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Noul Cod Civil



Noul Cod Civil (art. 2199-2241) reiterează și centralizează dispoziții 
juridice disparate și reglementează în dreptul pozitiv instituții și 
concepte juridice deja consacrate de practică, înlocuind partea
generală a Legii 136/1995

Asigurările obligatorii rămân reglementate prin legi speciale (i.e. Legea
136/1995 - RCA; Legea 260/2008 - asigurarea obligatorie a 
locuințelor; Legea 95/2006 - răspunderea profesională în domeniul
medical, etc)

Dispoziții și principii de drept incidente contractului de asigurare se 
regăsesc și în Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor
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Contractul de asigurare

Asigurat
(contractant, beneficiar,

terț)
Asigurător

Indemnizație

Prima de asigurare

RISC



Contractul de asigurare – actul juridic consensual, aleatoriu, 
sinalagmatic, cu titlu oneros și executare succesivă

Riscul reprezintă incertitudinea cu privire la producerea unei daune
(elementul aleatoriu)

Doar evenimentele care ar putea implica producerea unei daune pot 
face obiectul unei asigurări

Suma asigurată - limita maximă a răspunderii asigurătorului
(indemnizației) constituie unul dintre elementele care stau la baza
calculării primei de asigurare
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Se încheie în formă scrisă, ca mijloc de probă (exceptând pieirea
documentelor prin forță majoră/caz fortuit)

Este reglementat conținutul minimal al contractului (poliței) de 
asigurare, în general și pe varietăți de asigurări

Trebuie să includă mențiuni cu privire la consecințe în caz de neplată a 
primei de asigurare în termen

Contractul poate fi denunțat de oricare dintre părți cu un preaviz de 
cel puțin 20 de zile

Cesiunea contractului de către asigurător este permisă numai cu 
acordul asiguratului (cu excepția transferului de portfoliu)
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Inducerea în eroare a asigurătorului privind riscul asigurat ori lipsa
riscului duce la nulitatea/desființarea contractului

Producerea cu intenție a riscului asigurat de către persoanele
interesate exonerează asigurătorul de la plata indemnizației

Asiguratul este obligat să notifice asigurătorului/brokerului producerea 
riscului asigurat

Asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului ori
beneficiarului, contra celor răspunzatori de producerea pagubei, în 
limitele indemnizației plătite, cu excepția asigurărilor de persoane
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După tipul de risc:

o

 

De bunuri

o

 

De credite

 

și garanții

o

 

De pierderi

 

financiare

o

 

De răspundere

 

civilă

o

 

De persoane

Conform obligației de contractare:

o

 

Facultative

o

 

Obligatorii

Tipuri
 

de asigurări



Sub-asigurarea și supra-asigurarea de bunuri sunt sancționate
(asigurarea parțiala/multiplă)

În cazul asigurărilor de pierderi financiare se recunosc atât daunele
directe cât și beneficiile nerealizate

Asigurarea riscului privind o altă persoană implică consimțământul
acelei persoane

Asiguratul care a încheiat un contract de asigurare de viață poate
renunța la contract fără preaviz în 20 de zile de la semnare.
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