ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ
A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ
- Condiţii speciale de asigurare 1.
DEFINIŢII
Asigurat: Persoana fizică/juridică, ce exercită profesia de practician în
insolvenţă (administrator judiciar, lichidator judiciar sau administrator
concordatar), conform prevederilor legale în vigoare, într-una din
următoarele forme: cabinet individual, cabinet asociat, societate civilă
profesională sau întreprindere profesională unipersonală cu
răspundere limitată.
În cazul Asiguratului - societate civilă profesională, asigurarea se
încheie în nume propriu şi pentru fiecare practician în insolvenţă care
îşi exercită profesia în cadrul societăţii;
Eveniment asigurat: Prejudiciul suferit de Persoana păgubită,
consecinţă directă a unor Faptele culpabile săvârşite de către Asigurat
exclusiv în exercitarea profesiei de practician în insolvenţă;
Persoana pagubită: persoana interesată, participantă la procedura
insolvenţei reglementată potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (cu modificările şi completările
ulterioare) care urmare a unei Fapte culpabile săvârşite de Asigurat
exclusiv în exercitatea activităţii sale profesionale, suferă un Prejudiciu;
Fapta culpabilă: neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare
de către Asigurat, cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă în sensul
legislaţiei speciale, a obligaţiilor cu privire la atribuţiile specifice profesiei
şi pentru care devine răspunzător în baza prevederilor legale şi statutul
profesiei, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive;
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, a cărei durată este menţionată în Poliţă, în care
Asiguratul a săvârşit o Faptă culpabilă, pentru care se înregistrează o
Cerere de despăgubire, conform pct. 2.2. de mai jos; data daunei este
data la care a fost formulată în scris prima Cerere de despăgubire
împotriva Asiguratului. 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, fiind valabilă doar dacă respectiva perioadă
este menţionată în mod expres în Poliţa de asigurare;
Franşiza: partea din fiecare Cerere de despăgubire (sau Serie de
Cereri de despăgubire) care rămane în sarcina Asiguratului.
2.
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
Din perspectiva temporală, Poliţa acoperă Prejudiciile suferite de
Persoana pagubită, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
- Prejudiciul să decurgă dintr-o Faptă culpabilă săvârşită de către
Asigurat în perioada asigurată sau în Perioada retroactivă, dacă sa convenit;
- Cererea de despăgubire în legătură cu Prejudiciul respectiv să fie
făcută în scris, pentru prima oară, în perioada asigurată menţionată
în Poliţă.
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3.
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;
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, cărţi, date pe suport electronic, altele decât
bancnote/acţiuni/obligaţiuni/instrumente de plată), care au fost
recepţionate de acesta în temeiul unor documente justificative, în
desfăşurarea serviciilor profesionale specifice, au fost distruse/pierdute
din culpa Asiguratului, Asigurătorul va acorda despăgubiri pentru
refacerea/înlocuirea acestor documente, în limita a 10% din limita
răspunderii pe eveniment, dar nu mai mult de 5.000 EUR per
eveniment şi în total pe perioada asigurată, indiferent care ar fi
menţiunile privind limitele de răspundere menţionate în Poliţa de
asigurare;
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
Asigurătorul extinde automat şi gratuit acoperirea oferită prin Poliţa de
asigurare pentru o perioadă de 30 de zile (denumită „Perioada extinsă
de notificare”), pentru Evenimentele asigurate care îndeplinesc
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 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.
Perioada extinsă de notificare reprezintă perioada ulterioară unuia
dintre următoarele:
a)
Expirării contractului de asigurare
b)
Denunţării contractului de asigurare de către Asigurător, cu
excepţia motivului neplăţii primei de asigurare de către Asigurat;
c)
Denunţării contractului de asigurare de către Asigurat ca
urmare a încetării activităţii.
Perioada extinsă de notificare începe la data imediat următoare zilei
expirării/denunţării prezentul contract de asigurare.
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4.
EXCLUDERI SPECIFICE
Pe lângă excluderile prevăzute în Condiţiile generale privind
Asigurarea de răspundere civilă legală, Asigurătorul nu acordă
despăgubiri nici pentru:
4.1.
orice prejudicii decurgând din/bazate pe/în legătură cu:
a)
Cereri de despăgubire ori prejudicii/plângeri/pretenţii/
acţiuni/circumstanţe/incidente/fapte, acţiuni sau inacţiuni ale
Asiguratului care nu constituie Fapte culpabile în sensul prezentelor
condiţii de asigurare ori fapte, acţiuni sau inacţiuni ale Asiguratului 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 Fapta culpabilă
săvârşită de către Asigurat înaintea intrării în vigoare a Poliţei/
Perioadei retroactive convenite;
c)
Cereri de despăgubire făcute după expirarea Poliţei, cu
excepţia celor precizate la pct. 3.2.b) de mai sus;
4.2. prejudicii reprezentând vătămări corporale (inclusiv deces)
şi/sau pagube materiale (pierderea/distrugerea bunurilor) – cu excepţia
celor precizate la pct. 3.2.a) de mai sus, precum şi consecinţele
acestora;
4.3. 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;
4.4. orice răspundere managerială;
4.5. orice pierderi financiare cauzate de o decizie a Asiguratului dacă
în momentul luării acelei decizii acesta era în mod rezonabil îndreptăţit
să considere că acţionează în interesul debitorului şi al patrimoniului
acestuia, pe baza unor informaţii adecvate de care dispunea la
momentul respectiv;
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. prejudicii produse în cazul prestării serviciilor profesionale dacă
Asiguratul nu a fost desemnat potrivit legii;
4.8. prejudicii produse în perioada în care Asiguratul era suspendat
din profesie;
4.9. prejudicii în legătură cu exercitarea de către Asigurat a altor
activităţi/profesii, inclusiv a celor recunoscute de lege ca fiind
compatibile cu profesia de practician în insolvenţă;
4.10. cereri de despăgubire în legătură cu depăşirea costurilor
estimate şi/sau a duratei prestării serviciilor;
4.11. răspunderea rezultând din orice interpretare, aplicare eronată ori
neaplicare de către Asigurat a legilor altor ţări;
4.12. prejudicii decurgând din nepăstrarea secretului profesional/
confidentialităţii
activităţii,
concurenţa
neloială,
practici
anticoncurenţiale;
4.13. prejudicii decurgând din încălcarea prevederilor legale în
vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
4.14. prejudicii în legătură cu situaţiile în care Asiguratul nu a respectat
dispoziţiile
legale
privind
integritatea,
obiectivitatea,
independenţa/imparţialitatea sau reputaţia profesională, interesele
contrare, conflictul de interese sau situaţiile de incompatibilitate;
4.15. neducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract ca
urmare a încetării/suspendării activităţii profesionale din orice cauză;
4.16. prejudicii în legătură cu/cauzate de Fapte culpabile săvârşite
după încetarea activităţii Asiguratului, precum şi după pronunţarea unei
încheieri prin care a fost înlocuit Asiguratul în cadrul unei procedurii de
insolvenţă în legătură cu care se înregistrează o Cerere de
despăgubire;
4.17. prejudicii rezultând din desfăşurarea unor operaţiuni ce nu sunt
necesare scopului procedurii de reorganizare judiciară/faliment;
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4.18. rambursarea cheltuielilor/altor compensaţii plătite Asiguratului,
inclusiv cu titlu de onorariu pentru serviciile prestate;
4.19. plata oricăror cheltuieli de judecată, amenzi, daune sau oricăror
altor sume, pentru fapte sau omisiuni imputabile debitorului în cazul în
care practicianul în insolvenţă are calitatea sa de organ care aplică
procedura insolvenţei;
4.20. 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;
4.21. pierderea/distrugerea documentelor rezultând, direct sau
indirect, din accesul sau folosirea neautorizată a sistemelor/
programelor informatice utilizate de Asigurat în desfăşurarea activităţii
specifice;
4.22. pretenţii de despăgubiri pentru prejudicii produse de Asigurat ca
urmare a utilizării în realizarea atribuţiilor exclusive ale practicianului în
insolvenţă, de mandatari, colaboratori sau salariaţi care nu au calitatea
de practician în insolvenţă definitiv şi compatibil;
4.23. orice prejudicii aduse creditorilor în urma nerespectării de către
Asigurat a obligaţiilor în legătură cu angajamentul pentru evitarea unei
proceduri secundare de insolvenţă.
5.
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 (denumită în continuare şi „Seria”) 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;
şi/sau
- acelaşi prejudiciu consecinţa mai multor Fapte culpabile;
şi/sau
- un prejudiciu pentru care Cererea de despagubire 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.
b)
pe perioada asigurată (denumită şi limita 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 nu va depăşi
limita agregat menţionată în Poliţă.
5.2. Limita răspunderii pe eveniment şi limita răspunderii pe perioada
asigurată (agregat) vor fi precizate explicit în Poliţă.
6.
DISPOZIŢII FINALE
Prezentele Condiţii speciale de asigurare se completează şi se aplică
numai împreună cu prevederile Condiţiilor generale privind Asigurarea
de răspundere civilă generală, în măsura în care acestea nu contravin
Condiţiilor speciale.
În cazul în care actele normative menţionate în prezentele Condiţii
speciale de asigurare vor fi modificate/abrogate, condiţiile de asigurare
se vor raporta la noile acte normative în vigoare.
~~~~~~~~
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