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Produs:         Polița de Asigurare de Răspundere Civilă Profesională a Avocaţilor   
 

[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente] 
 

Ce este acest tip de asigurare? 
Asigurare de răspundere civilă a Asiguratului faţă de clienţii săi prin încălcarea obligaţiilor profesionale ca avocat, ca urmare a  
unui act de imprudenţă, neglijenţă, eroare sau omisiune comis în perioada de valabilitate a poliţei şi pentru care Asiguratul 
devine răspunzător faţă de clientul său cu care a încheiat un contract scris valabil de asistenţă juridică/împuternicire avocaţială.   

 Ce se asigură? 
Se acoperă Răspunderea Civilă 
Profesională a Asiguratului faţă de 
clienţii săi, în limitele răspunderilor 
specificate în poliţa de asigurare, 
pentru:  
 sume pe care Asiguratul este 
obligat să le plătească cu titlu de daune 
pentru prejudicii materiale provocate, din 
culpa sa, clienţilor ca urmare a 
activităţilor specifice profesiei cum ar fi  
- consultaţii şi cereri cu caracter juridic, 

asistenţă şi reprezentare juridică în faţa 
organelor de jurisdicţie, de urmărire 
penală şi în faţa notarilor publici 

- apărarea, reprezentarea cu mijloace 
juridice specifice a drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanelor 
fizice şi juridice în raporturile cu 
autorităţile publice, instituţiile şi orice 
persoană română sau străină 

- redactarea de acte juridice, cu 
posibilitatea atestării identităţii părţilor, 
a conţinutului şi a datei actelor 

- orice alte mijloace şi căi proprii 
exercitării dreptului de apărare, în 
condiţiile legii 

 cheltuieli de judecată făcute 
de orice persoană/persoane în calitate 
de prejudiciat pentru îndeplinirea 
formalităţilor legale în vederea obligării 
Asiguratului la plata despăgubirii, cu 
condiţia ca acesta să fi fost obligat prin 
hotărâre judecătorească la plata 
acestora 
 cheltuieli de judecată făcute de 
Asigurat în procesul civil 
 cheltuieli de refacere şi/sau 
înlocuire a unor documentelor originale 
pierdute, distruse sau deteriorate din 
culpa Asiguratului 
 
Sumele care reprezintă limitele de 
răspundere acoperite prin poliţă, se 
stabilesc conform solicitării Asiguratului, 
în baza cererii-chestionar. 

 Ce nu este asigurat? 
Asigurătorul  nu datorează despăgubiri pentru: 
 consecinţe ale războiului, invaziei, acţiunii unui duşman extern, război civil, 

revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, confiscare, expropriere, 
naţionalizare, sechestrare, ordinelor unor guverne sau autorităţilor publice; 
greve, revolte şi tulburări civile; acte de terorism;  

 radiaţii ionizante, contaminare radioactivă şi poluarea aerului, apei şi solului; 
explozii atomice, radiaţii sau infestări radioactive, utilizarea azbestului; în 
legătură cu sindromul respirator acut sever, encefalopatia spongiformă acută, 
organisme modificate genetic sau mucegai toxic. 

 pretenţiile formulate de către soţ/soţie, persoane care locuiesc împreună cu 
asiguratul, persoane de care Asiguratul răspunde în baza legii, ori de către 
prepuşii, împuterniciţii sau reprezentanţii acestuia 

 pretenţiile pentru pagube cauzate cu intenţie de către Asigurat sau formulate 
printr-o cerere de despăgubire frauduloasă sau care au la bază declaraţii false;   

 daune morale, amenzi de orice fel, cheltuieli judiciare penale la care Asiguratul 
este condamnat 

 modificări în date, programe computerizate sau sofware, disfuncţionalităţi ale 
accesibilităţii datelor 

 cazuri de forţă majoră (cutremur, trăznet, inundaţie, etc) 

 Există restricții ale acoperirii? 
! acte de calomnie/defăimare; acte de necinste, criminale, frauduloase, 

răuvoitoare, omisiuni intenţionate ale Asiguratului sau ale oricărei persoane 
angajate de acesta 

! acordarea de promisiuni de rezultat (câştigarea cauzei), sau orice răspundere 
asumată de Asigurat prin contract, sau orice alt tip de angajament sau garanţie 
expresă dată de acesta, care depăşeşte răspunderea sa profesională angajată 
protrivit legii 

! vătămarea corporală sau deces; pierderi sau daune provocate proprietăţilor 
! cereri de despăgubire formulate împotriva Asiguratului de către orice persoană 

juridică controlată/condusă/administrată de către Asigurat sau la care acesta 
deţine un pachet de acţiuni; orice persoană sub autoritatea/conducerea căreia 
îşi desfăşoară activitatea Asiguratul; orice partener, asociat, angajat, sau cu 
care este rudă (până la gradul IV) 

! daune la care Asiguratul este îndreptăţit la despagubire în virtutea altor asigurări 
! desfăşurarea activităţii profesionale fără a avea la bază un contract de asistenţă 

juridică sau împuternicire avocaţială, încheiat/ă în formă scrisă, între Asigurat şi 
clienţii acestuia 

! nerambursarea avansurilor băneşti încasate de la clienţi, pierderi financiare 
reprezentate de cîştigul sau beneficiul nerealizat de către clientul Asiguratului, 
ca o consecinţă a prejudiciului produs de către Asigurat (pierderi indirecte) 

! prejudicii apărute ca o consecinţă a oricărei circumstanţe notificate anterior 
intrării în vigoare a poliţei, în mod rezonabil susceptibilă a produce un eventual 
prejudiciu 

! orice daună avizată după încheierea perioadei de asigurare, chiar dacă 
evenimentul a avut loc în perioada de valabilitate a poliţei 
 

http://www.garanta.ro/


 

Unde sunt acoperit? 
 

 Asigurarea acoperă activitatea Asiguratului desfăşurată numai pe teritoriul României. 
În situaţia în care, la încheierea asigurării se agrează extinderea acoperirii în afara teritoriul României, se exclud din 
asigurare orice prejudicii cauzate de Asigurat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi Canadei, precum şi în alte ţări sau 
teritorii care au un sistem legislativ similar. 
 

 

Care îmi sunt obligațiile? 
 
- Declararea, în scris, la încheierea contractului de asigurare, eventualelor daune anterioare, similare celor ce pot fi acoperite 

prin contractul de asigurare;  
- Plata primelor de asigurare în cuantumul şi la termenele scadente prevăzute în contractul de asigurare; 
- Luarea măsurilor pentru prevenirea producerii pagubelor, în conformitate cu prevederile legale 
- Permiterea reprezentanţilor Asigurătorului să inspecteze şi să examineze condiţiile de risc ori de câte ori consideră necesar 

şi punerea la dispoziţia reprezentanţilor Asigurătorului a tuturor detaliilor şi informaţiilor necesare pentru evaluarea riscului 
- să comunicaţi Asigurătorului orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea contractului 

de asigurare, precum şi schimbarea împrejurărilor esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat 
- să declaraţi existenţa altor contracte de asigurare pentru aceeaşi răspundere la asigurători diferiţi, atât la încheierea 

contractului de asigurare, cât şi pe parcursul executării acestuia 
- În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat: 

o la producerea riscului să ia pe seama Asigurătorului şi în cadrul limitei la care s-a efectuat asigurarea, potrivit cu 
împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor; 

o să avizeze în scris Asigurătorul, în termenul stabilit prin Condiţiile Speciale aplicabile, despre producerea 
evenimentului asigurat 

o să comunice în scris pretenţiile formulate de cei păgubiţi şi să depună orice acte primite în legătură cu producerea 
evenimentului asigurat 

o să depună toate documentele şi probele în legătură cu evenimentul, solicitate de Asigurător şi să permită acestuia 
să facă investigaţii referitoare la caz. 

- Asiguratul este obligat să înştiinţeze GARANTA în legătură cu o chemare în judecată sau altă formalitate premergătoare 
unei astfel de acţiuni, privind evenimentul asigurat. 

- Asiguratul este obligat să nu recunoască nici o răspundere sau culpă şi să nu facă nici o cheltuială, ofertă, promisiune sau 
plată, şi să nu tranzacţioneze fără acordul scris al Asigurătorului 

- Asiguratul este obligat să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele recomandări ale Asigurătorului.  
 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 
Prima de Asigurare: Primele de asigurare se calculează în funcţie de Limitele de răspundere şi de categoria în care se 
încadrează Asiguratul.  
 
Frecvenţă de plată: anual, semestrial sau trimestrial  conform solicitării dvs. prin completarea Cererii-Chestionar  
 
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, sau prin virament bancar.  
 

Când începe și când se sfârșește acoperirea? 
 
Răspunderea GARANTA începe la data precizată în contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a 
plătit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia.  
Răspunderea GARANTA încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei de asigurare, sau la rezilierea contractului de asigurare. 
 
Sunt acoperite evenimentele pentru care au fost formulate pretenţii de despăgubire în termen de maxim 2 ani de la expirarea 
contractului de asigurare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
- prejudiciile au fost cauzate în mod cert de un eveniment produs în perioada de valabilitate a asigurării; 
şi 
- Asiguratul a avizat în scris Asigurătorul, in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, în termen de 48 de ore 
de la luarea la cunoştinţă, despre orice eveniment care ar putea intra sub incidenţa contractului de asigurare 
 

Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
 

Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral asigurarea, cu un preaviz de 30 de zile (denunţarea neimplicând 
culpabilitatea vreunei părţi contractante). Primele de asigurare cuvenite Asigurătorului pentru perioada acoperită până la data 
denunţării efective (data la care denunţarea produce efecte) se calculează în proporţie de 1/12 din prima de asigurare anuală  
pentru fiecare lună sau fracţiune de lună de asigurare, iar diferenţa faţă de primele de asigurare deja plătite se restituie. 

 


