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Prezenta Clauză Speciala se va aplica numai împreună cu “Condițiile generale privind asigurarea de 
răspundere civilă profesională a contabililor autorizați, experților contabili, experților tehnici, auditorilor 
financiari, experților evaluatori și consultanților fiscali “ și au întâietate față de Condițiile generale, în măsura 
în care intră în contradicție cu acestea. 
 
 

Anexă la Polița MN nr.       
DEFINIȚII 

Asigurat:  - Persoanele fizice care au calitatea de: evaluator, expert tehnic, autorizate conform 
reglementărilor legale în vigoare și normelor ANEVAR de definire a profesiei, indiferent de 
statutul acestora (independent, funcționar public) sau poziția fată de client (evaluator 
consultant, arbitru, expert neutru); 
- societățile comerciale autorizate care desfășoară activități de expertiza/evaluare, în 
numele societății și pentru fiecare persoană pe baza de tabel anexat la polița de asigurare; 
- Asociația Națională a Evaluatorilor din România- ANEVAR în numele membrilor deplini, pe 
baza procedurilor de atașare la program convenite cu ANEVAR. 
Noțiunea de Asigurat cuprinde: 
- Directorii, partenerii persoanelor juridice-firmelor membri ANEVAR aflați în funcție pe 
perioada de valabilitate a asigurării; 
- orice persoană care are un contract de servicii și care a executat servicii pe baza acestui 
contract; 
- moștenitorii legali, urmașii sau reprezentanții legali ai celor de mai sus, în caz de deces, 
incapacitate, faliment sau insolvabilitate; 
- oricare dintre firmele menționate de către Asigurat și pentru care acesta solicită o asigurare 
de răspundere profesională, cu acordul prealabil al ANEVAR 

Profesie/servicii 
profesionale: 

Serviciile declarate și prestate de Asigurat, recunoscute de ANEVAR în statutul său ca 
făcând parte din portofoliu profesional și gama de activități pentru care se obține calitatea 
de membru și pentru care se instituie forme specifice de pregătire, atestare sau certificare 
profesională în cadrul ANEVAR. 

Eveniment 
asigurat: 

Actul de imprudență sau neglijentă comis de către Asigurat în perioada de răspundere a 
EUROINS (de valabilitate a contractului de asigurare) și care poate produce o pagubă 
clientului său, cu respectarea prevederilor legale, față de care acesta introduce cerere de 
despăgubire în perioada asigurată; 

Data daunei: Data la care a fost formulată, în scris, prima cerere de despăgubire. 

 
Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII 
1.1 EUROINS acoperă în baza prezentei Clauze 
Speciale și în schimbul primei de asigurare plătite de 
către Asigurat, prejudiciile (pierderile bănești) provocate 
de către acesta clienților săi, ca urmare a unor fapte 
săvârșite din culpa în perioada asigurata și pentru care 
devine răspunzător în baza legii și a Codului de 
conduita etică și profesională. 
1.2 EUROINS acoperă, în limita răspunderii acoperite 
prin poliță, pretențiile de despăgubire, ridicate de clienții 
Asiguratului, pentru prejudicii cauzate de Asigurat ca 
urmare a erorilor și omisiunilor din rapoartele de 
evaluare întocmite în perioada de asigurare. 
1.3 Prezenta Clauză Specială operează numai pentru 
cazul în care Asiguratul a încheiat cu clientul/clienții săi 
un contract scris de prestări servicii, contract semnat de 
către ambele părți. 
 
Art. 2 RISCURI ACOPERITE 
2.1 EUROINS despăgubește terțul prejudiciat până la 
limita răspunderii prevăzută în contractul de asigurare,  

pentru cererea de despăgubire formulata/înaintata în  
perioada de valabilitate a contractului de asigurare 
pentru: 
2.1.1 sumele pe care Asiguratul este obligat să le 
plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii 
produse prin comiterea din culpa a unor acte de 
imprudență sau neglijență datorită încălcării obligațiilor 
ce se referă la atribuțiile specifice domeniului său de 
activitate: evaluarea societăților comerciale, a activelor 
și a altor bunuri, evaluări administrative, expertize 
contabile și financiare, efectuarea de analize 
economico-financiare, expertiza contabilă și tehnică, 
consultanța economico-financiară și/sau contabilă. 
2.1.2 cheltuieli de refacere/reconstituire și/sau înlocuire 
a documentelor originale preluate de la clienți 
(facturi, ordine de plată, extrase de cont, ștate de salarii 
și colaborări, registre de casă, chitanțe, balanțe 
contabile, bilanțuri, contracte etc.) care au fost pierdute, 
distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului; 
2.1.3 cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în 
procesul civil. 
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Art. 3 EXCLUDERI 
3.1 EUROINS nu acordă despăgubiri pentru: 
3.1.1 evenimentele produse după retragerea sau 
suspendarea autorizației Asiguratului; 
3.1.2 prejudicii rezultate din desfășurarea activităților de 
expertiză/evaluare efectuate fără contract încheiat intre 
Asigurat si beneficiar; 
3.1.3 prejudicii rezultate din activități manageriale, 
precum și orice alte activități și acțiuni pe care 
Asiguratul le executa dar care nu se înscriu in normele 
profesiei recunoscute de ANEVAR; 
3.1.4 contravaloarea rapoartelor de evaluare, întocmite 
pentru aceleași active contractate de clienții săi cu alți 
executanți pentru care clientul nu are o expertiză 
calificată care să ateste vicii ale raportului întocmit de 
Asigurat care au condus la pierderi directe ale clientului 
respectiv. Această excludere nu se aplică în 
cazul în care clientul face dovada certa asupra viciilor 
raportului întocmit de asigurat. 
3.2 Prezenta asigurare nu acoperă nici o răspundere 
pentru: 
3.2.1 răspunderea Asiguratului decurgând dintr-un 
contract sau orice alt aranjament sau garanție dată de 
Asigurat clientului său și care depășește răspunderea 
legală a Asiguratului. 
3.2.2 prejudiciile provocate terților ca urmare a 
utilizării/producerii/ testării de echipamente militare, 
explozibili și orice alte materiale utilizate în scop 
distructiv; 
3.2.3 urmările câmpurilor electromagnetice generate de 
producerea și/sau distribuția de energie, telecomunicații 
inclusiv telefonia celulară, producerea sau distribuția de 
aparatură utilizată în telecomunicații celulare, medicină 
nucleară sau alte echipamente utilizând sau producând 
radiații; 
3.2.4 pierderile/daunele cauzate în mod direct sau 
indirect sau care contribuie la/decurg din orice 
substanță chimică sau material biologic patogen sau 
otrăvitor; 
3.2.5 pagubele produse de explozia chimică, biologică 
și nucleară;  

3.2.6 efectul de poluare sau contaminare a aerului, 
solului sau subsolului, indiferent de cauzele care îl 
generează;  
3.2.7 producerea de radiații sau contaminare 
radioactivă ca urmare a utilizării energiei atomice, 
materialelor fisionabile sau combustibililor radioactivi; 
3.2.8 răspunderea care decurge din transferurile de 
portofoliu pierdut din orice cauză; 
3.2.9 răspunderile care decurg din delegarea autorității 
de subscriere pe orice baza, inclusiv acoperirile 
automate și acordurile de delegare a autorității; 
3.2.10 răspunderea care decurge din fondurile de 
pensionare; 
3.2.11 acoperirea retroactivă pentru pierderile 
cunoscute; 
3.2.12 riscurile de fidelitate, garantare, calomniere și 
defăimare, credit, garanție financiară, obligațiuni 
generale ale bancherilor și riscurile de evenimente 
neprevăzute, cum ar fi asigurările pentru vătămarea 
personală; 
3.2.13 prejudicii care decurg în mod direct sau indirect 
sau care au drept consecință azbestul sau orice 
materiale care conțin azbest în orice forma sau 
cantitate; 
3.2.14 prejudicii care decurg în mod direct sau indirect 
sau care au drept consecință mucegaiul toxic, silicoza. 
 
Art.4 LIMITA RASPUNDERII 
      
 
      
 
Art.5 PRIMA DE ASIGURARE  
Este de:       
 
ART.6PERIOADA DE VALABILITATE A PREZENTEI 
CLAUZE SPECIALE 
de la         până la       (ambele date incluse) 
 
Redactată în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, în data de       

 
 

ASIGURAT, EUROINS, 
 


