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Produsul companiei: Asigurarea de răspundere
civilă profesională obligatorie
a judecătorilor şi procurorilor

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință
de cauză.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor, care oferă acoperire pentru
despăgubirile pe care Asiguratul este obligat să le plătească prin hotărârea definitivă a instanţei pronunţată în acţiunea
în regres a statului, astfel cum aceasta este reglementată de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce se asigură?
Se asigură daunele (atat prejudiciile patrimoniale, cât şi cele
nepatrimoniale – daune morale) cauzate de erori judiciare în
exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă, pentru care pretenţiile de
despăgubire sunt formulate în scris împotriva Asiguratului de
statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în perioada de
valabilitate a Poliţei, determinate de erori judiciare săvârşite de
Asigurat în perioada de asigurare sau într-o perioadă retroactivă
– perioada de raspundere anterioară convenită de părţi prin
Poliţă.
Limita de răspundere menționată în Poliță (valoarea pentru care
se încheie asigurarea) reprezintă despăgubirea maximă pe care
o poate acorda OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în
cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate.
Asigurarea acoperă, în cadrul limitei de răspundere menţionate
în Poliţă, şi cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil.

Ce nu se asigură?
Nu sunt acoperite:
Vătămări corporale (inclusiv deces), daune materiale
(daune fizice - deteriorarea / distrugerea proprietăţilor
sau bunurilor, incluzând pierderea folosinţei acestuia
rezultată în urma acestei daune fizice), cu exceptia
acelora care rezultă din eroarea judiciară săvârşită de
Asigurat în exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă;
Prejudicii provocate prin acte sau fapte ale Asiguratului
care nu au legatură sau care exced aria de
responsabilitate privind exercitarea atribuțiilor sale de
serviciu, în baza funcţiei deţinute – judecător sau
procuror;
Activitate legată de actul de justiţie în cazuri care
presupun existenţa unui conflict între interesele
Asiguratului, în funcţia deţinută şi interesul public de
înfăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor
generale ale societăţii;
Erori judiciare cauzate de exercitarea funcţiei cu
rea-credinţă;
Daune produse ca urmare a comiterii unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie;
Activitatea desfăşurată în perioada de suspendare /
după încetarea din funcţie, în conformitate cu
prevederile legale.

Există restricții de acoperire?
Acoperirea nu este valabilă pentru cereri de despăgubire
şi/sau erori care le-ar putea genera, cunoscute
Asiguratului (indiferent dacă au fost declarate sau nu în
cererea-chestionar) sau pe care acesta trebuia să le
cunoască înainte de data încheierii primei Poliţe şi
reînnoite continuu la OMNIASIG VIENNA INSURANCE
GROUP.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

Ce obligații am?
La începutul şi pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
La încheierea contractului de asigurare, să informaţi OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP de
existenţa oricărei acţiuni în regres exercitate împotriva dumneavoastră în condiţiile art. 96 din Legea nr.
303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată pe rolul instanţelor, precum şi de
existenţa unor hotărâri definitive pronunţate anterior în acţiuni în regres de acest fel, în ultimii 3 ani.
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadenţelor stabilite;
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări
ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
În cazul producerii unui eveniment, să ne înştiinţaţi imediat şi să luaţi toate măsurile rezonabile pentru
limitarea daunelor.

Când și cum plătesc?
•

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul poliţelor pentru care se agreează plata în rate, scadenţa acestora va fi afişată în Poliţă.

Când începe şi când încetează acoperirea?
•

Perioada de valabilitate este cea menţionată în Poliţă.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiţionată de plata integrală a Poliţei sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?
La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

