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ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA CONTABILILOR AUTORIZATI, EXPERTILOR 
CONTABILI, EXPERTILOR TEHNICI, AUDITORILOR FINANCIARI, EXPERTILOR EVALUATORI SI 

CONSULTANTILOR FISCALI 
 

Asigurat: Persoana fizică ce are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, atribuita de Corpul 

Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, conform reglementarilor legale in vigoare;  

- persoana fizica ce are calitatea de expert tehnic judiciar sau expert tehnic extrajudiciar, 

atribuita de Ministerul Justitiei, respectiv de ministerele de specialitate, conform 

reglementarilor legale in vigoare;  

- persoana fizica ce are calitatea de auditor financiar, calitate atribuita de Camera Auditorilor 

din România, conform reglementarilor legale in vigoare;  

- persoana fizică ce are calitatea de expert evaluator atestat si autorizat de Asociatia 

Nationala a Evaluatorilor din România, conform reglementarilor legale in vigoare;  

- persoana fizica ce are calitatea de consultant fiscal, calitate atribuita de Ministerul Finantelor 

Publice, conform reglementarilor legale in vigoare;  

- persoana juridica autorizată să desfasoare activitati de expertiza contabila, expertiza tehnica 

judiciara, expertiza tehnică extrajudiciară, audit financiar, evaluare sau consultanta fiscala, 

pentru prepusii sai;  

care are sau pentru care s-a incheiat un contract de asigurare cu EUROINS.  
 

Obiectul 

asigurării: 

EUROINS acoperă, în schimbul primei de asigurare încasate, prejudiciile de care Asiguratul 

se face legal raspunzator ca urmare a savarsirii unor acte de imprudent sau neglijenţa în 

desfasurarea activitatii sale profesionale si fata de care introduce in perioada asigurata o 

cerere de despagubire. 

Risuri 

asigurate: 

EUROINS va despăgubi Asiguratul până la limita răspunderii prevăzută în contractul de 

asigurare, pentru:  

1 sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru 

prejudicii produse prin comiterea din culpa a unor acte de imprudenta sau neglijenta în 

desfasurarea activitatii profesionale si de care raspunde în baza legii;  

2 cheltuielile de judecata suportate de Asigurat în procesul civil;  

3 cheltuieli de refacere si/sau înlocuire a documentelor originale (facturi, ordine de plata, 

extrase de cont, state de salarii, registre de casa, chitante, balante contabile etc.) pierdute, 

distruse sau deteriorate din culpa Asiguratului. 

Excluderi: EUROINS nu va da curs cererilor de despagubire în legătură cu:  

1 raspunderi asumate de Asigurat printr-un contract sau orice altfel de întelegere (inclusiv 

orice garantie sau angajament asumat), în afara situatiei în care aceste raspunderi ar fi 

aparut si în absenta unor astfel de contracte sau întelegeri;  

2 amenzi, penalitati sau cheltuieli din procese penale la care ar fi obligat Asiguratul, precum 

si cheltuielile de executare a hotarârilor judecatoresti privind plata despagubirilor.  

Fac exceptie amenzile si penalitatile suportate de persoanele prejudiciate ca urmare a 

comiterii de catre Asigurat a unor acte de neglijenta în perioada asigurata, în timpul 

îndeplinirii activitatii profesionale;  

3 amenzi sau raspunderi de orice fel la care ar fi obligat Asiguratul, care rezulta din:  

a. nedepunerea si/sau necolectarea la timp a documentelor; 

b. neonorarea la termen a obligatiilor Asiguratului privind plata si/sau încasarea fondurilor 

banesti;  

4 cheltuielile efectuate de Asigurat, peste costurile stabilite sau estimate, în desfasurarea 

activitatilor pentru care a fost angajat de clientii sai;  

5 activitatile desfasurate de Asigurat în calitate de presedinte sau membru al organelor de 

conducere ale unor uniuni, asociatii si cluburi;  

6 defaimarea sau calomnia, pretentiile de despagubiri rezultând din daune morale;  

7 insolvabilitatea sau falimentul Asiguratului;  

8 documente de orice natura reproduse prin orice metoda, sau create cu ajutorul 

calculatorului sau informatii stocate în memoria calculatorului sau bunuri materiale care au 

fost pierdute, ratacite sau distruse în perioada în care au fost închiriate sau împrumutate ori 

aflate în grija, custodia sau sub controlul Asiguratului, cu exceptia celor de la punctul 2.1.3;  

9 pretentii de despagubiri pentru prejudicii produse de Asigurat clientilor sai care provin 

exclusiv din utilizarea programelor informatice (“software”) si/sau a sistemelor de calcul 
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(“hardware”) utilizate în desfasurarea activitatilor profesionale;  

10 încalcarea patentelor, drepturilor de autor, firmelor si marcilor comerciale sau a emblemei 

înregistrata la organismele specializate din domeniul proprietatii intelectuale;  

11 pretentiile de despagubiri formulate pentru pagube produse de catre Asigurat cu intentie, 

inclusiv prin fapte cu caracter ilicit, daca aceste fapte rezulta din actele încheiate de organele 

de cercetare ;  

12 vatamari corporale si orice daune consecinta a producerii unor asemenea evenimente;  

13 recomandari privind tranzactii financiare, imobiliare sau de alta natura comerciala 

indiferent daca Asiguratul a primit sau nu un onorariu pentru acestea. Aceasta excludere nu 

se aplica si în cazul în care cererea de despagubire are drept obiect îndrumari gresite, facute 

de Asigurat cu privire la probleme legate de impozitare, în cazul expertilor contabili si 

contabililor autorizati;  

14 reclamatiile formulate de orice persoana împotriva Asiguratului în situatia în care: 

 a. persoana respectiva se gaseste direct sau indirect în  subordonarea, controlul sau 

administrarea Asiguratului;  

b. persoana respectiva controleaza sau administreaza pe Asigurat;  

c. Asiguratul este partener, consultant sau angajat al persoanei în cauza.  

15 cereri de despagubire pentru prejudicii provocate in contextul starii de razboi, invazie, 

revolte, revolutii, greve, tulburari civile precum si orice alte forme de manifestare a unei stari 

de violenta politica sau sociala.  

Cereri de despagubire pentru prejudicii provocate in contextul starii de razboi, invazie, 

revolte, revolutii, greve, tulburari civile precum si orice alte forme de manifestare a unei  

16 pretentiile de despagubiri formulate pentru pagube produse de silicoza si azbestoza.  

Asiguratul nu este raspunzator civil daca evenimentul a fost produs:  

- in context de forta majora asa cum este definit prin lege.;  

-din culpa exclusiva a persoanei pagubite;  

-din culpa exclusiva a unei terte persoane. 

Perioada 

asigurării: 

12 luni 

Teritorialitate Romania 

 


