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Prin intermediul acestei foi şi a dovezii plăţii, aţi achiziţionat 

O asigurare de răspundere civilă 
profesională pentru îngrijitoare şi 
îngrijitori de persoane liber profesionişti. 
Este considerată ca fiind confirmarea protecţiei oferite de asigurare şi este valabilă 
începând cu ziua plăţii primei, timp de max. 365 zile, în măsura în care dreptul de liberă 
practică se păstrează. 

Nu este emisă o poliţă. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce este o situaţie asigurată? 

O situaţie asigurată este o situaţie generatoare de daune, care rezultă din riscul asigurat şi 
care cauzează sau poate cauza daune de răspundere civilă (pct. 2) imputabile persoanei 
asigurate. 

În fiecare situaţie asigurată există o franşiză de 100,- EUR ce trebuie achitată de asigurat. 

Formularea exactă o găsiţi în cadrul condiţiilor (H940 1/2008) 

Ce este asigurat? 

Îndeplinirea obligaţiilor de achitare a daunelor compensatorii, care îi sunt imputate 
asiguratului, ca urmare a unei daune aduse unei persoane sau bun, şi care apare conform 
prevederilor legale ale răspunderii civile profesionale, precum şi costurile pentru constatarea 
şi combaterea unei cereri de despăgubire prin daune compensatorii, solicitate de către un 
terţ 
Indicaţie: achitarea de daune compensatorii de către asigurat presupune răspunderea civilă 
a persoanei generatoare asigurate a prejudiciului. 

      
     Volumul exact acoperit îl puteţi găsi în cadrul condiţiilor (H940 1/2008) 

UNIQA Österreich Versicherungen AG 
Versicherungstechnik Sach 

Sach Privat & Firma 
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Sitz: Wien 

FN 63197m beim Handelsgericht Wien 
DVR: 0018813 

Numărul poliţei: 

2230/001142-0 

Cui mă adresez? 
Christian Ziegelbecker 

Nußdorferstraße 66, 1090 Viena 
Tel.: +43 1 213 33-5392 

Fax: +43 1 213 33-79 5392 
Nr. mobil de serviciu: +43 699 1977 0705 
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Ce nu este asigurat? 

Cererile de daune ca urmare a unor prejudicii cauzate prin tratamente sau intervenţii, care 
reprezintă o depăşire a drepturilor profesionale nu sunt acoperite de asigurare. 
 

     Volumul exact acoperit îl puteţi găsi în cadrul condiţiilor (H940 1/2008) 
 
 
Când expiră asigurarea? 

Asigurarea expiră automat la un an după achitarea primei. 

 

Ce mai este valabil? 

Pe lângă condiţiile enumerate (H940), pe care le primiţi la cerere, se aplică legislaţia de 
asigurare în versiunea valabilă. 

Suplimentar se aplică: 
Prejudicii ale bunurilor 
Asigurarea se extinde, ca o excepţie de la art.1, pct.2. AHVB, şi asupra obligaţiilor de achitare 
a daunelor compensatorii din prejudicii materiale pure până la o sumă asigurată de până la 
10.000,- EUR. 
Deteriorarea mediului 
A fost încheiat un acord special în conformitate cu art. 6 AHVB. Sunt incluse în asigurare 
cheltuielile de refacere a mediului conform acordului suplimentar. 

 

 

 
 




