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CERERE – CHESTIONAR  
RĂSPUNDERE CIVILĂ ADMINISTRATORI, 

MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, MEMBRII  
DIRECTORATULUI ȘI DIRECTORII SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

 

SECȚIUNEA I: DATE GENERALE 

Solicitant:

Denumirea _________________________________ CUI/CNP_____________________________________ 

Telefon _____________________________________ Email _______________________________________ 

Sediu social ___________________________________________________________________________________ 

SECȚIUNEA II: INFORMAȚII DESPRE ASIGURAT 

Tipul de asigurat: 

 individual  

 colectiv: toți administratorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii  directoratului sau 

directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății, precum și împuterniciții substituiți 

acestora, după caz, care au îndeplinit / îndeplinesc respectivele calități în cadrul unei societăți comerciale 

în timpul perioadei de asigurare; în acest caz, este necesar ca societatea comercială în cadrul căreia 

activează persoanele menționate la acest punct, să aibă calitatea de Contractant, în baza Poliței de 

asigurare   

Numele și prenumele asiguratului individual: ________________________________________________ 

CNP _______________________________________________________________________________________ 

Pentru fiecare dintre părțile contractante de mai sus, vă rugăm să declarați, dacă este cazul, numele 

Beneficiarului real1, precum și încadrarea în categoria Persoană expusă public2 (inclusiv pentru 

Beneficiarul real identificat) - în cazul încheierii contractului,  aceste informații  vor fi preluate și în 

Specificația Poliței: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

1Beneficiar real așa cum este definit în Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
 
2Persoana expusă public așa cum este definită în Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor 
și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
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SECȚIUNEA III: INFORMAȚII DESPRE PERSOANELE INCLUSE ÎN ASIGURARE (individual 

sau colectiv) 

1. Numele persoanelor asigurate, calitatea, data numirii în funcție, experiența: 

Numele și prenumele 
Calitatea (administrator, 
membru în directorat sau 
consiliu de supraveghere) 

Data numirii 
în funcție 

Experiența 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. Dacă se solicită asigurarea pentru persoane care deţin calităţi şi în alte societăţi ale 

grupului, completați mai jos: 

Numele și 
prenumele 

Denumirea 
societății 

Țara unde este 
înregistrată 

Activitatea 
Valoarea 

patrimoniului 
administrat 

     

     

     

     

3. Precizați valoarea garanției constituite de administratori: _________________________________ 

 

4. Dați detalii asupra schimbării conducerii societății în ultimul an:  ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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SECȚIUNEA IV: INFORMAȚII DESPRE SOCIETATEA CONDUSĂ 

1. Forma de constituire (societate cu răspundere limitată, pe acțiuni, etc.) ____________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. Forma de conducere:  sistem unitar  sistem dualist 

3. Numărul persoanelor din conducerea societății administrate (administratori, directori, 

membrii ai directoratului, membrii ai consiliului de supraveghere): _________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

4. Informații financiare despre societatea administrată / condusă (din ultimul bilanț și ultima 

balanță contabilă) 

Indicatori (în mii lei – RON) Bilanț contabil la * __________ Balanță contabilă la * _________ 

Capital social   

Cifra de afaceri   

Profit brut   

Pierdere   

Profit net   

Disponibilităţi   

Datorii pe termen lung   

Datorii pe termen scurt   

TOTAL Datorii (inclusiv 
credite) 

  

Stocuri   

Creanţe   

Mijloace fixe (grupa 21 + 
grupa 23 – grupa 28) 

  

*Se vor completa datele din ultimul bilanţ, respectiv ultima balanţă contabilă. 

5. Nr. sucursalelor, agenţiilor, filialelor, punctelor de lucru ale societăţii: _______________________ 

6. Nr. societăţilor subsidiare (în cazul în care societatea face parte dintr-un grup) 

7. Nr. total de angajați: (în cazul în care societatea face parte dintr-un grup) _______________ 
 în anul trecut: ____________________________________________________ 
 în perioada de asigurat (estimativ): _______________________________ 
8. Precizați: 
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a) numărul acționarilor: ______________________________________________________________________ 

b) numărul acțiunilor emise: __________________________________________________________________ 

c) valoarea nominală a acțiunii: _______________________________________________________________ 

d) numărul acțiunilor deținute de conducere: __________________________________________________ 

e) acționarii care dețin mai mult de 15% din capital (inclusiv procentul deținut) / acționari 

majoritari: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

f) Este societatea cotată la bursă?  NU  DA, precizați care _____________________ 

9. În ultimii 5 ani: 

a) s-a schimbat denumirea societății?  NU  DA 

b) a avut loc vreo achiziție sau fuziune?  NU  DA 

c) a fost vândută vreo societate subsidiară sau și-a încetat activitatea?  NU  DA 

d) s-a schimbat structura capitalului?  NU  DA 

Dacă DA, detaliați ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

10. a) Are societatea în desfășurare sau intenționează să efectueze  NU  DA 

       b) Are societatea vreo propunere de achiziție de către o altă societate?  NU  DA 

Dacă DA, detaliați ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

SECȚIUNEA V: EVENIMENTE ANTERIOARE / ALTE ASIGURĂRI 

1. Ați mai avut în ultimii 3 ani o asigurare de răspundere civilă managerială? 

  NU  DA 
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Dacă DA, precizați: 

• Asigurătorul: _______________________________________________________________________ 

• Perioada asigurată: _________________________________________________________________ 

• Limita de răspundere (pe perioada asigurată / eveniment): ___________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

• Franșiza: ___________________________________________________________________________ 

• Daune: _____________________________________________________________________________ 

 

2. A fost vreo poliţă anterioară de asigurare de răspundere civilă,  pentru 
administratorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii  
directoratului sau directorii care vor fi incluşi în asigurare, reziliată sau 
refuzată la plată de către Asigurator? 

 NU  DA 

Dacă DA, detaliați __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. Au existat în ultimii 5 ani reclamaţii sau cereri de despăgubire?  NU  DA 

Dacă DA, detaliați __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. Aveţi cunoştinţă despre vreun fapt sau cauză trecută (ultimii 3 ani) care 
ar putea antrena răspunderea civilă în perioada de valabilitate a poliţei? 

 NU  DA 

Dacă DA, detaliați __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5. Aveţi cunoştinţă despre vreun litigiu trecut sau în curs şi pentru care se 
aşteapă o sentinţă/decizie? 

 NU  DA 

Dacă DA, detaliați __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. În prezent, aveti asigurări încheiate cu alte societăti de asigurare pentru 
acoperirea aceloraşi riscuri?  

 NU  DA 

Dacă DA, precizați: 

• Asigurătorul: _______________________________________________________________________ 

• Perioada asigurată: _________________________________________________________________ 
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(numele, semnătura, ştampila) 

 

• Limita de răspundere (pe perioada asigurată / eveniment): ___________________________ 

 

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII DESPRE POLIȚA DE ASIGURARE SOLICITATĂ 

1. Limitele de răspundere solicitate (pentru fiecare persoană asigurată): 

Limita de răspundere asigurată prin poliță Franșiza acceptată (% din 
limita pe eveniment) pe fiecare eveniment pe întreaga perioadă asigurată 

   

   

   

   

 

2. Perioada de asigurare: _________ luni, respectiv de la _______________ până la _______________ 

 

* se exclude acoperirea pentru SUA și Canada. 

 

3. Aria geografică a acoperirii:  în România  în Europa  restul lumii* 

4. Perioada pentru care solicitați preluarea răspunderii prin asigurare: ______________________ 

5. Modalitatea de plată a primei de asigurare:  integral  în ______ rate 

 

Se anexează ultimul raport de audit.  

 

Declarăm pe proprie răspundere că informațiile furnizate în prezenta cerere sunt reale şi corecte 

şi că nu s-au omis informații relevante, în conformitate cu documentele şi informațiile de care 

dispunem şi care ar putea influența decizia asigurătorilor în această privință. Înțelegem şi 

suntem de acord ca acest document să stea la baza şi să fie parte integrantă din poliţa de 

asigurare dacă aceasta va fi emisă. Vom informa asigurătorii în cazul în care apar modificări la 

cele declarate in prezenta cerere-chestionar, inclusiv dacă acestea se produc înainte de 

încheierea Poliței de asigurare. 

  

Completarea acestui document nu obligă în niciun fel pe cel care îl completează să achiziționeze 

asigurarea şi nici nu obligă asigurătorul să încheie asigurarea. 

 

SOLICITANT_________________________   DATA COMPLETĂRII: _____________________ 
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