muncă 

 Hărţuirea la locul de muncă 

 Umilirea, defăimarea ori invadarea vieții private la locul de muncă 

 Practici greșite utilizate la angajare 

 Privarea pe nedrept de oportunităţi în carieră, angajare sau promovare 

 Neglijența sau inegalitatea în procesul de evaluare 

 Defăimarea. 

 

Notă:  

1. Pierderile acoperite prin poliță sunt sumele pe care, în calitate de Asigurat, 
ai fi obligat, din punct de vedere legal să le plătești în baza unei hotărâri 
judecătoreşti/arbitrale, sau a unei înțelegeri extrajudiciare, acceptate în 
prealabil de Asigurător, în legatură cu o faptă culpabilă acoperită în poliță.  

2. O solicitare de despăgubiri este acoperită de poliță dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele criterii: 

 a fost formulată pentru prima dată împotriva unui Asigurat în  perioada de 
asigurare 

 fapta culpabilă a fost comisă după data de intrare în vigoare a poliței (sau 
după data de anterioritate, dacă aceasta s-a acordat). 

 

Asigurații: Compania/societățile afiliate și managerii acestora - polița de 
asigurare acoperă solicitări de despăgubire primite atât de Companie/societăți 
afiliate, cât și de către managerii acestora.   

 

  Fapte comise cu intenţie de către Asigurat, având cunoştinţă de încălcarea 
oricărui statut, contract sau altei obligaţii legale 

 Vătămări corporale şi pagube la bunuri (fac obiectul altor tipuri de polițe)  

 Poluare 

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

 Orice pierdere decurgând din, bazată pe, atribuibilă sau implicând, în orice 
mod, greve, proteste, revolte ale angajaților, pichetări, tulburări ale 
programului de lucru sau alte evenimente similare susținute de către angajați 
sau în numele acestora 

 Orice pierdere în legatură cu orice solicitare de despăgubiri bazată pe, 
decurgând din sau imputabilă oricărei răspunderi contractuale asumate de o 
companie, exceptând răspunderea legală derivată din contractele de muncă 
(încheiate între un angajat și companie), în concordanță cu legislația 
aplicabilă 

 Orice pierdere în legatura cu orice solicitare de despăgubiri bazată pe, 
decurgând din, imputabilă sau în conexiune cu încălcarea legislației muncii 
colective, în special a clauzelor de dispute colective și contracte colective de 
muncă 

 Exercitarea unor mandate speciale - orice pierdere în legatură cu o solicitare 
de despăgubire decurgând din, bazată pe sau corelabilă în orice mod cu 
orice fel de mandate privind fonduri, scheme de pensii, scheme de împărţire 
a profitului sau scheme de beneficii salariale 

 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

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

! Nu se pot încheia polițe pentru companii care activează în domeniul financiar 

! Nu se pot încheia polițe pentru companii care intenționează să facă 
concedieri colective 

      

 
Unde beneficiez de asigurare? 

 Teritoriul României 
 

 
Ce obligaţii am? 

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

− Comunicarea către Allianz-Țiriac a modificărilor survenite, dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului 

− Plata ratelor aferente primelor de asigurare până la termenele scadente prevăzute în poliţa de asigurare 

Asigurarea de răspundere pentru practici greșite ale 
angajatorului  
 
Document de informare privind 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 Practici greșite ale angajatorului 
(Employment Practice Liability Insurance) 
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− Informarea în scris și acționarea în conformitate cu instrucțiunile Asigurătorului, în cazul unei practici greşite a Angajatorului. 
 

În cazul producerii evenimentului asigurat: 

− Transmiterea, în scris, în maximum 15 zile după primirea unei solicitări de despăgubiri, a informațiilor privind: locul, data și cauza pierderii produse, numele și 
adresele persoanelor prejudiciate, documente care să ateste relația dintre Asigurat și persoanele prejudiciate, întinderea pierderii precum și orice documente 
solicitate de către Allianz-Țiriac și permiterea verificării informațiilor prezentate 

− 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. 

 

 
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 graţie 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 poliţei şi încasării primei de asigurare şi 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 toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca încetarea să-și 
producă efectele. 
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