ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ
PROFESIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
- Condiţii speciale de asigurare I.
DEFINIŢII
Asigurat: persoana ce exercită profesia de notar public, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Pe teritoriul României funcţia de notar public se organizează şi se
exercită numai în condiţiile prezentei legi, în cadrul Uniunii
Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare
Uniunea, şi al Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare
Camere. Funcţia de notar public se exercită numai de către notarii
publici membri ai Uniunii, organizaţi în cadrul Camerelor.
Formele de exercitare a funcţiei de notar public sunt:
a) birou individual;
b) societate profesională;
Pot avea calitatea de Asigurat în baza prezentelor Condiţii
speciale de asigurare: notarii publici, notarii publici asociaţi în
cadrul societăţii profesionale, notari stagiari precum şi personalul
de specialitate (angajaţi cu studii superioare şi personal auxiliar).
Contractant: Persoana fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi
sau persoana juridică care încheie Contractul de asigurare cu
Asigurătorul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi
se obligă faţă de Asigurător să plătească Prima de asigurare.
Asiguratului ori Beneficiarului îi sunt opozabile neîndeplinirea de
către Contractant a obligaţiilor prevăzute în Poliţă;
Eveniment asigurat: orice cerere scrisă de despăgubire
formulată pentru prima oară împotriva Asiguratului, în timpul
perioadei de asigurare, adusă în mod obligatoriu la cunoştinţa
Asigurătorului în timpul aceleiaşi perioadei de asigurare. Cererea
de despăgubire va conţine pretenţiile de despăgubire legate de
orice Daună produsă în mod imprevizibil şi accidental care apare
sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare sau
în timpul perioadei retroactive de răspundere şi în urma căreia se
naşte dreptul la despăgubire;
Persoana păgubită: persoana fizică sau juridică care beneficiază
de serviciile profesionale prestate de către Asigurat prin acte
notariale sau consultaţii juridice;
Fapta culpabilă: neîndeplinirea din culpă (neglijenţă, imprudenţă,
omisiune) a obligaţiei de diligenţă asumată de Asigurat faţă de
beneficiarul serviciilor profesionale prestate prin acte notariale sau
consultaţii juridice şi pentru care Asiguratul devine răspunzător în
baza prevederilor legale şi a statutului profesiei;
Imprudenţa: este caracterizată prin faptul că autorul prevede
posibilitatea producerii rezultatului păgubitor al faptei ilicite, dar nu
îl acceptă, considerând în mod nejustificat că acel rezultat nu se
va produce.
Neglijenţa: este caracterizată prin faptul că autorul faptei
păgubitoare nu prevede rezultatul conduitei sale, deşi trebuia şi
putea să îl prevadă.
Faptă ilicită: faptă cu caracter contrar normelor legale sau
clauzelor contractuale, cauzatoare de prejudicii; element al
răspunderii civile.
Cerere de despăgubire: solicitarea/reclamaţia/notificarea făcută
în scris de către Persoana păgubită împotriva Asiguratului, cu
privire la producerea unui Prejudiciu;
Perioada retroactivă: perioada imediat anterioară intrării în
vigoare a Poliţei de asigurare (max. 36 luni) în care Asiguratul a
săvârşit o Faptă culpabilă, pentru care se înregistrează o Cerere
de despăgubire, conform pct. 2.2.;
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Se consideră perioadă imediat anterioară de acoperire,
perioada în care Asiguratul a avut încheiată o Poliţă de
asigurare la Gothaer Asigurări Reasigurări pentru
aceleaşi riscuri şi a fost reînnoită an de an, fără a exista
perioade de întrerupere.
 Perioada retroactivă se poate acorda numai la
reînnoirea Poliţei la Gothaer Asigurări Reasigurări, după
analizarea informaţiilor transmise de către Asigurat şi
contra plăţii unei prime de asigurare suplimentare;
 În cazul introducerii cererii de despăgubire în perioada
de valabilitate a Poliţei de asigurare în vigoare se vor
acorda despăgubiri pentru daunele produse de Asigurat
oricând în perioada retroactivă neîntreruptă sau în
perioada asigurată a Poliţei aflată în vigoare, cu
respectarea prezentelor Condiţii speciale de asigurare.
 Data daunei este data la care a fost formulată în scris
prima Cerere de despăgubire împotriva Asiguratului;
 Perioada retroactivă precum şi prima suplimentară sunt
menţionate în Poliţa de asigurare
Franşiza: partea din fiecare Cerere de despăgubire (sau Serie de
Cereri de despăgubire) care rămâne în sarcina Asiguratului.
Răspunderea civilă profesională: obligaţia Asiguratului de a
repara prejudiciul patrimonial cauzat unui client din culpa sa, ca
urmare a unor erori profesionale săvârşite în exercitarea funcţiei
de notar sau ca urmare a faptelor sale culpabile.
Riscul asigurat: riscul acoperit prin prezentele condiţii speciale
este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (produse în
timpul perioadei de asigurare sau în perioada retroactivă) cauzate
de Asigurat clientului ca urmare a neexecutării sau executării
necorespunzătoare a obligaţiilor în legătură cu prestarea de
servicii notariale.
Limita răspunderii: reprezintă suma maximă a despăgubirilor pe
care Asigurătorul le acordă pentru toate cererile de despăgubire
formulate în Perioada de asigurare.
II.
ACOPERIRE
2.1. Obiectul asigurării
Prin derogare de la Condiţiile generale privind Asigurarea de
răspundere civilă generală, Asigurătorul acoperă în conformitate
cu prevederile prezentelor Condiţii speciale de asigurare,
răspunderea civilă profesională a Asiguratului, declanşată ca
urmare a producerii unui Eveniment asigurat.
2.2. Acoperirea în timp
Poliţa de asigurare acoperă Prejudiciile suferite de Persoana
păgubită, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
Prejudiciul să decurgă dintr-o Faptă culpabilă săvârşită de
către Asigurat în perioada asigurată menţionată în Poliţa de
asigurare sau în Perioada retroactivă, dacă s-a convenit;
Cererea de despăgubire în legătură cu Prejudiciul respectiv
să fie făcută în scris, pentru prima oară, în Perioada asigurată
menţionată în Poliţă.
III.
DESPĂGUBIRI ACORDATE
3.1. Asigurătorul acordă despăgubiri, în limitele răspunderii
menţionate în Poliţă, pentru:
a) sumele compensatorii pe care Asiguratul este obligat să le
plătească Persoanelor păgubite cu titlu de Prejudicii;
b) cheltuielile de judecată făcute de Persoana păgubită pentru
îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la
plata despăgubirilor, dacă acesta a fost obligat la despăgubire
prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
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c) cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil,
stabilite de lege ori de către instanţele de judecată, dacă
Asiguratul a fost obligat la plata despăgubirilor.
3.2. Acoperiri suplimentare
În limita răspunderii, menţionată în Poliţa de asigurare şi aferentă
Perioadei asigurate, Asigurătorul acordă despăgubiri şi pentru:
a) Costurile de refacere/înlocuire a documentelor
dacă pe parcursul Perioadei asigurate, Asiguratul
descoperă şi informează în scris Asigurătorul că orice documente
originale (de ex. acte, certificate, planuri, date pe suport
electronic, altele decât bancnote/acţiuni/obligaţiuni/instrumente de
plată), care au fost lăsate de către clienţi în grija sa spre utilizare
în desfăşurarea serviciilor profesionale specifice, au fost distruse,
pierdute sau deteriorate din culpa Asiguratului, Asigurătorul va
acorda despăgubiri pentru refacerea/înlocuirea sau restaurarea
acestor documente proprietate a Clientului, în limita a 10% din
limita răspunderii pe eveniment, max. 5.000 EUR (pe eveniment
şi în total pe perioada asigurată);
Asigurătorul nu acoperă răspunderea Asiguratului pentru
distrugerea/avarierea documentelor ca urmare a uzurii normale,
deteriorării graduale, cauzelor atmosferice/climatice, influenţei
temperaturii ori a câmpurilor magnetice, dăunătorilor;
orice Cerere de despăgubire pentru astfel de costuri de
refacere/înlocuire a documentelor va fi însoţită de facturi emise de
o persoană competentă desemnată de către Asigurător şi cu
acordul Asiguratului;
Pentru această acoperire nu se aplică Franşiza.
b) Perioada extinsă de notificare
În cazul în care Asigurătorul îşi exercită dreptul de a
denunţa/rezilia Poliţa de asigurare sau refuza reînnoirea acesteia
(cu excepţia denunţării/rezilierii/refuzării reînnoirii Poliţei ca
urmare a neîndeplinirii obligaţiilor privind plata primei de asigurare
ori a încălcării unor obligaţii contractuale de către Asigurat),
Asigurătorul extinde automat şi gratuit acoperirea pentru o
perioadă de 30 de zile (denumită „Perioadă extinsă de notificare”),
obligându-se să despăgubească Asiguratul şi pentru
Evenimentele asigurate pentru care sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
Prejudiciul înregistrat de Persoana păgubită este
consecinţa unor Fapte culpabile săvârşite în Perioada asigurată
(ori Perioada retroactivă, dacă s-a convenit), dar anterior datei
denunţării/rezilierii sau expirării Poliţei de asigurare;
Cererea de despăgubire este transmisă Asiguratului, în
scris, pentru prima dată în Perioada extinsă de notificare;
nu intră sub incidenţa acoperirii conferite de o altă poliţă de
asigurare de răspundere civilă.
IV.
EXCLUDERI
Pe lângă excluderile prevăzute în Condiţiile privind asigurarea de
răspundere civilă generală, Asigurătorul nu acordă despăgubiri
pentru:
4.1. orice prejudicii decurgând din/bazate pe/în legătură cu:
a)
Cereri de despăgubire ori Prejudicii/ plângeri/ pretenţii/
acţiuni/circumstanţe/incidente/Fapte culpabile care ar putea
genera Cereri de despăgubire, notificate sau asigurabile în baza
oricărei alte poliţe de asigurare;
b)
Cereri de despăgubire, Prejudicii/ plângeri/ pretenţii/ acţiuni/
circumstanţe/incidente care derivă din orice Faptă culpabilă
săvârşită de către Asigurat înaintea intrării în vigoare a Poliţei/
Perioadei retroactive convenite;
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c)
Cereri de despăgubire făcute după expirarea Poliţei, cu
excepţia celor precizate la pct. 3.2.b) de mai sus;
4.2. prejudicii rezultate din desfăşurarea activităţii profesionale
în absenţa cererii formulate de către client;
4.3. prejudicii reprezentând vătămări corporale (inclusiv deces)
şi/sau pagube materiale (pierderea/distrugerea bunurilor) – cu
excepţia celor precizate la pct. 3.2., precum şi consecinţele
acestora;
4.4. orice pierderi financiare indirecte (daune consecinţă),
reprezentate de câştigul/beneficiul nerealizat de către Persoana
păgubită ca urmare a Prejudiciului produs, precum şi pierderea
folosinţei bunurilor ori reducerea valorii bunurilor după reparaţie;
4.5. orice pretenţii formulate împotriva Asiguratului referitoare la
repararea prejudiciului moral, daune morale, alte prejudicii
personale nepatrimoniale;
4.6. orice răspundere asumată de Asigurat prin contract sau
orice alt tip de angajament sau garanţie dată de către acesta, care
depăşeşte răspunderea sa profesională angajată potrivit legii;
4.7. orice răspundere managerială;
4.8. răspunderea Asiguratului, dacă acesta îşi desfăşoară
activitatea sub supravegherea unei instituţii bancare;
4.9. prejudicii produse în cazul prestării serviciilor profesionale
fără un contract valabil, conform reglementărilor legale în vigoare;
4.10. prejudicii în legătură cu exercitarea de către Asigurat a altor
activităţi/profesii, inclusiv a celor recunoscute de lege ca fiind
compatibile cu profesia de notar public;
4.11. prejudicii în legătură cu exercitarea de către Asigurat a altor
activităţi/profesii recunoscute de lege ca fiind incompatibile sau
care nu au legătură cu profesia de notar public;
4.12. cereri de despăgubire în legătură cu depăşirea costurilor
estimate şi/sau a duratei prestării serviciilor;
4.13. răspunderea rezultând din orice interpretare, aplicare
eronata ori neaplicare a legilor altor ţări;
4.14. prejudicii decurgând din nepăstrarea secretului profesional
şi/sau a confidenţialităţii activităţii;
4.15. prejudicii în legătură cu situaţiile în care Asiguratul nu a
respectat dispoziţiile legale privind interesele contrare, conflictul
de interese sau situaţiile de incompatibilitate;
4.16. prejudiciile produse oricăror persoane, ca urmare a
renunţării de către Asigurat la prestarea serviciilor profesionale;
4.17. neducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract
ca urmare a încetării/suspendării activităţii profesionale din orice
cauză;
4.18. prejudiciile produse ca urmare a desfăşurării activităţii după
ce a fost exclus din profesie, excludere dispusă ca sancţiune
disciplinară, în condiţiile normelor legislative în vigoare;
4.19. prejudicii produse ca urmare a desfăşurării activităţii
profesionale, de către Asigurat, ca urmare a nerespectării limitelor
de competenţă teritorială şi materială prevăzute de normele
legislative în vigoare;
4.20. prejudicii generate de Fapte culpabile săvârşite după
încetarea activităţii Asiguratului, precum şi după încetarea
contractului de prestări servicii;
4.21. prejudicii în legătură cu efectuarea înregistrărilor contabile,
transferurilor financiare ori administrării sumelor predate Asiguratului
de către clienţi/Persoanele păgubite;
4.22. rambursarea
cheltuielilor/altor
compensaţii
plătite
Asiguratului, inclusiv cu titlu de onorariu pentru serviciile prestate;
4.23. pretenţii de despăgubiri pentru prejudicii produse de
Asigurat clienţilor săi, care provin exclusiv din utilizarea
programelor informatice (software) şi/sau a sistemelor de calcul
(hardware) utilizate în desfăşurarea activităţilor profesionale;
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4.24. pierderea/distrugerea documentelor rezultând, direct sau VI.
MOMENTUL ÎNCEPERII ŞI CEL AL ÎNCETĂRII
indirect, din accesul sau folosirea neautorizată a sistemelor/ CONTRACTULUI DE ASIGURARE
programelor informatice utilizate de Asigurat în desfăşurarea 6.1. Răspunderea Asigurătorului începe, de regulă, la ora 000 a
activităţii specifice;
primei zile din Perioada de asigurare înscrisă în Poliţă (sau în
4.25. pretenţii de despăgubire ca urmare a încălcării prevederilor eventualele suplimente de asigurare), dar nu mai devreme de ora
legale în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 000 a zilei următoare celei în care s-a plătit Prima de
personal;
asigurare/Rata I de primă.
4.26. prejudicii cauzate de Asigurat, prin activitatea sa 6.2. Răspunderea Asigurătorului încetează de drept la
profesională, persoanelor juridice la care Asiguratul deţine momentul intervenirii oricăreia dintre următoarele situaţii:
participaţii la capitalul social al acestora faţă de care are interese
a) la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare
patrimoniale;
stabilite în Poliţă;
4.27. prejudicii rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii
b) la data rezilierii/denunţării unilaterale/încetării cu
notariale speciale din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor
acordul părţilor;
consulare ale României;
c) la data scadenţei ratelor de primă - în cazul în care
4.28. prejudicii izvorând din orice acte discriminatorii săvârşite de
sumele datorate cu titlu de Primă de asigurare nu s-au
Asigurat din motive de rasă, credinţă, vârstă sau sex;
plătit la scadenţă şi nici în perioada de graţie convenită;
4.29. pierderi financiare suferite de Asigurat, ca urmare a
d) prin consumarea totală a Limitei de răspundere pe
desfăşurării activităţii profesionale, inclusiv cele legate de refuzul
Perioada de asigurare (Limita agregat), ca urmare a
justificat de a întocmi un act contrar legii ori cu un conţinut legal
efectuării plăţii indemnizaţiilor de despăgubire de către
îndoielnic; cheltuieli de refacere sau înlocuire a titlurilor şi
Asigurător;
efectelor negociabile, bilete de loterie şi concursuri, bani, suporturi
e) prin suspendarea calităţii de notar public, conform
de stocare sau arhivare date, hârtii de valoare, manuscrise,
normelor legislative;
bijuterii, obiecte preţioase, bunuri cu valoarea artistică, istorică
f)
prin încetarea activităţii de notar public, conform
sau ştiinţifică sau de patrimoniu, titluri de credit;
normelor legislative.
4.30. daune produse de persoane care prestează servicii în
legătură cu activitatea Asiguratului, nefiind subordonate acestuia; VII.
DISPOZIŢII FINALE
4.31. prejudicii pentru care poate fi declanşata răspunderea Prezentele Condiţii speciale de asigurare se completează şi se
Asiguratului dar care au fost notificate după expirarea Perioadei aplică numai împreună cu prevederile Condiţiilor generale privind
extinse de notificare.
Asigurarea de răspundere civilă generală, în măsura în care
acestea nu contravin Condiţiilor speciale.
V.
LIMITA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI
5.1. Limita răspunderii Asigurătorului se stabileşte la valoarea
~~~~~~~~~~
convenită de către părţi, astfel:
a)
pe eveniment: limita maximă de răspundere a
Asigurătorului pentru orice sume compensatorii şi/sau
cheltuieli/costuri acoperite în legătură cu o Cerere de despăgubire
sau Serie de Cereri de despăgubire nu va depăşi limita pe
eveniment menţionată în Poliţă;
„Seria de Cereri de despăgubire” reprezintă:
- toate prejudiciile care sunt consecinţe diferite ale aceleiaşi
Fapte culpabile săvârşite de Asigurat;
şi/sau
- acelaşi prejudiciu consecinţa mai multor Fapte culpabile
săvârşite de Asigurat;
şi/sau
- un prejudiciu pentru care Cererea de despăgubire este
înaintată împotriva mai multor persoane responsabile şi
asigurate în cadrul aceleiaşi Poliţe.
O Serie de Cereri de despăgubire va fi considerată un singur
Eveniment asigurat, iar data daunei va fi considerată data la care
a fost făcută împotriva Asiguratului prima Cerere de despăgubire
din cadrul Seriei de cereri de despăgubire.
b)
pe perioada asigurată (denumită şi limită agregat): limita
maximă de răspundere a Asigurătorului pentru orice sume
compensatorii şi/sau cheltuieli/costuri acoperite în baza tuturor
Cererilor de despăgubire făcute în Perioada asigurată (sau în
Perioada retroactivă) nu va depăşi limita agregat menţionată în
Poliţă.
5.2. Limita răspunderii pe eveniment şi limita răspunderii pe
perioada asigurată vor fi precizate explicit în Poliţa de asigurare.
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