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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale
și contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Această asigurare oferă acoperire pentru răspunderea civilă profesionala delictuală a profesioniştilor din domeniul IT&C angajată în
conformitate cu legea din România şi declanşată ca urmare a producerii unor evenimente asigurate în timpul perioadei de asigurare, în legătură
cu activitatea desfăşurată de către aceştia în timpul aceleiaşi perioade.

Ce se asigură?
Gothaer acordă despăgubiri în limitele prevăzute în
polița de asigurare pentru:
sumele compensatorii pe care sunteţi obligat să le
plătiţi terţelor persoane păgubite, cu titlu de prejudicii,
ca urmare doar a producerii unor evenimente
asigurate, stabilite printr-o hotărâre judecătorească
definitivă;
cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită
pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea
obligării dvs. la plata despăgubirilor, in limita stabilită
prin hotărâre judecătorească, dacă aţi fost obligat la
plata despăgubirii prin hotărâre judecătorească
definitivă;
cheltuielile de judecată făcute de dvs. în procesul
civil, probate cu documente, dacă aţi fost obligat la
plata prejudiciilor, în limita a 50% din limita
răspunderii pe eveniment, dar nu mai mult de 75.000
EUR per eveniment şi în total pe perioada asigurată,
indiferent care ar fi menţiunile privind limitele de
răspundere menţionate în poliţa de asigurare;
prejudiciile nepatrimoniale (daune morale) şi/ sau
daunele cominatorii, înregistrate de persoana
păgubită, în sublimita a 50% din limita răspunderii pe
eveniment menţionată în poliţă, dar nu mai mult de
5.000 eur;
pierderea de profit rezultând din diminuarea cifrei de
afaceri a clientului dvs., pe durata întreruperii
activităţii acestuia, ca urmare a prejudiciilor produse
de fapta dvs. culpabila (perioada max. de
indemnizare 20 zile);
Perioada extinsa de notificare: 90 zile.
Limita de răspundere
Limitele răspunderii se stabilesc la valorile convenite de
către părţi, pe eveniment şi pe perioada asigurată, și
reprezintă maximul despăgubirilor care pot fi plătite de
Gothaer.

Ce nu se asigură?
Gothaer nu acordă despăgubiri dacă:
cererea de despăgubire sau o înştiinţare în legătură cu o acţiune în justiţie
primită de către Asigurat, în legătură cu prejudiciul respectiv, nu s-a făcut
în scris, pentru prima oară, în perioada de asigurare menţionată în poliţă
sau în perioada extinsă de notificare;
nu există o legătură de cauzalitate între fapta culpabilă şi prejudiciul
reclamat iar fapta culpabilă este săvârşită de Asigurat în afara perioadei de
asigurare sau în afara perioadei retroactive de asigurare.
Prezenta asigurare nu acoperă răspunderea contractuală decurgând
din încălcarea unor obligaţii prevăzute în contractele încheiate de dvs.
cu clienţii. Totodată Gothaer nu asigură:
prejudiciile produse ca urmare a nerespectării de către terţa persoană
păgubită a specificaţiilor tehnice/procedurilor de lucru furnizate de dvs.,
modificarii mediului de instalare (platforme/ sisteme interne cu care se
interconecteaza produsele/ programele furnizate);
orice răspundere contractuală asumată de dvs. printr-un contract, acord,
înţelegere scrisă/verbală/ subînţeleasă, precum şi prin orice tip de garanţie;
întârzierea în livrare sau nelivrarea integrală sau parţială a produsului sau
serviciului contractat;
garanţiile exprese date contractual de dvs., angajamentele dvs. de a
exercita o grijă/diligenţă suplimentară, penalităţi, alte speze, cheltuieli,
daune moratorii şi compensatorii stabilite contractual cu terţa persoană
păgubită;
orice răspundere delictuală a dvs. în legătură cu pierderea, afectarea
parţială sau distrugerea unor baze de date;
orice răspundere delictuală a dvs. fata de clienţii dvs. în situaţiile în care
aceştia se consideră că au încălcat, din culpa dvs., legislaţia privind
protecţia datelor cu caracter personal;
omisiunea dvs. de a executa, la intervale rezonabile, copii back-up pentru
orice date în format electronic, de a menține și actualiza un soft adecvat
care să asigure securitatea sistemelor, aplicațiilor, datelor stocate, liniilor
de telecomunicații;
riscuri cibernetice; boli transmsibile.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
cererile de despăgubire/ prejudiciile/ faptele culpabile ori circumstanţele/ incidentele care le-ar putea genera, cunoscute dvs. (indiferent
dacă au fost declarate sau nu către Gothaer în cererea-chestionar) sau pe care trebuia să le cunoaşteţi înainte de data intrării în vigoare
a contractului de asigurare, si care derivă din orice fapta culpabilă săvârşită de dvs. înaintea intrării în vigoare a poliţei/ perioadei
retroactive convenite; costurile/ cheltuielile efectuate de dvs./ în numele dvs. pentru îndeplinirea oricărei obligaţii contractuale sau în
scopul refacerii defectelor/ deficienţelor produsului – program/ părţii de lucrare defectuos executată care a generat producerea
prejudiciului.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare are acoperire pe teritoriul României. La solicitarea dvs., cu menţionarea expresă în poliţă şi în schimbul plăţii unei
prime suplimentare de asigurare, acoperirea se poate extinde şi pentru alte ţări, excepţie făcând SUA, Canada si Japonia.
.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate
informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi;
 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de
asigurare nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră despre
acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea
corectării acestora;
 să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să respectaţi reglementările legale cu privire la desfăşurarea activităţii dvs.;
 să vă îndepliniţi cu diligenţă toate obligaţiile contractuale şi legale pentru evitarea oricărei situaţii care ar putea declanşa răspunderea
dvs.civilă;
 să ne informați cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la data luării la cunoştinţă despre orice modificare survenită în
forma de exercitare a profesiei, modificarea locaţiilor unde se derulează activitatea, fuziunea cu/achiziţia unor noi entităţi etc.;
 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 să ne înştiinţaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la producerea
acestuia sau de la luarea la cunoştinţă despre acesta, furnizând informaţii despre circumstanţele producerii/apariţiei evenimentului şi
mărimea probabilă a pagubei;
 să ne înştiinţaţi în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre orice cerere de
despăgubire/pretenţie/acţiune promovată în instanţă împotriva sa de către persoana prejudiciată, precum şi despre orice circumstanţe
care le-ar putea genera;
 să nu faceți nicio plată, să nu recunoașteți nicio răspundere, să nu faceți nicio ofertă, promisiune, să nu vă asumați nicio obligație și
să nu faceți nicio altă cheltuială în legătură cu pretențiile persoanelor prejudiciate, fără acordul prealabil scris al Gothaer.

Când şi cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate.
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru
www.gothaer.ro (plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de
asigurare să fie făcută în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor
de asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ ratei 1.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a limitei de răspundere pe perioada de asigurare, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către Gothaer;
 la data scadenţei ratei de primă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.

Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul
de asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa
dvs., vă vom restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor
contractuale. Alte informaţii despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale.
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