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Prezenta Clauză Specială se va aplica numai împreună cu “Condițiile generale privind asigurarea de 
răspundere civilă profesională a avocaților “și are întâietate față de acestea, în măsura în care intră în 
contradicție cu ele. 

 
DEFINIȚII 
 

Asigurat: Persoana fizică ce îndeplinește cumulativ condițiile necesare exercitării profesiei de executor 
judecătoresc, fiind autorizată legal să desfășoare activitatea specifică într-una din formele 
legale de practicare a profesiei;  
Entitate juridică constituită legal sub forma de birou (individual sau cu mai mulți asociați) sau 
societate civila profesionala; în acest caz, aceasta noțiune include asociații, angajații, dar 
numai în exercitarea funcțiilor/atribuțiilor încredințate; 

Eveniment 
asigurat: 

Prejudiciul suferit și reclamat de o persoană (autoritate publică, persoană juridică sau fizică), 
cauzat de fapte ilicite culpabile săvârșite de Asigurat în perioada asigurată precum și dacă se 
convine astfel, într-o perioadă anterioară continuă acesteia (perioadă retroactivă). 

 
Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII  
1.1 EUROINS, în conformitate cu prevederile prezentelor condiții de asigurare și în schimbul primei de asigurare 
plătite de către Contractant/Asigurat, acoperă răspunderea civilă a Asiguratului, declanșată ca urmare a producerii  
evenimentului asigurat, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor profesionale. 
1.2 Sunt acoperite prejudiciile reclamate Asiguratului, în scris, pentru prima oară în perioada asigurată. 
1.3 De asemenea, EUROINS acoperă orice cereri de despăgubire transmise Asiguratului/ EUROINS ulterior expirării 
poliței de asigurare (maximum 12 luni) și generate de fapte culpabile notificate EUROINS de către Asigurat în 
perioada asigurată (precizând serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, natura prejudiciilor potențiale), cu 
condiția ca în această perioadă Asiguratul să aibă polița în vigoare la EUROINS. 

 
Art. 2 RISCURI ASIGURATE 
2.1 EUROINS acordă despăgubiri în limitele răspunderii menționate în polița de asigurare pentru: 
2.1.1 sumele pe care Asiguratul este obligat, în virtutea legii, să le plătească persoanelor păgubite ca urmare a 
producerii evenimentelor asigurate, în concordanța cu prevederile pct. 1.2; 
2.1.2 cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubita pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării 
Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat la despăgubire prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă si irevocabilă; 
2.1.2 cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, stabilite de lege ori de către instanțele de judecată, 
dacă Asiguratul a fost obligat la plata despăgubirilor; 
2.2 În plus față de acoperirea conferită de pct. 2.1. dar în limita de răspundere menționată în polița de asigurare, 
aferentă perioadei asigurate, EUROINS acordă despăgubiri și pentru: 
2.2.1 cheltuielile efectuate, cu acordul prealabil al EUROINS, pentru refacerea/ înlocuirea documentelor (pe orice tip 
de suport) aflate în grija, custodia, sub controlul Asiguratului în scopul desfășurării activității specifice, ca urmare a 
pierderii/distrugerii acestora în perioada asigurată. Limita despăgubirii reprezintă 10% din limita răspunderii pe 
eveniment, dar nu mai mult de 1.000 EUR; 
2.2.2 costurile/ cheltuielile necesare investigării/ expertizării/ apărării împotriva oricărei cereri de despăgubire 
transmisă sau a cărei transmitere este iminentă, efectuate de Asigurat, cu acordul prealabil scris al EUROINS, pentru 
serviciile prestate în acest scop de terțe persoane și dovedite cu documente justificative. 

 

Art. 3 EXCLUDERI SPECIFICE 
EUROINS nu acordă despăgubiri pentru/în legătură cu: 
3.1 cereri de despăgubire/prejudicii, fapte care le-ar putea genera, cunoscute Asiguratului (indiferent dacă au fost 
declarate sau nu EUROINS în cererea chestionar) sau pe care trebuia sa le cunoască înainte de data intrării în 
vigoare a contractului de asigurare; 
3.2 prejudicii reprezentând vătămări corporale (inclusiv deces), pagube materiale (pierderea, avarierea, distrugerea 
bunurilor – altele decât cele evidențiate la pct. 2.2.1); 
3.3 prejudicii rezultând din desfășurarea unor activități incompatibile cu statutul profesional sau care depășesc sfera 
serviciilor profesionale asigurate conform legislației/codului deontologic; 
3.4 prejudicii în legătură cu/cauzate de fapte produse după încetarea activității Asiguratului, încetarea calității/ 
suspendarea exercițiului funcției de executor judecătoresc; 
3.5 răspunderea rezultând din orice interpretare, aplicare eronată ori neaplicare a legilor altor țări; 
3.6 daune consecință (exemple: pierderi de profit); 
3.7 prejudicii decurgând din nepăstrarea secretului profesional/confidențialității activității; 
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3.8 rambursarea cheltuielilor/altor compensații plătite Asiguratului; 
3.9 prejudicii decurgând din efectuarea eronată/neefectuarea înregistrărilor financiar-contabile proprii. 
 
Art. 4 DISPOZITII FINALE 
4.1 Despăgubirea nu poate depăși cuantumul prejudiciilor efectiv suferite de persoanele păgubite și limitele 
răspunderii menționate în polița de asigurare. 
4.2 În cazul în care cuantumul prejudiciului aferent acoperirii conferite de pct. 2.1, depășește limita răspunderii pe 
eveniment stabilită în polița de asigurare, valoarea despăgubirii acordată în conformitate cu acoperirea conferita de 
pct. 2.2.2, se va reduce proporțional, corespunzător raportului subunitar dintre limita răspunderii pe eveniment și 
cuantumul prejudiciului astfel calculat. 
4.3 Costurile/cheltuielile prevăzute la pct. 2.2.2, despăgubite de EUROINS înainte de stabilirea de către organele 
abilitate că prejudiciile au reprezentat consecința directă a faptelor ilicite intenționate (inclusiv frauda) ale 
Asiguratului/persoanelor pentru care acesta este obligat legal sa răspundă, vor fi recuperate de la Asigurat. 
 

ASIGURAT 

(Semnătură, stampilă) 

REPREZENTANT EUROINS 

(Semnătură, stampilă) 
 


