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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

În baza prezentelor condiții de asigurare, este acoperită răspunderea civilă profesională a unităților 

constituite în următoarele forme de organizare: laboratoare de încercări/etalonare, laboratoare medicale, 

organisme de inspecție în domeniul evaluării conformității, organisme de certificare a conformității 
produselor, organisme de certificare a sistemelor de management, organisme de certificare persoane, 

organizatori de scheme de încercări inter-laboratoare, alte organisme de încercări pentru domenii care vor 

fi stabilite de cooperarea europeană pentru acreditare sau de alte autorități cu atribuții de reglementare. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Asigurătorul acordă despăgubiri, în limitele 

răspunderii menționate în polița de asigurare, 

pentru: 

 Sumele compensatorii pe care Asiguratul 
este obligat să le plătească persoanelor 

prejudiciate cu titlu de despăgubiri ca 

urmare a producerii evenimentelor 

asigurate; 

 Cheltuielile de jucată făcute de persoana 
prejudiciată pentru îndeplinirea 

formalităților legale în vederea obligării 

Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă 

Asiguratul a fost obligat la despăgubire prin 
hotărâre judecătorească rămasă definitivă 

și irevocabilă; 

 Cheltuielile de judecată făcute de Asigurat 
în procesul civil, stabilite de lege ori de către 

instanțele de judecată, dacă Asiguratul a 

fost obligat la plata despăgubirilor. 

  Prejudicii decurgând din/în legătură cu: 

poluare, contaminare din orice cauză (emisia, 

dispersarea, descărcarea, eliberarea 

poluanților, precum și substanțe 
iritante/contaminante solide, lichide, gazoase, 

incluzând fum, vapori, funingine, acizi, 

substanțe chimice, reziduuri/deșeuri). 
 Această excludere nu validează în cazul 

prejudiciilor produse ca urmare a: 

 Nedetectării prezenței poluanților la 
analiza/testarea materialelor/probelor care 

conțin poluanți; 
 Determinării eronate a tipului, nivelului, 

concentrației sau a altor elemente specifice 

poluanților și transmiterea raportului 

conținând asemenea erori clientului; 

 Fumul, vaporii, funinginea degajate ca urmare 

a producerii incidentului sau exploziei nu intră 

în categoria poluanților. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 ! Consecințele nerespectării confidențialității și a 
secretului profesional. 

! Fapte cunoscute de Asigurat (indiferent dacă au 

fost declarate sau nu Asigurătorului în cererea 

chesitonar) sau pe care trebuia să le cunoască 

înainte de data intrării în vigoare a contractului 

de asigurare. 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

 

Ce obligații am? 
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 Înregistrarea unei evidențe corecte a tuturor serviciilor prestate și păstrarea acestor evidențe astfel 

încât ele să poată fi puse la dispoziția Asigurătorului sau a reprezentanților numiți al acestuia, în 

măsura în care ele pot avea o legătură cu eventuale pretenții de despăgubire. 

 Comunicarea (în scris în termen de 48 de ore) descoperirii oricărui prejudiciu pentru care ar putea 

fi făcută o reclamație împotriva lui. 

 Desfășurarea de servicii profesionale în concordanță cu standardele tehnice și profeisonale, 

promulgate de organismele interne și/sau internaționale cu atribuții de reglementare, organismele 

profesionale și legislația relevantă/specifică. 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 

imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de asigurare) și 
după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in ziua și la ora înscrisă în poliță, 
în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau forță majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 de 
zile. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  




