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pentru investiții imobiliare__________________________________
5.1. Reglementare ________________________________________
5.2. Părțile contractului de asigurare a bunurilor obiect al ipotecii
în cazul creditelor ipotecare pentru investiții imobiliare _________
5.3. Durata contractului (asigurării)____________________________
5.4. Plata primelor de asigurare ______________________________
5.5. Riscurile asigurate _____________________________________
5.6. Cesiunea drepturilor din asigurare_________________________
5.7. Acordarea despăgubirilor________________________________
§6. Asigurarea creditelor (creanțelor) comerciale obișnuite ___________
6.1. Prezentare generală ___________________________________
6.2. Prima de asigurare și indemnizația de asigurare în asigurarea
creditului comercial ____________________________________
6.3. Indemnizația de asigurare _______________________________
§7. Reguli speciale aplicabile asigurărilor de credite și garanții ________
Secțiunea a 3-a. Asigurarea de garanții directe și indirecte _____________
Secțiunea a 4-a. Asigurarea de pierderi financiare ____________________
CAPITOLUL X. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ____________
Secțiunea 1. Prezentare generală _________________________________
§1. Noțiune ________________________________________________
§2. Părțile asigurării _________________________________________
§3. Efectele contractului de asigurare de răspundere civilă ___________
§4. Stabilirea și acordarea despăgubirilor _________________________
Secțiunea a 2-a. Asigurarea de malpraxis medical ____________________
§1. Noțiuni generale _________________________________________
1.1. Precizări prealabile ____________________________________
1.2. Sediul materiei asigurării de malpraxis medical _______________
1.3. Noțiunea asigurării de malpraxis medical ___________________
1.4. Particularitățile asigurării de răspundere civilă medicală ________
§2. Părțile asigurării de malpraxis medical ________________________
2.1. Asigurații ____________________________________________
2.2. Asigurătorii___________________________________________
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2.3. Persoana cuprinsă în asigurare ___________________________
§3. Principalele obligații ale personalului medical ___________________
3.1. Precizări prealabile ____________________________________
3.2. Obligația acordării asistenței medicale/îngrijirilor de sănătate ____
3.3. Obligația de diligență și prudență în exercitarea profesiei _______
3.4. Obținerea acordului informat al pacientului __________________
§4. Răspunderea civilă a personalului medical _____________________
4.1. Cazurile de răspundere civilă a personalului medical __________
4.1.1. Actul de malpraxis medical ___________________________
4.1.2. Acordarea asistenței medicale neadecvate ______________
4.1.3. Neacordarea asistenței medicale ______________________
4.1.4. Efectuarea actului medical fără obținerea consimțământului
informat al pacientului ________________________________
4.1.5. Neglijența și lipsa cunoștințelor în exercitarea profesiei _____
4.1.6. Depășirea limitelor competenței profesionale_____________
4.2. Natura juridică a răspunderii personalului medical ____________
4.3. Efectele juridice ale vinovăției asupra răspunderii personalului
medical _____________________________________________
4.4. Culpa comună a personalului medical cu cea a pacientului _____
4.5. Cazuri de exonerare de răspundere a personalului medical _____
§5. Riscurile și prejudiciile acoperite de asigurarea de malpraxis
medical _______________________________________________
5.1. Cazurile acoperite de asigurarea de malpraxis medical ________
5.2. Categorii de prejudicii acoperite/despăgubite ________________
5.3. Locul producerii riscurilor și a pagubelor ____________________
§6. Efectele contractului de asigurare de malpraxis medical __________
6.1. Precizări prealabile ____________________________________
6.2. Efectele între părțile contractante _________________________
6.2.1. Obligațiile asiguratului ______________________________
6.2.1.1. Plata primelor de asigurare _______________________
6.2.1.2. Informarea asigurătorului cu privire la existența altor
asigurări de malpraxis medical _______________________
6.2.1.3. Încunoștințarea asigurătorului despre existența
unei acțiuni în despăgubire __________________________
6.2.2. Obligațiile asigurătorului _____________________________
6.3. Efectele față de terțul păgubit ____________________________
6.3.1. Precizări prealabile _________________________________
6.3.2. Noțiunea de terț păgubit în asigurarea de malpraxis
medical ___________________________________________
6.3.3. Acțiunea directă a persoanei păgubite __________________
6.4. Efectele între personalul medical și terțul păgubit _____________
§7. Persoanele îndreptățite la plata despăgubirilor __________________
7.1. Precizări prealabile ____________________________________
7.2. Terțul păgubit (pacientul) ________________________________
7.3. Succesorii pacientului (persoanei vătămate) _________________
7.4. Asiguratul ____________________________________________
7.5. Moștenitorii asiguratului _________________________________
§8. Acordarea despăgubirilor __________________________________
8.1. Categorii de prejudicii acoperite __________________________
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8.2. Limitele acordării despăgubirilor __________________________
8.2.1. Limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare __________
8.2.2. Efectele juridice ale vinovăției asiguratului în producerea
prejudiciului asupra obligației de despăgubire a
asigurătorului_______________________________________
8.2.3. Cuantumul despăgubirilor ___________________________
8.3. Efectele coasigurării asupra răspunderii civile medicale ________
8.4. Modalitățile de acordare a despăgubirilor ___________________
8.4.1. Precizări prealabile _________________________________
8.4.2. Stabilirea și acordarea despăgubirilor pe cale amiabilă _____
8.4.3. Stabilirea și acordarea despăgubirilor pe cale
judecătorească _____________________________________
§9. Cazuri de exonerare de răspundere a asigurătorului _____________
§10. Regresul asigurătorului ___________________________________
§11. Încetarea contractului de asigurare de răspundere civilă
medicală ______________________________________________
11.1. Precizări prealabile ___________________________________
11.2. Cazurile de încetare a contractul de asigurare de răspundere
civilă medicală ________________________________________
11.2.1. Expirarea duratei contractului ________________________
11.2.2. Imposibilitatea producerii riscului asigurat ______________
11.2.3. Rezilierea contractului _____________________________
11.2.4. Denunțarea unilaterală a contractului __________________
11.2.5. Decesul asiguratului _______________________________
§12. Asigurarea de răspundere civilă a furnizorilor de servicii medicale,
materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale și
medicamente ___________________________________________
12.1. Precizări prealabile ___________________________________
12.2. Cazurile de răspundere civilă a furnizorilor de servicii medicale,
materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale și
medicamente _________________________________________
12.3. Limitele despăgubirilor furnizorilor de servicii medicale,
materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale și
medicamente _________________________________________
§13. Prescripția în domeniul răspunderii civile medicale _____________
Secțiunea a 3-a. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente de vehicule ____________________
§1. Reglementare ___________________________________________
§2. Persoanele obligate să încheie asigurarea RCA ________________
2.1. Asigurații ____________________________________________
2.2. Asigurătorii___________________________________________
2.3. Încheierea asigurării obligatorii RCA prin intermediari __________
§3. Proba contractului de asigurare RCA _________________________
§4. Obiectul asigurării ________________________________________
4.1. Riscurile acoperite _____________________________________
4.2. Locul producerii riscurilor asigurate (limitele teritoriale de
acoperire) ___________________________________________
4.3. Riscuri neacoperite. Cazuri de excludere ___________________
4.3.1. Forța majoră, culpa victimei sau a unui terț ______________
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4.3.2. Prejudiciile suferite de autorul faptei (accidentului) ________
4.3.3. Prejudiciile produse de prepușii aceluiași proprietar
de vehicule ________________________________________
4.3.4. Riscurile survenite în perioada de nevalabilitate a poliței
și riscurile ce depășesc limita de acoperire ________________
4.3.5. Încălcarea anumitor dispoziții/norme legale ______________
4.3.6. Categorii de terți neacoperiți _________________________
4.3.7. Prejudiciile produse bunurilor transportate _______________
4.3.8. Prejudiciile produse în timpul conducerii unui vehicul furat __
4.3.9. Prejudiciile produse de dispozitive sau instalații montate
pe vehicule ________________________________________
4.3.10. Prejudiciile cauzate de produsele periculoase ___________
4.3.11. Prejudiciile produse în timp de război sau a unui atac
terorist ____________________________________________
§5. Cuprinsul poliței de asigurare obligatorie RCA __________________
5.1. Principalele elemente ale contractului de asigurare ___________
5.1.1. Informații cu caracter general _________________________
5.1.2. Informații privind istoricul asiguratului___________________
5.1.3. Date și informații privind elementele esențiale ale
contractului RCA ____________________________________
5.1.4. Alte categorii de informații ___________________________
5.2. Durata asigurării ______________________________________
5.3. Momentul începerii răspunderii asigurătorului ________________
5.4. Prima de asigurare ____________________________________
5.4.1. Libertatea asigurătorului privind stabilirea primei de
asigurare __________________________________________
5.4.2. Sistemul Bonus/Malus ______________________________
5.4.3. Publicitatea tarifelor de primă și informarea asiguraților _____
5.4.4. Principiul transparenței primelor de asigurare ____________
5.5. Limitele teritoriale de acoperire și limitele de despăgubire ______
5.5.1. Limitele teritoriale de acoperire _______________________
5.5.2. Limitele maxime de răspundere _______________________
§6. Efectele contractului de asigurare de răspundere civilă auto _______
6.1. Precizări prealabile ____________________________________
6.2. Obligațiile părților contractante înainte de producerea cazului
asigurat _____________________________________________
6.2.1. Obligațiile asiguratului ______________________________
6.2.1.1. Plata primelor de asigurare _______________________
6.2.1.2. Exploatarea vehiculului cu diligența unui bun
proprietar________________________________________
6.2.2. Obligațiile asigurătorului _____________________________
6.3. Efectele contractului de asigurare RCA după producerea
cazului asigurat _______________________________________
6.3.1. Precizări prealabile _________________________________
6.3.2. Raporturile dintre asigurat și asigurător _________________
6.3.2.1. Informarea asigurătorului cu privire la producerea
evenimentului asigurat _____________________________
6.3.2.2. Informarea asigurătorului în legătură cu opțiunea
persoanei prejudiciate privind acordarea despăgubirilor ____
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6.3.3. Raporturile juridice dintre asigurat și terțul păgubit ________
6.3.4. Raporturile juridice dintre terțul păgubit și asigurătorul de
răspundere civilă ____________________________________
6.3.5. Formularea cererii împotriva B.A.A.R. __________________
6.3.6. Formularea acțiunii (solicitarea despăgubirilor, acordarea
despăgubirilor) prin reprezentanții de despăgubiri __________
§7. Procedura de stabilire și acordare a despăgubirilor în cazul
prejudiciilor specifice asigurării obligatorii de răspundere civilă
auto __________________________________________________
7.1. Precizări prealabile ____________________________________
7.2. Stabilirea și acordarea despăgubirilor pe cale amiabilă_________
7.2.1. Stabilirea și acordarea despăgubirilor pe cale amiabilă,
pentru pagube materiale produse bunurilor _______________
7.2.1.1. Precizări prealabile _____________________________
7.2.1.2. Avizarea și constatarea prejudiciilor de către
asigurătorul de răspundere civilă auto _________________
7.2.1.3. Comunicarea răspunsului privind modul de soluționare
a cererii de despăgubire a terțului păgubit ______________
A. Comunicarea răspunsului privind soluționarea cererii de
despăgubire ____________________________________
B. Comunicarea ofertei de despăgubire _________________
C. Efectuarea eventualelor investigații __________________
D. Data plății despăgubirii și consecințele nerespectării
acesteia _______________________________________
7.2.1.4. Stabilirea despăgubirilor materiale pe cale amiabilă ____
7.2.1.5. Stabilirea și plata despăgubirilor în cazul avarierii sau
distrugerii vehiculelor ______________________________
A. Despăgubirea până la limita prejudiciului sau a valorii
bunului, după caz ________________________________
B. Efectuarea reparațiilor în regie proprie ________________
C. Dauna economică totală ___________________________
D. Vehiculele înmatriculate în alte state _________________
E. Acoperirea prejudiciilor privind lipsa de folosință a
vehiculului ______________________________________
7.2.1.6. Acordarea despăgubirilor pe calea decontării directe ___
A. Noțiune și reglementare ___________________________
B. Condițiile decontării directe _________________________
C. Colaborarea între asigurătorii implicați în decontarea
directă _________________________________________
D. Procedura decontării directe ________________________
7.2.1.7. Plata despăgubirilor pentru avarierea sau distrugerea
altor bunuri decât vehiculele _________________________
7.2.1.8. Acordarea despăgubirilor pentru unele categorii
speciale de bunuri și animale ________________________
7.2.2. Stabilirea și acordarea despăgubirilor pe cale amiabilă
în caz de vătămare corporală și deces ___________________
7.2.2.1. Acoperirea prejudiciilor cauzate integrității corporale
ori sănătății ______________________________________
7.2.2.2. Acoperirea prejudiciilor în caz de deces _____________
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7.2.2.3. Acoperirea prejudiciilor cauzate de instalațiile și
dispozitivele cu care este echipat vehiculul _____________
7.2.2.4. Categorii de persoane prejudiciate despăgubite _______
7.2.2.5. Criteriile generale de evaluare a persoanelor
prejudiciate ca urmare a vătămării integrității corporale
o a sănătății______________________________________
7.2.2.6. Acordarea despăgubirilor în anumite situații speciale
în care se află asiguratul ori vehiculul __________________
7.3. Stabilirea și acordarea despăgubirilor pe cale judecătorească ___
7.3.1. Noțiune __________________________________________
7.3.2. Daunele materiale _________________________________
7.3.3. Daunele morale ___________________________________
7.4. Întinderea maximă/limitele maxime a despăgubirilor ___________
7.5. Recuperarea prejudiciilor în caz de faliment al asigurătorului
RCA/Răspundere Fondului de garantare a asiguraților _________
A. Precizări prealabile _______________________________
B. Analiza cererilor și avizarea plăților ___________________
C. Statutul juridic al F.G.A. ___________________________
D. Contestarea soluțiilor F.G.A. ________________________
7.6. Recuperarea despăgubirilor plătite de către asigurător
(regresul asigurătorului)_________________________________
7.7. Suspendarea și încetarea contractului de asigurare RCA _______
7.7.1. Suspendarea contractului de asigurare RCA _____________
7.7.2. Încetarea contractului de asigurare RCA ________________
Secțiunea a 4-a. Asigurarea obligatorie a locuințelor __________________
§1. Reglementare ___________________________________________
§2. Obiectul asigurării ________________________________________
2.1. Imobilele cu destinație de locuință _________________________
2.2. Riscurile acoperite _____________________________________
§3. Părțile contractului de asigurare obligatorie a locuințelor __________
3.1. Asigurații (persoanele obligate să încheie asigurarea
obligatorie a locuințelor) ________________________________
3.2. Asigurătorul __________________________________________
§4. Consecințele neîncheierii contractului de asigurare obligatorie
a locuințelor ____________________________________________
§5. Forma și cuprinsul contractului de asigurare obligatorie
a locuinței ______________________________________________
5.1. Forma contractului de asigurare obligatorie a locuinței _________
5.2. Cuprinsul contractului de asigurare obligatorie a locuinței_______
5.3. Primele de asigurare și sumele asigurate ___________________
5.4. Durata contractului de asigurare obligatorie a locuințelor _______
§6. Efectele contractului de asigurare obligatorie a locuințelor _________
§7. Încetarea contractului de asigurare obligatorie a locuințelor ________
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