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Prezenta Clauză suplimentară se va aplica numai împreună cu “Condițiile privind asigurarea de răspundere 
civilă profesională a personalului medical“. 
Prevederile prezentei Clauze suplimentare au întâietate față de prevederile Condițiilor privind asigurarea de 
răspundere civilă profesională a personalului medical, în măsura în care intră în contradicție cu acestea. 
 

Anexă la Polița MD nr.       
 
CAP. 1 DEFINIȚII 

Asigurat: Farmaciști și asistenți de farmacie care își desfășoară activitatea pe baza autorizație de 
liberă practică, conform legislației în vigoare, indiferent de calitatea pe care o au: farmacist, 
farmacist de specialitate, farmacist primar, farmacist rezident, doctor farmacist, asistent de 
farmacie și asistent principal de farmacie, care-și desfășoară activitatea în cadrul unităților 
farmaceutice; 
Unități farmaceutice care în sensul prevederilor legale sunt: de distribuție (depozit 
farmaceutic) și de eliberare (farmacii, drogherii); unități producătoare de: medicamente, 
produse fitofarmaceutice, parafarmaceutice, stomatologice, radiofarmaceutice, dietetice, 
cosmetice, laboratoare de sinteză, testare, omologare a produselor farmaceutice și igienico-
cosmetice, pentru prepușii acestora.  

Activitatea 
profesională a 
Asiguratului: 

Eliberarea și prepararea de medicamente și produse farmaceutice, în conformitate cu formulele, 
rețetele, licențele de fabricație, buletinele de analiză, înregistrarea medicamentelor în vederea 
punerii în circulație, modificarea compoziției, controlul calității, depozitarea și desfacerea 
produselor farmaceutice. 

 
CAP. 2 RISCURI ASIGURATE 
EUROINS va despăgubi Terțul prejudiciat pentru: 
2.1 Sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire pentru prejudicii produse terților 
prin comiterea în perioada de asigurare, a unor acte de imprudență sau neglijență săvârșite în timpul și în legătură 
cu exercitarea profesiei și de care răspunde în baza legii. 
2.2 Cheltuielile de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil. 
2.3 Prejudicii produse clienților ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării din culpa a documentelor, lăsate de 
aceștia în grija Asiguratului, în vederea completării lor, a preparării rețetelor (ex.: carnete de sănătate, rețete, 
prospecte de medicamente, instrucțiuni de păstrare și utilizare). 
Sumele cheltuite de Asigurat pentru reconstituirea, refacerea, înlocuirea documentelor menționate anterior, la art. 
2.3. 
 
CAP. 3 EXCLUDERI 
Pe lângă excluderile prevăzute în Condițiile generale, EUROINS nu acordă despăgubiri nici pentru: 
3.1 Serviciile medicale care depășesc obiectul serviciilor profesionale, tratamentelor, consultațiilor oferite în calitate 
de farmacist, conform legislației în vigoare și codului de deontologie profesională. 
3.2 Prejudicii datorate nerespectării de către client a instrucțiunilor de păstrare, a modului de folosire și a programului 
de administrare a medicamentelor ori rețetelor preparate de Asigurat. 
3.3 Prejudicii rezultate din consumarea de către client a medicamentelor preparate de Asigurat, fără rețetă emisă, 
semnată și parafată de medic. 
3.4 Prejudicii cauzate de Asigurat în legătură cu compensarea prețurilor medicamentelor și neîncasarea sumelor de 
la buget. 
3.5 Prejudicii datorate comercializării medicamentelor și produselor farmaceutice expirate. 
3.6 Cheltuieli indirecte în sarcina Asiguratului cauzate de producerea evenimentelor asigurate, cum ar fi: retragerea 
de pe piață a unor medicamente, distrugerea medicamentelor și produselor farmaceutice expirate, contravaloarea 
probelor pentru control, cheltuieli pentru analiza probelor, etc. 
3.7 Neretragerea din circulație a unor medicamente sau substanțe folosite în prepararea acestora pentru care s-au 
emis înscrisuri ori s-au dat dispoziții oficiale de retragere de pe piață. 
3.8 Prepararea medicamentelor și a unor substanțe farmaceutice fără respectarea sau cu modificarea compoziției 
stabilite prin normativele și reglementărilor în vigoare. 
3.9 Înlocuirea unor medicamente, substanțe sau componente ale unor rețete cu altele, considerate ca având același 
efect, dar care în realitate sunt nocive clientului. 
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