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R~SPUNDERE CIVIL~ PROFESIONAL~ A
AVOCA}ILOR

Op]iuni

Op]iuni

În calitate de avocat, pentru o pledoarie de succes, [tii cât este de important s` fii mereu în siguran]`. 
Noi, Generali, î]i în]elegem aceast` grij` [i pentru ca tu s` po]i profesa în lini[te, am creat special pentru 
tine, R`spunderea Profesional` a Avoca]ilor, asigurarea care acoper` erorile profesionale care pot ap`rea 
în orice moment. 
Indiferent dac` e[ti un avocat stagiar sau un avocat definitiv, indiferent dac` reprezin]i un cabinet, birou 
sau o societate profesional` de profil, r`spunderea profesional` de la Generali ]i se potrive[te de minune. 

În caz de producere a evenimentului asigurat, noi acord`m 
desp`gubiri pentru:

Prejudicii financiare de care tu r`spunzi în baza 
legii - consecin]` direct` a pierderilor b`ne[ti produse 
clien]ilor ca urmare a unor erori profesionale s`vâr[ite 
de tine

Cheltuieli de reconstituire, refacere sau înlocuire a 
documentelor originale [i/sau bunurilor pierdute, 
r`t`cite, deteriorate sau distruse din culpa ta

Cheltuieli de judecat`.

Asigurarea este valabil` pe teritoriul României. 

Po]i fi sigur c` asigurarea ta presupune acoperire 
complet` (în baza legisla]iei în vigoare)

Pentru a fi mai simplu de în]eles, produsul con]ine un 
mic dic]ionar de termeni explicativi

Tariful este unul foarte avantajos pentru tine, 
situându-se printre cele mai mici din pia]`.

În func]ie de necesit`]ile tale, cifra de afaceri [i/sau 
expunerea la risc, po]i opta  pentru o limit` maxim` 
de desp`gubire mai mare decât cea minim` impus` 
de lege 

*Erori profesionale, prin aceasta în]elegându-se înc`lcarea normelor legale care reglementeaz` profesia de avocat din neglijen]`, impruden]` sau cuno[tin]e profesionale juridice insuficiente în 
acordarea consultan]ei, asisten]ei sau reprezent`rii juridice, care atrage r`spunderea profesional` a asiguratului.

**Eveniment asigurat fiind reprezentat de introducerea unei cereri de desp`gubire în perioada de asigurare pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale s`vâr[ite de asigurat în perioada de 
valabilitate a poli]ei sau în perioada anterioar` de acoperire neîntrerupt`.

Po]i alege modalitatea de încheiere a poli]ei care ]i 
se potrive[te cel mai bine: 

individual pentru persoane fizice

colectiv, prin poli]e de grup pentru mai multe 
persoane fizice de c`tre Uniuni, Case, Foruri, 
Barouri etc. 

cabinete, birouri, societ`]i profesionale.

{tim c` meseria de avocat este una stresant` [i 
presupune expunerea la riscuri în fiecare zi. 
Tocmai de aceea este important s` [tii c` ai mereu 
al`turi un partener de încredere. 
Noi, Generali, î]i în]elegem aceast` nevoie 
[i î]i oferim protec]ia necesar` pentru ca tu s`-]i 
desf`[ori activitatea în siguran]`. 


