INFORMARE PREALABILA privind
ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A AUDITORILOR
INFORMAŢII DESPRE ASIGURĂTOR
Denumire/numărul de ordine din
Registrul Asigurătorilor/ Adresa - sediul
social /Telefon / Fax

GOTHAER ASIGURARI REASIGURARI S.A.
Societate pe acţiuni; Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (actuala Autoritate de
Supraveghere Financiară) RA057/06.12.2006;
Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucuresti Tel: +4 021 200 00 00;
Fax: +4 021 200 00 98 www.gothaer.ro; online.gothaer.ro
INFORMAŢII DESPRE INTERMEDIARUL ÎN ASIGURĂRI
Denumire/numărul de ordine din
Registrul Asigurătorilor/ Adresa sediul social /Telefon / Fax
Declaraţie Broker de asigurare
În conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea 32/2000, în calitate de broker de asigurare, sunt
împuternicit de GOTHAER ASIGURARI REASIGURARI S.A. să:
- colectez prime de asigurare în numele acesteia
DA □ NU □
- plătesc despăgubiri în numele acesteia
DA □ NU □
- emit documente de asigurare în numele acesteia DA □ NU □
Declaraţie Agent de asigurare
În calitate de agent de asigurare, sunt autorizat prin contractul de agent încheiat cu GOTHAER
ASIGURARI REASIGURARI S.A. să intermediez contracte de asigurare din clasa …………………
şi nu intermediez aceeaşi clasă de asigurări pentru alţi asigurători.
INFORMAŢII DESPRE CONTRACTUL DE ASIGURARE:
DEFINITII/DETALII RISCURI ASIGURATE:
Eveniment asigurat: Prejudiciul (dauna efectiva) suferit de Persoana pagubita, consecinta directa a unor Faptele culpabile savarsite de catre
Asigurat in exercitarea profesiei;
Persoana pagubita: Clientul care beneficiaza de servicii profesionale prestate de catre Asigurat, in baza unui contract incheiat cu acesta
conform reglementarilor legale in vigoare;
Fapta culpabila: neindeplinirea din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune) a obligatiei de diligenta asumata de catre Asigurat fata de Clientul
sau in baza contractului incheiat cu acesta si pentru care devine raspunzator in baza acestui contract, a prevederilor legale si a statutului
profesiei;
Cerere de despagubire: solicitarea/reclamatia/notificarea facuta in scris de catre Persoana pagubita impotriva Asiguratului, cu privire la
producerea unui Prejudiciu;
Despagubiri acordate: Asiguratorul acorda despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in Polita, pentru:
a) sumele compensatorii pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca Persoanelor pagubite cu titlu de Prejudicii;
b) cheltuielile de judecata facute de Persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata
despagubirilor, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
c) cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de cate instantele de judecata, daca Asiguratul a fost obligat
la plata despagubirilor.
EXCLUDERI SPECIFICE:
Pe langa excluderile generale, Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
1. orice prejudicii decurgand din/bazate pe/in legatura cu:
a) Cereri de despagubire, Prejudicii/plangeri/pretentii/actiuni/ circumstante/incidente/Fapte culpabile care ar putea genera Cereri de
despagubire, notificate sau asigurabile in baza oricarei alte polite de asigurare;
b) Cereri de despagubire, Prejudicii/plangeri/pretentii/actiuni/ circumstante/incidente care deriva din orice Fapta culpabila savarsita de catre
Asigurat inaintea intrarii in vigoare a Polite/ Perioadei retroactive convenite;
c) Cereri de despagubire facute dupa expirarea Politei, daca nu s-a convenit altfel prin precizarea expresa in polita;
2. prejudicii reprezentand vatamari corporale (inclusiv deces) si/sau pagube materiale (pierderea/distrugerea bunurilor) – cu exceptia
costurilor de refacere/inlocuire a documentelor, precum si consecintele acestora;
3. orice pierderi financiare indirecte (daune consecinta), reprezentate de castigul/beneficiul nerealizat de catre Persoana pagubita ca urmare
a Prejudiciului produs, precum si pierderea folosintei bunurilor ori reducerea valorii bunurilor dupa reparatie;
4. raspunderea Asiguratului, daca acesta isi desfasoara activitatea cu supervizarea unei banci, a unui prestator de servicii financiare ori a
unui broker de valori mobiliare si/sau actiuni;
5. orice raspundere manageriala;
6. orice raspundere asumata de Asigurat prin contract sau orice alt tip de angajament sau garantie data de catre acesta, care depaseste
raspunderea sa profesionala angajata potrivit legii;
7. prejudicii produse in cazul prestarii serviciilor profesionale fara un contract valabil, conform reglementarilor legale in vigoare;
8. prejudicii in legatura cu exercitarea de catre Asigurat a altor activitati/profesii, inclusiv a celor recunoscute de lege ca fiind compatibile cu
profesia de auditor financiar;
9. cereri de despagubire in legatura cu depasirea costurilor estimate si/sau a duratei prestarii serviciilor;
10. raspunderea rezultand din orice interpretare, aplicare eronata ori neaplicare a legilor altor tari;
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

prejudicii decurgand din nepastrarea secretului profesional si/sau a confidentialitatii activitatii;
prejudicii in legatura cu situatiile in care Asiguratul nu a respectat dispozitiile legale privind integritatea, obiectivitatea,
independenta/impartialitatea sau reputatia profesionala, interesele contrare, conflictul de interese sau situatiile de incompatibilitate;
neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contract ca urmare a incetarii/suspendarii activitatii profesionale din orice cauza;
prejudicii in legatura cu/cauzate de Fapte culpabile savarsite dupa incetarea activitatii Asiguratului, precum si dupa incetarea contractului
de prestari servicii;
prejudiciile produse oricaror persoane, ca urmare a renuntarii de catre Asigurat la prestarea serviciilor profesionale;
prejudicii in legatura cu efectuarea inregistrarilor contabile, transferurilor financiare ori administratii sumelor predate Asiguratului de catre
clienti/Persoanele pagubite;
rambursarea cheltuielilor/altor compensatii platite Asiguratului, inclusiv cu titlu de onorariu pentru serviciile prestate;
prejudicii directe ale clientilor generate de aranjamente sau recomandari, indiferent daca Asiguratul a primit sau nu un onorariu pentru
acestea, privind tranzactii financiare/imobiliare sau de alta natura comerciala; aceasta excludere nu se aplica si in cazul in care reclamatia
are drept obiect indrumari gresite, facute de Asigurat cu privire la probleme legate de impozitare;
pretenţii de despagubiri pentru prejudicii produse de Asigurat clientilor sai, care provin exclusiv din utilizarea programelor informatice
(software) si/sau a sistemelor de calcul (hardware) utilizate in desfasurarea activitatilor profesionale;
pierderea/distrugerea documentelor rezultand, direct sau indirect, din accesul sau folosirea neautorizata a sistemelor/ programelor
informatice utilizate de Asigurat in desfasurarea activitatii specifice.

I. EXCLUDERI GENERALE
Nu sunt cuprinse în asigurare şi Asigurătorul nu acordă despăgubiri în baza Contractului de asigurare pentru:
1.1 cereri de despăgubire/Prejudicii/Fapte culpabile ori circumstanţe care le-ar putea genera, cunoscute Asiguratului (indiferent dacă au fost
declarate sau nu Asigurătorului în Cererea-chestionar) sau pe care trebuia să le cunoască înainte de data intrării în vigoare a Contractului de
asigurare;
1.2 prejudicii produse de către Asigurat ca urmare a faptelor ilicite intenţionate (inclusiv frauda) ale acestuia;
1.3 pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infracţiuni;
1.4 prejudicii produse sau agravate (pentru partea din prejudiciu care s-a mărit) ca urmare a faptului că Asiguratul nu a luat măsurile necesare
prevenirii/diminuării prejudiciilor (de ex.: nerespectarea specificaţiilor tehnice ale producătorului/ furnizorului/reparatorului, folosirea unor
produse/echipamente neconforme cu scopul pentru care au fost produse, ieşite din uz sau care nu sunt aprobate de autorităţile legale spre a fi
utilizate ori care nu mai corespund normelor tehnice de funcţionare, nerespectarea reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea Activităţii
etc.);
1.5 pretenţiile de despăgubire formulate de Asiguraţi, unii împotriva altora sau împotriva Asiguratului de către:
a) soţul/soţia Asiguratului, persoanele faţă de care Asiguratul are obligaţia legală de întreţinere şi care locuiesc în mod statornic împreună cu
acesta, persoanele pentru care Asiguratul este obligat să răspundă în baza legii;
b) prepuşii/împuterniciţii/reprezentanţii/angajaţii Asiguratului;
c) orice persoană care este deţinută/controlată/condusă sau administrată, direct sau indirect, de către Asigurat;
d) orice persoană care îl deţine/controlează/conduce şi administrează pe Asigurat;
e) orice persoană pentru care Asiguratul are calitatea de partener contractual, consultant, prepus sau angajat.
1.6 pretenţiile privind situaţiile în care Asiguratul este exonerat de răspundere, conform prevederilor legale în vigoare;
1.7 orice răspundere a Asiguratului care excede răspunderea sa civilă delictuală;
1.8 orice răspundere asumată de către Asigurat printr-un contract, acord, înţelegere scrisă/verbală/subînţeleasă, precum şi prin orice tip de
garanţie;
1.9 orice răspundere civilă delictuală a Asiguratului decurgând din alte activităţi decât cea precizată în Contractul de asigurare;
1.10 pierderi financiare fără legătură directă cu vătămările corporale şi/sau pagubele materiale suferite de terţele persoane păgubite (de ex.:
pierderi financiare pure, pierderi de profit, pierderea folosinţei bunurilor, reducerea valorii bunurilor după reparaţie etc.), precum şi orice alte
prejudicii indirecte;
1.11 prejudicii nepatrimoniale (daune morale), daune rezultând din calomnie/defăimare, daune cominatorii, încălcarea drepturilor de proprietate
intelectuală (brevete, patente, drepturi de autor, mărci comerciale, embleme înregistrate la organisme specializate în domeniu);
1.12 pretenţiile cu privire la caracteristicile/performanţele activităţii/serviciilor prestate, pretenţii în legătură cu depăşirea costurilor
estimate/duratei prestării activităţii/serviciilor, orice costuri/cheltuieli rezultate din, direct sau indirect, sau în legătură cu executarea, finalizarea,
corectarea/rectificarea, îmbunătăţirea oricărei activităţi ori serviciu prestat/furnizat de către Asigurat, precum şi pretenţii în legătură cu
nerealizarea criteriilor/indicilor de performanţă a activităţii/serviciilor/lucrărilor prestate;
1.13 prejudiciile apărute în cazul desfăşurării Activităţii de către Asigurat fără documente doveditoare (inclusiv contract legal valabil încheiat cu
clienţii) sau a desfăşurării de activităţi neautorizate ori derulate cu încălcarea prevederilor legale (de ex.: Asiguratul nu deţine toate
avizele/autorizaţiile legale necesare desfăşurării Activităţii sau acestea sunt suspendate/anulate/ retrase/expirate, precum şi prejudiciile apărute
după încetarea Activităţii Asiguratului din orice cauză (insolvenţă, faliment etc.);
1.14 prejudicii generate de desfăşurarea Activităţii de către persoane care nu au pregătirea sau specializarea necesara;
1.15 amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor;
1.16 pagubele materiale produse bunurilor care aparţin Asiguratului sau care sunt ori au fost în grija/custodia/controlul acestuia în orice mod şi
cu orice titlu (de exemplu: îngrijire, păstrare, depozitare, reparare, prelucrare, curăţare, întrebuinţare etc.);
1.17 pretenţii de despăgubire în legătură cu daunele cauzate de orice Produs/Serviciu, care face obiectul Activităţii Asiguratului, şi care nu se
mai află în proprietatea/grija/controlul/custodia Asiguratului în momentul producerii Evenimentului asigurat;
1.18 răspunderea Asiguratului angajată pentru pagubele produse bunurilor care, fiind vândute nu au fost predate încă;
1.19 pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu daune cauzate de Asigurat propriilor angajaţi;
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1.20 orice răspundere profesională a Asiguratului;
1.21 orice răspundere managerială, inclusiv a administratorilor şi directorilor executivi;
1.22 răspunderea Asiguratului decurgând din orice activitate de construcţii-montaj (inclusiv demolare);
1.23 răspunderea Asiguratului decurgând din orice activitate de pază/monitorizare (dispecerat)/intervenţie/gardă;
1.24 răspunderea unităţilor medicale/sanitare de orice tip, teste clinice;
1.25 răspunderea sub-contractanţilor Asiguratului, dacă nu s-a convenit altfel între părţi cu precizarea expresă în Poliţă;
1.26 răspunderea încrucişată; prin „răspundere încrucişată” se înţelege situaţia în care pe Poliţă sunt numiţi mai mulţi Asiguraţi, iar dacă unul
dintre Asiguraţi cauzează Prejudicii unui alt Asigurat, acoperirea ar funcţiona ca şi cum ar fi fost emis un Contract de asigurare separat pentru
fiecare dintre Asiguraţi;
1.27 orice răspundere decenală, orice răspundere pentru vicii ascunse;
1.28 prejudicii în legătură cu deţinerea de animale periculoase;
1.29 prejudicii produse de către Asigurat sau prepuşii acestuia aflaţi sub influenta alcoolului, drogurilor, substanţelor stupefiante ori
medicamentelor cu efect similar;
1.30 pretenţii de despăgubire în legătură cu hârtii de valoare, documente, baze de date/înregistrări electronice, registre sau titluri, acte,
manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platină/aur/argint, mărci poştale şi altele asemenea, colecţii, tablouri, sculpturi sau alte obiecte având o
valoare artistică, ştiinţifică sau istorică, precum şi pentru distrugerea/dispariţia banilor. Totuşi Asigurătorul acordă despăgubiri în limita a 5% din
Limita de răspundere pe eveniment dar maxim 10.000 EUR (echivalent moneda Poliţei) pe eveniment şi în agregat pe Perioada asigurată pentru
prejudiciile (avarierea/distrugerea) produse de către Asigurat din culpă, bunurilor de tipul obiecte de artă (obiecte având o valoare artistică,
ştiinţifică sau istorică, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platină/aur/argint, mărci poştale şi altele asemenea, tablouri, sculpturi şi alte bunuri
de valoare similare) aparţinând terţilor şi aflate în spaţii publice (ex: muzee, galerii de artă etc.)
1.31 răspunderea decurgând din deţinerea, folosirea, încărcarea/descărcarea: autovehiculelor terestre (pentru care răspunderea civila este
obligatorie prin lege), inclusiv remorci sau alte vehicule cu tracţiune mecanică, înmatriculabile şi neînmatriculabile (electrocare, elevatoare,
motostivuitoare, utilaje de construcţii, utilaje agricole etc.), mijloacelor de transport maritim/lacustru/fluvial, şantierelor navale, docurilor,
debarcaderelor, porturilor, platformelor/echipamentelor maritime, mijloacelor de transport aerian, aerodromurilor/aeroporturilor, caselor de
expediţii, mijloacelor de transport prin cablu (telecabină, telescaun etc.), mijloacelor de transport feroviar/pe şine, precum şi răspunderea
transportatorului;
1.32 prejudicii produse sau agravate, direct sau indirect, parţial sau în întregime de:
a) utilizarea/neutilizarea internetului, intranetului, extranetului, site-urilor web, adreselor de internet;
b) transmisii/transferuri electronice (inclusiv de date şi informaţii), precum şi prin utilizarea oricăror sisteme/programe informatice;
c) orice virus informatic;
d) pierderi de date sau daune la/disfuncţionalităţi ale oricărui computer, echipament de procesare date, circuit integrat sau echipamente
similare, fie ele hardware sau software;
e) funcţionarea sau proasta funcţionare a internetului, intranetului, extranetului, site-urilor web, adreselor de internet;
f)
câmpuri electromagnetice şi/sau radiaţii electromagnetice de orice fel (inclusiv expunerea la astfel de câmpuri/radiaţii emise de liniile de
electricitate/echipamente electrice de orice fel);
g) poluare/contaminare/infiltraţii de orice natură şi din orice cauză, inclusiv costurile de îndepărtare/curăţare/depoluare;
h) explozii atomice, radiaţii sau infestări radioactive de orice fel;
i)
război, invazie, acte ale unui duşman extern, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost sau nu declarat), război civil, revoltă, greve, greve
patronale, rebeliune, revoluţie, insurecţie, dictatură militară, instaurarea legii marţiale, conspiraţie, răzvrătire militară cu/sau fără uzurparea
puterii, atacuri teroriste, dispoziţii administrative, distrugere sau afectare a proprietăţii din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din
partea oricărei autorităţi publice, confiscare, expropriere, naţionalizare, sechestrare, rechiziţionare sau alte acte similare, acte de sabotaj, acte
de vandalism;
j)
orice pretenţie de despăgubire pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de, rezultate prin contaminare cu sau asociate cu: azbest, fibre
minerale artificiale, organisme patogene (mucegai, spori, ciuperci etc.), tutun, substanţe/deşeuri toxice, uree formaldehidică, HIV/SIDA, hepatita,
vaccinuri, PCB (policlorat bifenil), DES (dietil stilbestrol), dioxină, oxicinolină, encefalopatia spongiformă şi orice mutaţie a acestui virus cum ar
fi encefalopatia spongioformă la bovine (BSE), la nurca, la oi, la căprioare, la om, scrapia, kuru, boala Creutzfeld-Jacob, insomnia familială
fatală, sindromul Gerstmann -Straussler-Scheinker, gripa aviară/porcina, silicoză, orice alţi viruşi asociaţi ai acestora, boala profesională,
sânge/produse din sânge, bănci de sânge, centre de donare a sângelui;
1.33 orice răspundere decurgând/în legătură cu:
a)
participarea Asiguratului, în calitate de concurent, la orice competiţii sportive/antrenamente cu vehicule propulsate cu motor;
b)
şcoli, universităţi, colegii;
c)
parcuri de distracţii, stadioane, tribune şi alte asemenea;
d)
pârtii şi orice amenajări/facilităţi/echipamente pentru schi;
e)
activităţi subacvatice, minerit, exploatarea zăcămintelor, săpături, excavaţii, foraj, tuneluri şi orice activitate în conexiune cu acestea;
f)
baraje, batardouri, poduri, coşuri de fum, viaducte, construcţii/lucrări subacvatice;
g)
producerea, deţinerea, depozitarea, manipularea, distribuţia, transportul de: explozivi, artificii, fitiluri, cartuşe, muniţie, nitroglicerina,
dinamita sau alte substanţe care se folosesc ca explozibil; gaze şi/sau recipiente /containere cu aer sub presiune; butan, metan, propan şi alte
gaze lichefiate; produse chimice şi petrochimice; substanţe/produse modificate genetic; gaze naturale; petrol/produse petroliere, combustibili
lichizi sau gazoşi, substanţe volatile;
h)
centrale electrice.
1.34 răspunderea furnizorilor de utilităţi publice (apă, gaze, energie etc.) precum şi a prestatorilor de servicii în domeniul utilităţilor publice,
răspunderea autorităţilor publice (inclusiv pompieri, poliţie, ordine publică), răspunderea municipalităţilor;
1.35 orice răspundere decurgând/în legătură cu activitatea de management/depozitare/aruncare a gunoaielor/deşeurilor de orice fel;
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1.36
1.37
a)
b)
c)

daune produse direct/indirect de nerespectarea conformităţii cu recunoaşterea datei ori în legătură cu aceasta;
pretenţii de despăgubire formulate:
în legătură/ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti, sentinţe arbitrale sau orice proceduri legale pronunţate de o instanţă din SUA,
Canada sau Japonia inclusiv hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice fel de procedură legală, pronunţată iniţial în baza
jurisdicţiei SUA, Canadei sau Japoniei şi investită cu formulă executorie în altă ţară (inclusiv cuprinsă în asigurare);
în baza unei înţelegeri amiabile convenite între părţi, supuse jurisdicţiei SUA, Canadei sau Japoniei;
în legătură cu orice reprezentanţă a Asiguratului situată în SUA, Canada sau Japonia.

II. DENUNTAREA UNILATERALA. PENALITATI IMPUSE
2.1 In cazul contractelor incheiate la distanta, Asiguratul are dreptul de a denunta unilateral contractul pe parcursul unei perioade de 14 zile
calendaristice de la incheierea contractului/ primirea politei si a conditiilor de asigurare, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui
motiv.
2.2 De asemenea potrivit Codului Civil, oricand pe parcursul derularii contractului de asigurare, oricare dintre parti poate denunta unilateral
Contractul de asigurare, cu notificare prealabila scrisa transmisa celeilalte parti. Contractul de asigurare isi va inceta efectele in termen de 20 de
zile de la data comunicarii notificarii.
2.3 La Aniversarea Contractului de asigurare si fara a aduce atingere prevederilor Codului Civil, mentionate in paragraful precedent,
Asiguratorul poate denunta unilateral contractul.
2.4 In cazul denuntarii/incetarii inainte de termen sau modificarii Contractului de asigurare cu acordul partilor, la stabilirea diferentelor de prima
de restituit ori de incasat se procedeaza astfel:
a) la incasare: se calculeaza prima de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare, in proportie de 1/12 din prima anuala, pentru
fiecare luna de asigurare (orice fractiune de luna de asigurare considerandu-se luna intreaga);
b) la restituire: Asiguratorul retine prima de asigurare aferenta perioadei in care Contractul a fost in vigoare, in proportie de 1/10 din prima
anuala, pentru fiecare luna de asigurare, iar restul se restituie.
In toate situatiile de mai sus, orice fractiune de luna de asigurare se considera luna intreaga. Cursul de schimb utilizat este cel comunicat de
B.N.R. pentru data incasarii/restituirii. Restituirea se va face doar in cazul in care nu a survenit nicio Dauna pe respectivul Contract de asigurare.
2.5 In cazul in care se constata reaua credinta a Asiguratului inainte sau dupa producerea oricarui Eveniment asigurat, Asiguratorul are
dreptul sa denunte Contractul de asigurare, fara restituirea Primei de asigurare, denuntarea devenind efectiva de la data comunicarii acesteia
prin notificarea scrisa a Asiguratului.
2.6 Asiguratorul poate denunta contractul (fara restituirea primei de asigurare) si este exonerat de plata despagubirii, in cazul in care
Asiguratul/Benefeciarul/oricine actioneaza in numele acestora a incercat sau incearca sa obtina despagubiri prin frauda.
III. MODALITATILE SI TERMENELE DE PLATA A PRIMEI DE ASIGURARE
3.1 Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-a stabilit Limita raspunderii (moneda Contractului de asigurare), plata putand
fi efectuata fie in Lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii, fie in moneda Contractului.
3.2 Plata primei de asigurare:
a) se poate efectua anticipat si integral pentru intreaga Perioada de asigurare sau in rate, in cuantumul si pana la datele scadente precizate
in Polita;
b) in cazul in care se convine ca Prima de asigurare sa fie platita in rate, rata intai de prima se achita la incheierea Contractului de asigurare,
iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la scadentele mentionate in Polita;
Modalitati de plata: în numerar la casieriile Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.; transfer bancar sau plata online cu cardul, în unul din conturile
Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.; direct pe site-ul www.gothaer.ro.
IV. MODALITATI SI TERMENELE DE PLATA A INDEMNIZATIILOR DE ASIGURARE:
Despăgubirile se plătesc în maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea întregii documentaţii la Asigurător, în baza acordului scris al
Asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea Cererii de despăgubire.
V. MODALITATI DE EXECUTARE, SUSPENDARE SAU INCETARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE. PERIOADA DE GRATIE
5.1 In caz de neplata la scadenta a unei rate (ulterioare celei dintai), Asiguratul/Contractantul poate plati rata restanta intr-o perioada de gratie
de 15 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei ratei respective, mentionate in Polita. In aceasta perioada de gratie
Asiguratorul acopera riscurile precizate in Contractul de asigurare;
5.2 Daca Asiguratul nu plateste rata de prima restanta in perioada de gratie acordata, contractul se reziliaza de drept, fara punere in intarziere
si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 000 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restante, mentionata in Polita.
5.3 In cazurile in care, cu prilejul unei Inspectii de risc, se constata degradarea conditiilor existente la data incheierii Contractului de asigurare,
cresterea nivelului de risc sau aparitia unor riscuri suplimentare, Asiguratorul are dreptul sa suspende Contractul printr-o notificare scrisa, iar
raspunderea acestuia inceteaza. In urma constatarii remedierii neajunsurilor, Asiguratorul va comunica in scris Asiguratului reintrarea in vigoare
a Contractului de asigurare.
VI.

LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
Asigurarea de raspundere civila este supusa legilor din Romania, iar Conditiile generale si speciale se completeaza cu prevederile legale
in vigoare.

VII.
7.1

LITIGII. MODALITATI DE SOLUTIONARE AMIABILA A PETITIILOR
Orice litigiu in legatura cu aplicarea Contractului de asigurare se rezolva prin conciliere directa intre parti sau, in cazul in care acest lucru
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nu este posibil, de catre instantele judecatoresti competente de la sediul social al Asiguratorului.
7.2 In caz de litigiu intre Asigurat si tertii pagubiti, generat de producerea oricarui Eveniment asigurat, Asiguratorul acopera raspunderea
Asiguratului numai in cazul litigiilor care se judeca in Romania si in conformitate cu legea din Romania.
7.3 Eventualele petitii, in vederea rezolvarii pe cale amiabila, se vor transmite in scris: prin Posta/Registratura la adresa: Str. Barbu
Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucuresti; Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98 (de luni pana vineri, intre orele: 9 – 17.30); Email: petitii@gothaer.ro.
7.4 In cazul in care petitiile dumneavoastra nu se solutioneaza pe cale amiabila, va puteti adresa: Autoritatii de Supraveghere Financiara,
inclusiv accesand site-ul acesteia, Oficiului pentru Protectia Consumatorilor sau Instantelor judecatoresti competente.
VIII. FONDUL DE GARANTARE
8.1 In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor s-a constituit Fondul de
garantare, destinat platilor de indemnizatii/despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, in cazul insolvabilitatii
asiguratorului, conf. Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
8.2 Fondul de garantare este constituit, ca persoana juridica de drept public, conform Legii nr. 213/2015 completata cu Norma nr. 16/2015 .
IX. INFORMATII PRIVIND DEDUCERILE PREVAZUTE IN LEGISLATIA FISCALA APLICABILA CONTRACTELOR DE ASIGURARE
9.1 Conform legislatiei fiscale in vigoare:
a)
primele de asigurare nu sunt purtatoare de TVA;
b) indemnizatiile de asigurare nu sunt venituri impozabile.
9.2 Toate impozitele si taxele directe sau indirecte, prezente si viitoare referitoare la acest contract si la executarea acestuia, ca de exemplu
cele privitoare la prima, Polita, alte acte care depind de aceasta si chitante, cad in sarcina Asiguratului, chiar daca plata a fost facuta anticipat de
catre Asigurator.
A m primit informarea prelabila privind conditiile contractului de asigurare si am fost informat cu privire la prevederile Conditiilor de asigurare
aferente produsului ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA A AUDITORILOR.
Client/ Solicitant:......................................
(Nume, Prenume/Semnatura)
Data:………………………………………....
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