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Produsul: Asigurarea privind răspunderea civilă a administratorilor 
și directorilor executivi  

 

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest produs de asigurare vă sunt 

oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Acordăm despăgubiri pentru prejudiciile financiare produse companiei cât și pentru prejudiciile financiare cauzate terților, în urma săvârșirii de către 
administratori şi directori executivi a unor fapte culpabile în exercitarea funcției de conducere.  

 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? Nu se acordă despăgubiri pentru: 

Nu se acordă despăgubiri pentru: 

 

 

 

Riscuri asigurate 

 Acoperirea administratorilor și directorilor executivi: 

Acordăm despăgubiri pentru prejudicii financiare rezultând din cereri de 

despăgubire înaintate pentru prima dată împotriva unui Asigurat în 

timpul perioadei de Asigurare, în legătură cu orice fapt culpabil comis 

de Asigurat 

 Despăgubire acordată companiei: 

Acordăm companiei despăgubiri pentru prejudicii financiare rezultând 

din cereri de despăgubire înaintate pentru prima dată împotriva 

Asiguratului în timpul perioadei de asigurare, în legătură cu orice fapt 

culpabil comis de Asigurat 

 Cheltuieli privind servicii de limitare a despăgubirilor: 

Sunt plătite onorariile și costurile rezonabile și necesare pentru 

serviciile unui avocat / consultant extern specializat suportate de 

Asigurat pentru minimizarea despăgubirilor rezultate dintr-o cerere de 

despăgubire înaintată către Asigurat, cu condiția ca Asiguratul să 

obțină acordul prealabil scris al Groupama 

 Costuri de urgență: 

În cazul unor situații de urgență, când a fost necesară efectuarea rapidă 

a unor cheltuieli de apărare și nu a putut fi obținut în mod rezonabil 

acordul prealabil scris al Groupama înainte de efectuarea cheltuielilor 

de apărare, putem aproba ulterior acordarea unor asemenea costuri 

Suma asigurată - Suma maximă pe care o poate acorda Groupama 

ca despăgubire, conform condițiilor de asigurare, menționată în poliță. 

 

Nu se acordă despăgubiri pentru: 
  Cheltuielile cu apărarea suportate de către companie stabilite prin 
hotărâri judecătoreşti pronunțate împotriva companiei 
 Cheltuieli cu apărarea suportate de către companie stabilite prin 
înțelegerile pe cale amiabilă încheiate de către companie ce decurg dintr-
o cerere de despăgubire înaintată către companie 
Despăgubiri/cheltuieli ce decurg din orice obligație legală pe care o are 
compania față de persoana prejudiciată 

  

  

 

 Există restricții de acoperire? 

Nu acordăm despăgubiri pentru: 
 Prejudicii financiare înregistrate de companie, rezultând din 

nerespectarea de către Asigurat a criteriilor de performanţă sau 
neatingerea obiectivelor propuse în planul de afaceri sau în 
contractul de management 

 Cereri de despăgubire formulate în legătură cu starea de insolvență 
a companiei declarată de către o instanță de judecată 

 Orice cerere de despăgubire înaintată de:  
- Asigurat în numele sau la iniţiativa ori propunerea companiei, 

precum şi cererile de despăgubire ale unui acţionar al companiei, 
formulate ca urmare a unor înțelegeri intervenite între acesta și 
Asigurat și/sau companie.  

- Companie sau în numele companiei sau a oricărui Asigurat, în 
cazul în care nu există un prejudiciu financiar, respectiv o cerere 
de despăgubire înaintată împotriva unui Asigurat. 

 Orice cerere de despăgubire care decurge din răspunderea civilă 
profesională a Asiguratului 

 Orice cereri de despăgubire privind o reală sau pretinsă vătămare 
corporală, îmbolnăvire, boală, deces, deteriorare, distrugere sau 
deprecierea oricărui activ corporal inclusiv pierderea dreptului de 
folosinţă, încălcarea vieții private, efracție, evicţiune, arestare  ca 
urmare a unor erori judiciare, act de violență, trauma emoțională sau 
suferința psihică, insultă, calomnie, defăimare. Această excludere nu 
se va aplica pentru trauma emoțională sau suferința psihică în 
legătură cu cereri de despăgubire privind încălcarea practicii de 
angajare 

 Cereri de despăgubire anterioare încheierii poliței de asigurare, 
fapte culpabile cunoscute sau litigii existente 



 

Unde beneficiez de acoperire? 

 

Acestă asigurare se aplică tuturor cererilor de despăgubire înaintate împotriva Asiguratului pe teritoriul României 

 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 

- Trebuie să răspundeți în scris la chestionarele solicitate și să declarați toate circumstanțele, eventualele litigii și cereri de despăgubire referitoare 

la risc, pe care le cunoaşteți 

- Trebuie să plătiți primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în polița de asigurare 

În timpul derulării contractului: 

- Ne veți aduce la cunoștință, în scris, în cel mai scurt timp posibil, circumstanțele care ar putea da naștere la o cerere de despăgubire 

- Dacă în timpul Perioadei de Asigurare, Contractantul: a) face o ofertă publică sau privată cu privire la titlurile sale de valoare (acțiuni), sau b) listează 

sau comercializează titlurile de valoare (acțiuni) la o bursă de valori sau piață reglementată, atunci Contractantul va informa Groupama de îndată 

ce informațiile sunt dezvăluite public, Groupama având  dreptul să decidă modificarea termenilor și condițiilor contractului de asigurare (inclusiv 

limitarea acoperirii pentru Fapte Culpabile, înainte de efectuarea acestor oferte sau listări) și să solicite o primă suplimentară de asigurare care să 

reflecte expunerea sporită. În situația în care Contractantul nu este de acord cu termenii și condițiile de asigurare propuse, inclusiv cu prima de 

asigurare suplimentară, contractul de asigurare va înceta, cu restituirea eventualelor prime de asigurare achitate în avans, calculate pro rata 

temporis. 

În caz de daună: 

- Trebuie să vă apărați în mod adecvat împotriva oricărei cereri de despăgubire 

- Trebuie să luați pe cheltuiala proprie, toate măsurile rezonabile de minimizare a cuantumului despăgubirilor 

 
 

Când și cum plătesc? 

Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile  Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar 

la reprezentanții noștri de vânzări.  

Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt 

prevăzute și datele scadente. 

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Acoperirea prin asigurare începe de la data fixată în poliţă, dar în niciun caz înainte de orele 24:00 ale zilei în care ați plătit prima de asigurare sau 

prima rată a acesteia și încetează în una din următoarele situații:  

- la data expirării Perioadei de Asigurare sau a Perioadei Extinse de Raportare 

- prin reziliere 

- prin denunțare 

-alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare. 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în 

care dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor 

contractuale. 

Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră  cât și de noi, fără penalități și fără a fi 

necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 
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