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Documentul are rol de informare a clienților și prezintă sumarul celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și 
condițiile produsului de asigurare și documentația precontractuală 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 de răspundere civilă profesională dedicat profesiilor non standard altele decât avocaţi, notari, 
experţi contabili/contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, practicieni în insolvenţă, mediatori, arhitecţi şi ingineri proiectanţi, profesionişti in domeniile IT 
si telecomunicaţii. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Persoana asigurată: orice profesionist (persoană fizică) sau entitate care 
face parte dintr-o categorie profesională (alta decât cele enumerate mai sus) 
ce îndeplineşte cumulativ urmatoarele condiţii: 

 presupune desfăşurarea unei activităţi de natură intelectuală, pe bază de 
contract încheiat cu beneficiarul serviciilor profesionale, în schimbul unui 
onorariu 

 atestă calificarea/specialitatea profesională a persoanei şi care emite 
coduri deontologice/tehnice/norme metodologice/instrucţiuni/ghiduri 
profesionale 

Exemple: agenţi relocare, activitate de call center, organizator de evenimente, 
property management etc.  

Riscuri asigurate: 

 Pierderile financiare directe ale beneficiarilor serviciilor profesionale 
prestate de tine, ca urmare a faptelor culpabile (neglijențe, erori sau 
omisiuni) pe care le-ai săvârşit. Se includ și pierderile financiare directe 
cu reconstituirea, refacerea sau înlocuirea documentelor pe care le-ai 
primit de la beneficiari, în cazul în care acestea s-au pierdut, distrus sau 
deteriorat din vina ta 

 Cheltuieli/costuri: cheltuieli de judecată şi taxe de timbru la plata cărora ai 
fost obligat prin hotărâre judecătorească. 

Suma asigurată: 

 Limita răspunderii agregat: suma totală de bani prevăzută în poliţa de 
asigurare în limita căreia Allianz-Țiriac plăteşte despăgubiri la producerea 
evenimentului, indiferent de numărul de evenimente asigurate 

 Limita răspunderii per eveniment: suma maximă de bani prevăzută în 
poliță în limita căreia Allianz-Țiriac plăteşte despăgubirea în legătură cu 
un singur eveniment intervenit în perioada asigurată. 

Evenimentul asigurat: este considerat atunci când persoanele prejudiciate 
de tine solicită pentru prima dată, în perioada asigurată, despăgubiri în 
legătură cu fapte culpabile (neglijențe, erori sau omisiuni) produse de tine. 

Acoperirea în timp:  

 În cazul în care Allianz-Țiriac anulează polița din orice motiv, altul decât 
plata primei, sau refuză să reînnoiască polița, ți se acordă o perioadă 
extinsă de 30 de zile de avizare a evenimentelor asigurate de la anularea 
sau expirarea poliței. În această perioadă, poți aviza Allianz-Țiriac cu 
privire la solicitări de despăgubiri primite de la beneficiarii tăi.  

 Extinderea acoperirii pentru perioada de anterioritate: față de acoperirea 
standard descrisă la evenimentul asigurat, la solicitarea asiguratului, 
contra unei plăți suplimentare, se pot acoperi faptele culpabile săvârșite 
de asigurat anterior emiterii poliței (cu 12, 24 sau maximum 36 de luni) 
pentru care se solicită despăgubiri pe perioada de valabilitate a poliței. 

  Prejudicii proprii ale Asiguratului 

 Prejudicii produse cu intenţie 

 Prejudicii provocate prin fapte culpabile săvârşite de asigurat, aflat  
într-o situaţie de incompatibiltate sau interdicţie 

 Pierderi financiare indirecte suferite de persoana prejudiciată (de exemplu, 
dar nu limitat la: pierderea veniturilor viitoare înregistrată ca urmare a 
producerii unui prejudiciu acoperit, pierderi ale unor dobânzi viitoare, pierderi 
înregistrate ca urmare a depăşirii costurilor/bugetelor estimate de asigurat, 
depăşirii ale limitelor de timp stabilite prin contract). 

 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 ! Solicitări de despăgubire pe care le primești anterior intrării în vigoare a 
poliţei; circumstanţe pe care le cunoști anterior intrării în vigoare a poliţei ca 
fiind circumstanţe potenţial generatoare de daună 

! Solicitări de despăgubire pe care le-ai înregistrat după expirarea poliţei de 
asigurare 

! Răspunderea ta pur contractuală (de exemplu, dar nu limitat la: penalităţile 
contractuale solicitate de persoana prejudiciată sunt excluse) 

! Solicitări de despăgubire decurgând din insolvenţa/falimentul firmei tale 

! Solicitări de despăgubire în legătură cu drepturi de proprietate intelectuală 

! Solicitări de despăgubire în legătură cu vătămari corporale (inclusiv daune 
morale) sau pagube la bunuri 

! Solicitări de despăgubire formulate în baza legislaţiilor SUA sau Canadei. 
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Unde beneficiez de asigurare? 

 Poliţa de asigurare acoperă activitatea profesională desfăşurată de asigurat în România, în beneficiul unor clienți români sau străini 
 

 
Ce obligaţii am? 

− Răspunderea, în scris, la întrebările formulate de Allianz-Țiriac şi declararea, la data încheierii contractului de asigurare, a informaţiilor sau împrejurărilor pe care 
le cunoaști şi sunt esenţiale pentru evaluarea riscului 

− 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 

− Declararea existenţei altor asigurări pentru aceeaşi formă de asigurare, inclusiv la asigurători diferiţi 

− Informarea cu privire la orice modificări intervenite în forma de exercitare a profesiei 

− Informarea reprezentanților Allianz-Țiriac dacă s-a pronunțat o sentință prin care s-a deschis procedura insolvenței, în termen de 30 zile de la data pronunțării  

− Notificare, în scris, a reprezentanților Allianz-Țiriac, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări de despăgubire de la persoana 
prejudiciată cu privire la producerea unui eveniment asigurat 

− Comunicarea reprezentanților Allianz-Țiriac a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate și permiterea acestora sau imputerniciților săi să facă investigaţiile 
necesare în vederea soluționării dosarului de daună 

− Nerecunoaşterea răspunderii şi neefectuarea vreunei oferte, promisiuni sau plăţi, fără acordul scris al Allianz-Țiriac 

− Dovedirea desfăşurării activităţii pe perioada de valabilitate a poliţei sau pe perioada de anterioritate. 
 

 
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, astfel: 

− Pentru plata integrală/prima rată - 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a poliţei 

− Pentru ratele următoare - 5 zile calendaristice de la data la care trebuia achitată rata. 
 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Răspunderea Allianz-Țiriac începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliţei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a 
încheiat asigurarea 

− Pentru suplimente de asigurare emise şi anexate la poliţă, răspunderea Allianz-Țiriac începe în ziua următoare datei emiterii suplimentului şi încetează o dată cu 
poliţa la care acesta este anexat sau în ultima zi de valabilitate a suplimentului dacă prin aceasta s-a extins valabilitatea poliţei emise iniţial 

− În cazul în care nu achiți 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 
 

 
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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