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NOT  

de informare referitoare la asigurarea de raspundere profesionala pentru membrii 

ConsiliuluiădeăAdministraţieăalăSociet ţii 
  

 

I. Prezentareăgeneral  

 

Societatea S.C. Medserv Min S.A. a fost constituită in anul 2002 ca societate pe 

acţiuni, prin externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania Naţională a 

Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, având codul unic de înregistrare 14814475, nr. de înregistrare 

la Registrul Comerţului J18/299/2002, prin actul constitutiv şi protocolul de desprindere              

menţionându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgenţă şi control medical 

periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii medicale.  

 

II.   Considerenteăşiăscurt istoric 

 

  Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Medserv Min S.A. convocata pentru data de 

30.08.2016, a avut pe ordinea de zi la punctul 4 ,, Aprobare încheiere asigurare de 

răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii’’.  
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 In cadrul Notei nr. 2922/27.06.2016 care a stat la baza acestui punct de pe ordinea de zi 

regasim mentiuni conform carora: 

 

-,, Art. 153^12.  

…………………….  

   (4) Persoana numită în una dintre funcţiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată 

pentru răspundere profesională’’,  

iar art. 153^12, alin (3) prevede ,, Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui 

membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, să fie valabilă din punct de 

vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres’’.   

-la data Notei membrii Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERVMIN S.A. au politele 

de asigurare pentru raspundere profesionala expirate; 

-s-a solicitat aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Medservmin S.A. aprobare 

privind incheierea de asigurari profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie ai 

Societatii pentru o suma asigurata de 10.000 euro pentru fiecare persoana in parte si costurile 

privind asigurarea pe cheltuiala S.C. Medservmin SA. 

      Avand in vedere aceste considerente, prin HD nr.69/24.08.2016  Directoratul CEO a 

dispus ca in sedinta AGA a S.C. Medservmin SA din data de 30.08.2016 , reprezentantul 

actionarului majoritar sa exercite mandatul astfel:” La punctul 4 pe ordinea de zi – 

reprezentantul CEOltenia se va abtine de la vot intrucat nu exista Nota de fundamentare la 

acest punct.  

         Solicita Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de 

Administratie prezentarea unei propuneri privind aprobarea valorii pentru asigurarea de 

raspundere profesionala in baza unei analize de piata referitoare la acest tip de asigurare, 

in functie de categoria si riscurile asigurate, cu identificarea sumelor prevazute in BVC 

2016 pentru aceste riscuri si cu incadrarea in BVC 2016’’ 

   

III. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economic  

  

    Avand in vedere solicitarea Directoratului CEO prin mandatul mandatul nr. 25097 din 

29.08.2016, in  sedinta Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Medservmin S.A. din data de 

30.08.2016 (Hotararea nr. 7/30.08.2016) s-a hotarat:  

 

 

 

 



 

 

 

”………………… 

Art.4. Seăăabţine de la vot întrucât nu există  Notă de fundamentare referitoare la Aprobare 

încheiere asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie 

al Societăţii şi solicită Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de 

Administraţie prezentarea unei propuneri privind aprobarea valorii pentru asigurarea de 

răspundere profesională în baza unei analize de piaţa referitoare la acest tip de asigurare, în 

funcţie de categoria şi riscurile asigurate, cu identificarea sumelor prevăzute în BVC 2016 

pentru aceste asigurări şi cu încadrarea în BVC 2016. 

…………………..”  

 In acest context, si avand in considerare art.18 din Contractele de Mandat ale 

membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Medservmin S.A. in care se stipuleaza faptul 

ca:  

         ,,Mandatarul beneficiaza de o asigurare de raspundere profesionala pe cheltuiala 

societatii, in conditiile in care aceasta corespunde prevederilor Legii societatilor nr. 

31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea totala asigurata fiind stabilita 

de Adunarea Generala a Actionarilor, iar plata primelor aferente acestei asigurari fiind 

suportata de catre societate’’, 

Comitetului de nominalizare şi remunerare a procedat la intocmirea prezentei note. Sumele 

identificate în BVC 2016 pentru asigurarea de răspundere profesională sunt de 1500 lei, din 

care 570 lei sunt deja cheltuiti pentru asigurarea de răspundere profesională pentru directorul 

executiv al societatii. Aceste sume au fost prevazute in BVC 2016 avandu-se in vedere 

categoria şi riscurile asigurate: 

- in polita de asigurare precedenta pentru membrii de conducere ai Societatii (respectiv 154 

Euro)- anexa nr. 1 la prezenta; 

-in polita de asigurare incheiata in anul 2016 pentru directorul executiv al Societatii 

(respectiv 139,5 Euro) - anexa nr. 2 la prezenta; 

- asigurarea de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie  

MINPREST S.A. (entitate afiliata actionarului majoritar- Societatea Complexul Energetic 

Oltenia S.A 

-oferta OMNIASIG – anexa nr. 3 la prezenta; 

Avand in vedere cele prezentate, Comitetului de nominalizare şi remunerare 

considera necesara încheierea asigurarii de răspundere profesională pentru membrii 

Consiliului de Administraţie al Societăţii in suma de 10.000 lei valoare asigurata / membru 

pentru o durata de 1 an de zile de la data incheierii acesteia. 

 



 

 

 

IV. Bazaălegal : 
 

-  Actul Constitutiv al S.C. Medservmin S.A. ; 

- Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Medservmin 

S.A. 

- mandatul nr. 25097 din 29.08.2016 emis de  actionarul majoritar Societatea Complexul 

Energetic Oltenia S.A pentru Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Medservmin S.A. din 

30.08.2016 

-  Hotararea nr. 7 din 30.08.2016 a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Medservmin S.A.; 

 

V. Concluzii 

    

Avândă înă vedereă celeă prezentateă maiă susă şi-n conformitate cu prevederile art. 4 din 

Hotararea nr. 7 din 30.08.2016 a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Medservmin 

S.A. – care a avut la baza mandatul nr. 25097  din 29.08.2016 emis de  actionarul 

majoritar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, propunem spre avizare 

Consiliului de Administratie al S.C. Medservmin S.A. si spre aprobare Adunarii 

Generale a Actionarilor S.C. Medservmin S.A. incheierea unei polite pentru membrii 

Consiliului de Administratie al Societatii referitoare la  asigurarea de raspundere 

profesionala in suma de 10.000 lei valoare asigurata / membru pentru o durata de 1 an 

de zile de la data incheierii acesteia. 

 

 

  Consiliul de nominalizare si remunerare, 

 
              Lavinia Cosneanu 

                Gheorghe Neata 

                                ViorelăSt noiu  









 

 

 

  

             
 CATRE :  

 NR. PAG  :  1 (inclusiv aceasta) 
______________________________________________________________________________________________  
                           

            

OFERT ăDEăASIGURARE 

 

StimaţiăDomni, 
 

      V ăprezent mămaiăjosăofertaănoastr ăprivindăAsigurareaădeăr spundereăcivil ăaă
administratorilorăşiădirectorilorăexecutiviăaiăsociet ţilorăcomerciale.ă 
        Asiguratul esteăpersoanaăfizic ăsauăpersoanaăjuridic ăcareăareăcalitateaădeăadministrator,ă
de director executivăsauădeăîmputernicităsubstituităacestora,ăalăuneiăsociet ţiăcomercialeăcareă
îşiădesf şoar ăactivitateaăînăRomânia. 
       Obiectul asigurării îlăconstituieăacoperireaădaunelorăcauzateăsociet ţiiăpeăcareăoă
administreaz /ăconduceăsau/ăşiăterţilor,ăînătimpul perioadeiădeăasigurare,ădeăfaptaăcomis ădină
culp ădeăc treăAsiguratăînătimpulăperioadeiădeăasigurare,ăcuăprilejulăexercit riiăfuncţiei,ăpentruă
careăacestaăr spundeăcivil,ăconformălegii. 
Riscurile acoperite în leg tur ăcuăcareăasigurareaăvalideaz ăsuntăcele de producere a  

evenimentelorăasigurateăînăleg tur ăcuăprejudiciiăpatrimonialeăefective,ădirecteăşiăactualeălaă
dataălaăcareăseăsolicit ăreparareaălor,ăcauzateăsociet ţiiăpeăcareăoăadministreaz /conduceăşi/sauă
terţilor,ăprinăfapteădeăneglijenţ ,ăeroare,ăomisiune.  

Cheltuielile acoperite 

      OMNIASIGăacord ădesp gubiriăpentruăcheltuielileăefectuateădeăc treăAsiguratăînăprocesulă
civil,ădac ăaăfostăobligatălaădesd unare,ădecurgândădinăevenimenteăasigurateăproduseăînă
perioadaădeăvalabilitateăaăpoliţei. 
Limita de răspundere/ eveniment :20 000 EUR/persoana 

Franşiza/ eveniment :500 eur/persoana 

Prima de asigurare :490 eur/persoana 

Plata in 4 rate trimestriale 

Perioada de asigurare: 1 an 

Teritorialitatea: Contractul de asigurare se aplică evenimentelor care au loc pe 
teritoriul României 

Oferta  este facuta sub rezerva   completarii  datelor. 

Sper măc ăofertaănoastr ăr spundeănecesit ţilorăDvs.ăşiăv ăst mălaădispoziţieăpentruăinformaţiiă
suplimentare. 

 

        Cuăstim ,ăăăăăăăăăăăăăăă                                               
 

                Director, 

               Ovidiu Bicu 
 

 

Sucursala V
 nr. 5

Bloc C, Parter, 240564, 
România

âlcea 
Str. General Magheru

Râmnicu Vâlcea,

MERDSERVMIN
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ASIGURAREAăDEăR SPUNDEREăCIVIL ăAăADMINISTRATORILOR,ăMEMBRILORă

CONSILIULUIăDEăSUPRAVEGHERE,ăMEMBRILORăDIRECTORATULUIăŞIă
DIRECTORILORăSOCIET ILORăCOMERCIALE 

 Fiş ăprodus (informa iiăprecontractuale) 
 

I. a) Informaţii despre Asigurător 

 Denumire / forma juridic  OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 
Societateăpeăac iuni;ăSocietateăadministrat ăînăsistemădualist; 
Autorizat ădeăAutoritateaădeăSupraveghereăFinanciar ; ; Înscris ăînăRegistrulădeăEviden ăaă
Prelucr rilorădeăDateăcuăCaracterăPersonalăalăA.N.S.P.D.C.P. sub nr.1641 
 

 num rulă deă ordineă dină Registrulă
Asigur torilor  RA-047/10.04.2003 

 Cod LEI  529900AB9YD8CLGBE756 
 Adresa - sediul social   Telefon / Fax Bucureşti, Str. Aleea Alexandru, nr.51, sector 1 - 011822 

Tel: (+40) 21 405 7420; Fax: (+40) 21 311 4490; www.omniasig.ro 
 

   b) Informaţii despre intermediarul în asigurări 
 Denumire / sediul social / forma juridic ă/ă

Telefon 
 

 num rulă deă înregistrareă dină Registrulă
brokeriloră deă asigurareă /ă agen iloră deă
asigurareă /ă agen iloră deă asigurareă
subordona iă /ăsubagen ilorăşiăCodulăunică
de agent alocat de ASF 

 
 

 Declara ieăBrokerădeăasigurare În conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea 32/2000, în calitate de broker de asigurare, sunt 
împuternicit de OMNIASIGăVIENNAăINSURANCEăGROUPăs : 
- colectez prime de asigurare în numele acesteia       DA □  NU □ 
- pl tescădesp gubiriăînănumele acesteia                   DA □  NU □ 
- emit documente de asigurare în numele acesteia     DA □  NU □ 

 Declara ieăAgentădeăasigurareă 
 

În calitate de agent de asigurare, sunt autorizat prin contractul de agent încheiat cu OMNIASIG 
VIENNAă INSURANCEă GROUPă s ă intermedieză contracteă deă asigurareă dină clasaă
……………………ăşiănuăintermediezăaceeaşiăclas ădeăasigur riăpentruăal iăasigur tori. 

 
II. Informaţii despre contractul de asigurare 

Eveniment asigurat 

Oriceă cerereă scris ă deă desp gubireă formulat ă pentruă primaă oar ă ă împotrivaă Asiguratuluiă înă
timpulă perioadeiă deă asigurare,ă adus ă înă modă obligatoriuă laă cunoştin aă OMNIASIGă VIENNAă
INSURANCEă GROUPă înă timpulă aceleiaşiă perioadeăşiă careă con ineăpreten iiă deă desp gubireă
legateădeăoriceădaun ăprodus ăînămodăimprevizibilăşiăaccidentalăcareăapareăsauăîncepeăs ăseă
manifesteăînătimpulăperioadeiădeăasigurareăşiăînăurmaăc reiaăseănaşteădreptulălaădesp gubire. 
Seăconsider ăunulăşiăacelaşiăevenimentăasiguratăoăserieădeăcereriădeădesp gubireă formulateă
pentruăprimaăoar ăînătimpulăperioadeiădeăasigurareăpentruădauneăprovocateădeăoăaceeaşiăfapt ă
ilicit ,ăindiferentădeănum rulăpersoanelorăp gubite. 
Contractulădeăasigurareăseăaplic ăevenimentelorăcareăauălocăpeăteritoriulăRomâniei,ăînăleg tur ă
cuăactivitateaăsociet iiăadministrateă/ăconduseădesf şurat ăînăRomânia. 

Riscuri asigurate*) 

*) Al turată suntă prezentateă riscurileă
acoperibile în baza prezentului produs de 
asigurare. Riscurile efectiv acoperite se vor 
stabili prin poli aă deă asigurare,ă înă bazaă
în elegeriiă p r iloră şiă aă op iuniiă pentruă
acoperirea unora sau mai multora dintre 
riscurileăprezentateăal turat. 

Riscurileăacoperiteă înă leg tur ăcuăcareăasigurareaăvalideaz ăsuntăceleădeăproducereăaă ăunoră
prejudicii patrimonialeăefective,ădirecteăşiăactualeălaădataălaăcareăseăsolicit ăreparareaălor,ăprină
acteăsauăfapteădecizionaleălegateădeăconducereaăsociet ii.ă 
Cheltuielileăacoperite:ăOMNIASIGăVIENNAăINSURANCEăGROUPăacord ădesp gubiriăpentruă
cheltuielile efectuate: 
(i) deăc treăAsiguratăînăprocesulăcivil,ădac ăaăfostăobligatălaădesd unareă(inclusivăînăcazulăînă

careăac iuneaăpenal ăpus ăînămişcareănuămaiăesteăjudecat ,ăiarăac iuneaăcivil ăr mâneă
înă competen aă instan eiă penale),ă decurgândă dină evenimenteă asigurateă produseă înă
perioadaădeăvalabilitateăaăpoli ei; 
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(ii) deă c treă ter ulă p gubită înă procesulă civil,ă înă scopulă oblig riiă Asiguratuluiă laă plataă unoră
desp gubiri,ăcaăurmareăaăproduceriiăunorăevenimenteăasigurate,ădac ăAsiguratulăaăfostă
obligatăprinăhot râreăjudec toreasc ădefinitiv ălaăplata acestora (inclusiv în cazul în care 
ac iuneaăpenal ăpus ă înămişcareănuămaiăesteă judecat ,ă iarăac iuneaăcivil ă r mâneă înă
competen aăinstan eiăpenale). 

Excluderi 

OMNIASIGăVIENNAăINSURANCEăGROUPănuăacord ădesp gubiriăpentru: 
(i) preten iiă deă desp gubireă formulateă deă c treă Asigurată pentruă dauneă referitoareă laă

persoanaă sauă bunurileă sale,ă precumă şiă laă bunurileă închiriateă sauă împrumutateă
Asiguratului, aflate în grija, custodia sau controlul Asiguratului; 

(ii) preten iiădeădesp gubireăformulateăpentruădauneăproduseăcuăinten ieădeăc treăAsigurată
oriă pentruă dauneă provenindă dină opera iuniă /ă ac iuniă /ă omisiuniă efectuateă deă c treă
Asiguratulăcareăareăunăinteresăactualăsauădeăperspectiv ăînăproducereaăacestora; 

(iii) preten iiă deădesp gubireă formulateă pentruădauneăproduseă caăurmare a comiterii unei 
infrac iuni; 

(iv) amenziădeăoriceăfel,ăpenalit i,ădobânziăprecumăşiăcheltuieliădeăjudecat ălaăplataăc roraăară
fiăobligatăAsiguratulăprinăhot râreăpenal ,ăprecumăşiăcheltuieliădeăexecutareăaăhot râriloră
privindăplataădesp gubirilor; 

(v) pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o 
consecin ăaăr zboiului,ăinvaziei,ăac iuniiăunuiăduşmanăextern,ăostilit iloră(indiferentădac ă
aăfostădeclarat ăstareădeăr zboiăsauănu),ăr zboiuluiăcivil,ărebeliunii,ărevolu iei,ăconspira iei,ă
insurec iei,ă r scoalei,ă r zvr tiriiă militareă cuă sauă f r ă uzurpareaă ă puterii,ă legiiă mar iale,ă
acteloră persoaneloră r uvoitoareă careă ac ioneaz ă înă numeleă sauă înă leg tur ă cuă oriceă
organiza ieă politic ,ă confisc rii,ă na ionaliz rii,ă exproprierii,ă sechestr rii,ă rechizi ion rii,ă
distrugeriiă sauă avarieriiă dină ordinulă oric ruiă guvernă deă dreptă sauă deă faptă sauă oric reiă
autorit iăpublice,ăgrevei,ăgreveiăpatronale,ărevoltei,ătulbur rilorăcivile,ăactelorăteroristeăoriă
sabotajului, actelor de vandalism;  

(vi) daune directăsauăindirectăcauzateăde,ăsauăcareăauăcontribuităla,ăsauăprovenindădinăradia iiă
ionizanteăsauăcontaminareăradioactiv ădeălaăoriceăcombustibilănuclear,ădeşeuriănucleareă
provenite prin arderea combustibilului nuclear, radioactivitate, toxicitate, explozie sau 
alteăpropriet iăpericuloaseăaleăoric ruiăansambluănuclearăsauăcomponent ănuclear ăaă
acestuia, utilizarea materialelor fisionabile; 

(vii) dauneăprovocateădeăsauăînăleg tur ăcuămânuirea,ătratareaăşi/sauăutilizareaăazbestului; 
(viii) daune cauzate direct sau indirectădeăinfiltra ii,ăpoluareăsauăcontaminareăaăaerului,ăsolului,ă

apeiă sauă aă oric ruiă bun,ă precumă şiă pentruă îndep rtarea,ă reducereaă sauă cur areaă
substan elorăinfiltrate,ăpoluanteăsauăcontaminante; 

(ix) dauneă provocateă deă sauă înă leg tur ă cuă colectareaă şiă evacuareaă deă deşeuriă sauă cuă
facilit iădeăcolectareăşiăevacuareaădeşeurilor; 

(x) dauneăprovenindădinăsauăînăleg tur ăcuăr spunderiăprofesionale,ădauneămorale,ădauneă
fiziceă (distrugere,ă pierdere,ă depreciere)ă aleă unuiă bună (incluzândă pierdereaă folosin eiă
acestuia),ă def imare, calomnie, încalcareă aă vie iiă private,ă suferin ă mental ,ă stres,ă
emo ie,ăv t m riăcorporale; 

(xi) dauneăprovenindădinăsauăînă leg tur ăcuăr spundereaăcareăseănaşteădinăoriceăcontractă
sauă în elegereăscris ,ă verbal ă sauăsubîn eleas ,ă careănuăareă leg tur ă cuăcalitatea de 
administrator, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului sau 
director;  

(xii) preten iiă deă desp gubireă pentruă dauneă produseă directă sauă indirectă deă nerespectareaă
conformit iiăcuărecunoaştereaădateiăoriăînăleg tur ăcuăaceasta; 

(xiii) preten iiă deă desp gubireă rezultateă dină sauă înă leg tur ă cuă înc lcareaă dreptuluiă deă
proprietateă intelectual ă (brevete/patente,ă drepturiă deă autor,ă m rciă comercialeă sauă
embleme înregistrate la organismele specializate în domeniu); 

(xiv) preten iiădeădesp gubireărezultateădinăsauăînăleg tur ăcuădauneă(avarieriăsauădistrugeriă
deă bunuri,ă v t m riă corporaleă şiă deces)ă cauzateă deă Asigurată ă angaja iloră companieiă
conduse / administrate, asigurabile printr-oăpoli ădeăr spundereăaăangajatoruluiăfa ădeă
propriiăangaja i; 

(xv) preten iiădeădesp gubiriăpentruădauneăpentruăcareăr spundeăAsiguratulăînăleg tur ăcu: 
- oriceăautovehicul,ăutilajăsauăvehiculăindiferentădac ăesteăsauănuăautorizatăs ăcirculeă

peă drumurileă publice,ă esteă sauă nuă supusă înmatricul rii/înregistr rii,ă esteă sauă nuă
prev zut ă prină legeă obligativitateaă încheieriiă asigur riiă deă r spundereă civil ă şiă



 

 
 

 

 

 

 

 
13.03.01.F.002.0.D 

 

Pagina 3 din 6 

indiferentădac ăesteăproprietateaăAsiguratului,ăîmprumutat,ăînchiriatăsauăcondusădeă
acesta,ăprecumăşiăpentruădauneăcauzateădeăsauăînăleg tur ăcuăfolosin aăuneiăpieseă
sau mecanism careăfaceăparteăsauăcareăesteăataşat ăsauăcareăareăleg tur ăcuăoriceă
vehiculăcuămotorăsauăremorc ; 

- oriceă ambarca iune,ă nav ,ă planor,ă avionă sauă oriceă astfelă deă mijlocă deă transport,ă
proprietate a Asiguratului, împrumutat, închiriat sau condus de acesta, precum şiă
pentruădauneăcauzateădeăsauăînăleg tur ăcuăfolosin aăuneiăpieseăsauămecanismăcareă
faceăparteăsauăcareăesteăataşat ăsauăcareăareăleg tur ăcuăoriceămijlocădeătransportă
men ionatămaiăsus; 

- desc rcareaăsauă înc rcareaăoric ruiămijlocădeă transportămen ionatămai sus sau a 
oric reiăremorci; 

(xvi) prejudiciiăceădecurgădinăneîncheiereaădeăc treăAsiguratăaăpoli elorădeăasigurareăpentruă
sumeă asigurateă /ă limiteă deă r spundereă necesareă pentruă riscurileă peă careă înă modă
rezonabilă trebuiaă s ă leă prevad ,ă inclusivă dauneă produseă deă sauă înă leg tur ă cuă
întrerupereaă activit iiă men ionateă înă Poli  ca urmare a unor evenimente asigurabile 
printr-oăpoli ădeăasigurareăaăpatrimoniuluiă(cl diri,ăutilaje,ăstocuri,ăechipamente)ăpentruă
risculădeăincendiuăşiăalteăpericoleăasociateăşi/sauăriscul de avarii accidentale; 

(xvii) dauneă provocateă deă Asiguratulă aflată subă influen aă narcoticelor,ă substan eloră excitanteă
sau alcoolului; 

(xviii) prejudiciiăceădecurgădinănerespectareaădeăc treăAsiguratăaăhot rârilorăadun riiăgeneraleăaă
ac ionarilorăoriădinădep şireaămandatului de administrare; 

(xix) prejudiciiă provocateă prină acteă sauă fapteă aleă Asiguratuluiă careă nuă auă leg tur ă cuă
execitareaăfunc ieiădeăadministrator,ămembruăalăconsiliuluiădeăsupraveghere,ămembruăală
directoratului sau director; 

(xx) prejudicii rezultate ca urmare a nesupravegheriiă deă c treă Asigurată aă personaluluiă
încadrat;  

(xxi) prejudicii provocate prin neatingerea obiectivelor propuse prin planul de afaceri, 
contractulă deă administrareă oriă managementă sauă caă urmareă aă insolvabilit iiă societ iiă
administrate / conduse;  

(xxii) prejudiciiăprovenindădin,ăbazateăpe,ăînăconsecin aăa,ăatribuibileăc tre,ăoriălegateădirectăsauă
indirectădeă împ r ireaăprofitului,ăaăbeneficiilorăangaja ilor,ăoriceăpensieăsauăprogramădeă
asisten ă social ă stabiliteă înă totalitateă sauă înă parteă înă beneficiulă oric rui administrator, 
membruăalăconsiliuluiădeăsupraveghere,ămembruăalădirectoratului,ădirectorăsauăangaja iloră
companiei; 

(xxiii) cereriădeădesp gubireădepuseăde,ăoriăînănumeleăoric reiăpersoaneăfiziceăsauăjuridiceăoriă
entit iăcareăde ineăpesteă50%ădinăac iunileăcompaniei; 

(xxiv) cereriă deă desp gubireă depuseă de,ă înă numele,ă laă ini iativaă oriă instigareaă companieiă
administrateă/ăconduseăşi/sauăaăoric ruiăadministratorăsauădirector;ătotuşiănuăsuntăexcluseă
ac iunileă introduseă deă ună ac ionară ală companieiă admninistrateă /ă conduse,ă dară f r ă
ini iativa,ă instigarea,ă solicitarea,ă sprijinul,ă participareaă sauă interven iaă companieiă
administrate/ăconduseăoriăaăoric ruiăadministratorăsauădirector; 

(xxv) oriceăcerereădeădesp gubireărezultândădin,ăbazat ăpeăsauăatribuibil ăoric reiăvânz riăsauă
cump r riăsauăuneiăcereriădeăoferteăsauăoferteădeăvânzareăsauăcump rareădeăac iuniă/ă
p r iăsocialeăaleăcompanieiăadministrateă/ăconduseăsauăac iuniă/ăp r iăsocialeăde inuteădeă
aceastaălaăalteăsociet iăcomerciale; 

(xxvi) actele sau faptele juridice ale Asiguratului care dep şescălimiteleăimpuseăprinăobiectulădeă
activitateăalăsociet ii; 

(xxvii) orice daune cauzate de faptele Asiguratului comise înainte de începerea perioadei de 
asigurareăstabiliteăînăPoli ;  

(xxviii) prejudiciileăpentruăcareăAsiguratulăr spundeăsolidarăcuăadministratorii anteriori; 
(xxix) prejudicii produse caăurmareăaăunorăacteăsauăfapteăculpabileăs vârşiteăulteriorădateiălaă

careăsocietateaăadministrat ă/ăcondus ăaăfostăachizi ionat ădeăsauăaăfuzionatăcuăoăalt ă
companie. 

Momentul începerii şi cel al încetării 
contractului de asigurare 

Perioadaădeăasigurareăesteăceaăprecizat ăînăPoli . 
R spundereaăOMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP începe la ora 0.00 a zilei precizate 
înăPoli ,ădarănuămaiădevremeădeăoraă24.00ăaăzileiă înăcareăs-aăpl tităprimaădeăasigurareăsau,ă
dup ăcaz,ăceaădintâiărat ăaăacesteia,ăşiăs-a încheiat contractul de asigurare. 
R spundereaăOMNIASIGăVIENNAăINSURANCEăGROUPăînceteaz ălaăoraă24:00ăaăultimeiăzileă
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aăperioadeiădeăasigurareăprecizateăînăPoli . 
Înă cazulă Asiguratuluiă individual,ă r spundereaă OMNIASIGă VIENNAă INSURANCEă GROUPă
înceteaz ădeădreptăînăcondi iileă înăcareă înceteaz ăraportulă juridicădintreăAsiguratăşiăsocietateaă
administrat ă/ăcondus ădeăc treăacesta.ăă 
ÎnăcazulăAsiguratuluiăcolectiv,ădac ăînceteaz ăraportulăjuridicădintreăunul/uniiădintreăpersoaneleă
incluseă înă no iuneaă deă Asigurată colectivă şiă societateaă administrat ă /ă condus ,ă r spundereaă
OMNIASIGă VIENNAă INSURANCEă GROUPă înceteaz ă deă dreptă înă leg tur ă cuă respectivaă
persoana,ăpentruăacteleă şiă fapteleă acesteiaăulterioareă încet riiă raportului,ă Poli aă deă asigurareă
continuândăpentruăcelelalteăpersoaneăsauănoileăpersoaneăcareăseă încadreaz ăînăno iuneaădeă
Asigurat colectiv. 

Modalităţi de executare, suspendare sau 
încetare a contractului de asigurare 

 Modalităţi de executare a contractului de asigurare: 
 prinăplataăprimeiădeăasigurareădeăc treăContractantă/ăAsigurat; 
 prinăplataădesp gubiriiădeăc treăOMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP.  
 Modalităţi de suspendare a contractului de asigurare: 
 Înăcazădeăneplat  laătermeneleăscadenteăşiă înăcuantumulăprev zutăalăprimeiădeăasigurareă

sau,ădup ăcaz,ăaă ratelorăacesteia,ăcontractulădeăasigurareă îşiăsuspend ăautomatăefecteleă
juridice,ă iară r spundereaăOMNIASIGăVIENNA INSURANCE GROUP înceteaz ,ă f r ăaă fiă
necesar ăniciă oănotificareă (înă scris)ă sauăalt ă formalitateăprealabil ă dină parteaăOMNIASIGă
VIENNA INSURANCE GROUP. 

 ÎnăbazaăuneiăcereriăscriseăaăAsiguratului,ăacceptat ăînăscrisăşiăînămodăexplicitădeăOMNIASIGă
VIENNAăINSURANCEăGROUP,ăsuspendareaăpoateăfiăamânat ăpentruăoăperioad ădeătimpă
convenit ă deă comună acord,ă cuă introducerea,ă dup ă caz,ă aă unoră condi iiă suplimentareă peă
perioadaărespectiv ,ăprintr-unăactăadi ionalălaăcontractulădeăasigurare. 

 Poli a reintr ăînăvigoareădeălaăoraă00.00ăaăzileiăurm toareiăceleiăînăcareăs-aăpl tit prima de 
asigurareărestant ăpân ăînăacelămoment,ăînăcuantumulădatoratăconformăPoli ei. 

 Înăcazurileăînăcareăseăconstat ădegradareaăcondi iilorăexistenteălaădataăîncheieriiăasigur rii,ă
creştereaă niveluluiă deă riscă sauă apari iaă unoră riscuriă suplimentare,ă OMNIASIG VIENNA 
INSURANCEăGROUPăareădreptulă s ă suspendeăPoli aăprintr-oănotificareă (scris )ă careăvaă
con ineă neajunsurileă /ă problemeleă constatate,ă iară r spundereaă OMNIASIGă VIENNAă
INSURANCEăGROUPăînceteaz ăînătermenădeă3ă(trei)ăzileădeălaădataăprimiriiănotific rii de 
c treăAsigurat,ădac ăneajunsurile/problemeleăconstatateănuăauă fostă remediateă înăaceast ă
perioad . 
Înăurmaăconstat riiăremedieriiăneajunsurilor,ăOMNIASIGăVIENNAăINSURANCEăGROUPăvaă
comunicaă înă scrisă Asiguratuluiă reintrareaă înă vigoareă aă Poli ei,ă înă acest caz perioada de 
asigurare prelungindu-se cu perioada de suspendare.  

 Înă cazulă înă careă Asiguratulă esteă suspendată dină func iaă deă administrator,ă membruă ală
consiliului de supraveghere, membru al directoratului sau director, contractul de asigurare 
îşiăsuspend ăautomatăefecteleăjuridiceăfa ădeărespectivulăAsiguratăindividualăsauăpersoan ă
inclus ă înă no iuneaă deă Asigurată colectiv,ă iară r spundereaă OMNIASIGă VIENNAă
INSURANCEăGROUPăînceteaz ,ă f r ăaă fiănecesar ăniciăoănotificareă(înăscris)ădinăparteaă
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP. Suspendareaă înceteaz ă şiă r spundereaă
OMNIASIGă VIENNAă INSURANCEă GROUPă reîncepeă prină eliberareaă uneiă înştiin riă (înă
scris)ădinăparteaăOMNIASIGăVIENNAăINSURANCEăGROUP,ăînăbazaăprezent riiădoveziiădeă
redobândire a dreptului de exercitare a func ieiădeăc treăAsigurat. 

 OMNIASIGăVIENNAă INSURANCEăGROUPănuăacord ădesp gubiriăpentruăevenimenteleă
produseăînăperioadaădeăsuspendareăaăPoli ei. 

 Modalităţi de încetare a contractului de asigurare: 
 ÎnăcazulăînăcareăPoli aănuăreintr ăînăvigoareăconformămen iunilorădeămaiăsus,ăîntr-un termen 

deă60ăzileădeălaădataăsuspend riiăcaăurmareăaănepl iiălaătermeneleăscadenteăşiăînăcuantumulă
prev zutăaăprimeiădeăasigurareăsau,ădup ăcaz,ăaăratelorăacesteia,ăPoli aăseădesfiin eaz ădeă
plinădreptăf r ăaămaiăfiănecesar ăpunereaăînăîntârziereăsauăoriceăalt ăformalitateăprealabil .ă 

 Reziliere; Denun are; 
Informaţii privind dreptul părţilor de a 
rezilia / denunţa unilateral contractul 
înainte de termen, inclusiv orice 
penalităţi impuse de contract în astfel de 
cazuri 

 Denunţare  
 În cazul în care Asiguratul este de rea-credin ăînainteădeăsauădup ăproducereaăsauăapari iaă

vreunuiă evenimentă asigurat,ă OMNIASIGă VIENNAă INSURANCEă GROUPă areă dreptulă s ă
denun eăcontractul,ăf r ărestituireaăprimeiădeăasigurare,ădenun areaădevenindăefectiv ădeălaă
dataăcomunic riiăacesteiaăprinănotificareăAsiguratului. 
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 Oriceă notificare,ă comunicare,ă avizareă sauă înştiin areă înă leg tur ă cuă prezentaă Poli ă seă
consider ăefectuat ădac ăvaăfiătransmis ăînăscris,ăprinăunulădinăurm toareleămijloace: 
(i) scrisoare cu confirmareădeăprimireătrimis ălaăadresaăAsiguratuluiămen ionat ăînăPoli ă

sau,ăînăcazulăînăcareăaceastaăaăfostăschimbat ,ălaăultimaăadres ăcomunicat ădeăc treă
Asigurat,ă iară înăcazulăOMNIASIGăVIENNAăINSURANCEăGROUP,ă laăadresaăunit iiă
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUPă cuă careă Asiguratulă aă încheiată Poli a,ă
respectiv,ădup ăcaz,ăadresaăSucursalei/Agen ieiăsauăaăCentralei; 

(ii) prinăînmânareădirect ,ăastfel : 
- depunereă laă registraturaăunit iiăOMNIASIGăVIENNAă INSURANCEăGROUPăcuă

careă Asiguratulă aă încheiată Poli a,ă respectiv, dup ă caz,ă Sucursala/Agen iaă sauă
Centrala OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP;   

- prinăsemn tur ădeăprimire,ăînăcazulăAsiguratului.  
Înăcazulădenun riiăsauărezilieriiăPoli ei,ăprevederileăacesteiaăseăaplic ăpentruătoateăcazurileădeă
daun ăsurveniteăînainteădeădenun areăsauăreziliere,ăpân ălaălichidareaădefinitiv ăaăacestora. 

Modalitatea prin care se plătesc primele 
de asigurare şi termenele de plată a 
acestora. 

Achitarea obliga iilorădeăplat ăînăbazaăcontractuluiădeăasigurareăseăfaceăprinăviramentăînăcontulă
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP sau în numerar, integral sau în rate. 
Primaădeăasigurareăseăachit ăînăaceeaşiăvalut ăînăcareăaăfostăstabilit ălimitaădeăr spundere. 

Indemnizaţia de asigurare / Despagubire 
Sumaă peă careă oă pl teşteă OMNIASIGă VIENNAă INSURANCEă GROUP Asiguratului în urma 
produceriiăsauăapari ieiăevenimentuluiăasigurat. 

Modalităţi şi termene de plată a 
indemnizaţiilor de asigurare / 
despăgubirilor 

Dac ălegeaănuăprevedeăaltfel,ădesp gubireaăvaăfiăpl tit ăînătermenădeămaximă15ăzileădeălaădataă
finaliz riiăinstrument riiădosaruluiădeădaun  
Desp gubireaăcuvenit ăseăpl teşteăînăRomânia,ădup ăcumăurmeaz : 
Desp gubireaăcuvenit ăseăpl teşteăînăRomânia,ădup ăcumăurmeaz : 

(i) Pentruăpoli eleă laă careăprimaădeăasigurareăaă fostăpl tit ă înăLeiă (RON),ădesp gubireaăseă
pl teşteăînăLeiă(RON).ăÎnăsitua iaăînăcareădocumenteleădeăplat ăsuntăînăvalut ădesp gubireaă
cuvenit ă seă vaă determinaă prină aplicareaă cursuluiă valutară deă referin ă dină ziuaă încheieriiă
instrument riiă dosaruluiă deă daun ,ă dac ă depunereaă tuturoră documenteloră necesare 
instrument riiăacestuiaăs-aăefectuatăînătermenădeă60ăzileădeălaădataăproduceriiăsauăapari ieiă
evenimentuluiăasigurat.ă Înăcazulădep şiriiăacestuiătermenădesp gubirileăseăvorăcalculaăînă
func ieădeăcursulăvalutarădeăreferin ăvalabilăînăceaăde-a 60-a zi de la data producerii sau 
apari ieiăevenimentuluiăasigurat. 

(ii) Pentruăpoli eleălaăcareăprimaăaăfostăpl tit ăînăvalut : 
- pentruăcazulăînăcareădesp gubireaănuăseăstabileşteăpeăbaz ădeădocumenteădeăplat ,ă

desp gubireaă cuvenit ă seă pl teşteă înă aceeaşiă valut ă înă careă s-aă pl tită primaă deă
asigurareăsauăînăalt ăvalut ăagreat ădeăp r i; 

- pentruă cazulă înă careă desp gubireaă seă stabileşteă peă baz ă deă documenteă deă plat ,ă
desp gubireaăcuvenit ăseăpl teşteăînăvalutaărezultat ădinădocumenteleădeăplat ăsauăînă
alt ăvalut ăagreat ădeăp r i. 

Informaţii despre perioada de graţie  

Proceduri de soluţionare a litigiilor. 
Informaţii privind modalităţile de 
rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor 
formulate de Asigurat /  Beneficiari. 
 

Oriceălitigiuăînăleg tur ăcuăaplicareaăPoli eiădeăasigurareăseărezolv ăprinăconciliereădirect ăîntreă
p r iă sau,ă înă cazulă înă careă acestă lucruă nuă esteă posibil,ă deă c treă instan eleă judec toreştiă
competente din România.  
Referitoră laă reclama iiă (obiec iuni,ăplângeriă sauăcontesta ii)ă referitoareă laăasigur ri,ă daune sau 
marketing :  
 Modalit iădeădepunereăaăreclama iilor: 

- LaăsediulăSociet ii; 
- Prin e-mail; 
- Prinăpost ; 
- Prin fax; 
- Prin intermediul site-uluiăSociet ii:ăwww.omniasig.ro; 
- Prin intermediul Autorit iiăde Supraveghere Financiar ; 

 Termenulă deă solu ionareă aă uneiă reclama iiă esteă deă 30ă zileă calendaristiceă deă laă dataă
înregistr riiă acesteiaă sauă termenulă precizată explicită deă autoritateaă prină careă s-a depus 
reclama ia. 

Acestea nu constituie o restrângere a dreptului acestora de a recurge la procedurile judiciare 

legale. 

Informaţii generale privind deducerile  Impozit pe profit – sunt deductibile: 

http://www.omniasig.ro/
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prevăzute în legislaţia fiscală aplicabilă 
contractelor de asigurare 

- cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale 
efectuateăpotrivitălegislațieiăspecifice;ă 

- cheltuielileă cuă primeleă deă asigurareă voluntar ă deă s n tate,ă conformă Legiiă nr.ă
95/2006ă privindă reformaă înă domeniulă s n t ții,ă republicat ,ă pl titeă înă scopulă
personal al contribuabilului, indiferent dac ă activitateaă seă desf șoar ă individuală
sau într-oă form ă deă asociere,ă înă limitaă echivalentuluiă înă leiă aă 400ă euroă anual,ă
pentruăfiecareăpersoan ; 

- cheltuielile cu  primeleădeăasigurareăpl titeădeăangajator,ă înănumeleăangajatului,ă
care sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului;  

- cheltuielile cu primele de asigurare care privesc activele contribuabilului, precum 
şiă celeă careă suntă aferenteă obiectuluiă deă activitate,ă inclusivă celeă careă privescă
bunurileăreprezentândăgaran ieăbancar ăpentruăcrediteleăutilizateăînădesf şurareaă
activit iiă pentruă careă esteă autorizată contribuabilulă sauă utilizateă înă cadrulă unoră
contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale.  

 Impozit pe venituri din activitati independente – pentru a fi deductibile, cheltuielile cu 
primeleădeăasigurareătrebuieăs ăfieăefectuateăpentru: 
- active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;      
- activeăceăservescăcaăgaran ieăbancar ăpentruăcrediteleăutilizateă înădesf şurareaă

activit iiăpentruăcareăesteăautorizatăcontribuabilul; 
- asigurareaădeăriscuriăprofesionaleăefectuateăpotrivitălegislațieiăspecifice; 
- bunuri utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit 

clauzelor contractuale; 
- asigurareaăvoluntar ădeăs n tate,ă conformăLegiiă nr.ă 95/2006ăprivind reforma în 

domeniulă s n t ții,ă republicat ,ă pl titeă înă scopulă personală ală contribuabilului,ă
indiferentădac ăactivitateaăseădesf șoar ăindividualăsauăîntr-oăform ădeăasociere,ă
înălimitaăechivalentuluiăînăleiăaăă400ăeuroăanualăpentruăoăpersoan ; 

 Impozită peă venituriă dină cedareaă folosin eiă bunuriloră – sunt deductibile, în cota 
forfetar ă deă40%ă  aplicat ă laă venitulă brut,ă primeleădeăasigurareăpl titeăpentruăbunulă
cedatăspreăfolosin .   

 Impozit pe venituri  din salarii sau asimilate salariilor:  
- sunt considerateă venituriă asimilateă salariiloră siă nuă seă impoziteaz ,ă primeleă deă

asigurareăvoluntar ădeăs n tateăconformăLegiiănr.ă95/2006,ărepublicat ,ăsuportateă
deă angajatoră pentruă angajațiiă proprii,ă înă limitaă aă 400ă euroă anuală pentruă fiecareă
persoan . 

Legea aplicabilă contractului de 
asigurare 

Contractulăesteăguvernatădeălegeaăromân .ă 

Fondul de garantare 

În vedereaă protej riiă asigura ilor,ă beneficiariloră asigur riiă şiă ter eloră persoaneă p gubite,ă prină
contribu iaă Asigur toriloră exist ă fondulă deă garantareă administrată deă c treă Autorit ii de 
Supraveghere Financiar ,ă destinată pl iloră deă indemniza iiă rezultateă dină contracteleă deă
asigurare,ăîncheiateăînăcondi iileălegii,ăînăcazulăconstat riiăinsolvabilit iiăAsigur torului. 

 

Asigurat/potenţial Asigurat / Contractant / potenţial Contractant, 
 
Am luat la cunoştinta şi am primit un exemplar,     
Numeăşiăprenume:…………………………………….. 
Semn tura:………………………………………….. 
 

 
Asigurător,            Intermediar în asigurări, 
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.   …………………………………………………………. 
Reprezentant:ă…………………………………………………………………………………………………… 
Tel.ă(mobil)ă/fax.:ă……………………………………………… e-mailă:ă………………………………………. 
 


