Acest site este proprietatea APPA – Asociatia pentru Promovarea Asigurarilor,
denumita in continuare APPA.
Toate informatiile prezentate au un caracter general si nu sunt destinate a se adresa
conditiilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice.
Informatiile prezentate nu sunt in mod necesar valabile, complete sau actualizate.
Desi incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o
garantie ca aceste informatii vor fi corecte la data la care sunt primite sau ca vor
continua sa ramana corecte in viitor.
Nu trebuie sa se actioneze pe baza acestor informatii fara o asistenta profesionala
competenta in urma unei analize atente a circumstantelor specifice unei anumite
situatii de fapt.
Recomandarile cuprinse in acest site nu substituie sursele oficiale de informare.
Informatiile furnizate nu confera dreptul la niciun fel de revendicari sau expectative de
ordin legal. Continutul furnizat este de natura generala si nu poate acoperi toate
cazurile individuale. Utilizatorii vor folosi informatiile furnizate in cadrul site-ului pe
propria raspundere, iar in cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau
informatiilor furnizate, utilizatorii accepta ca APPA va fi absolvita de orice
raspundere. APPA poate schimba informatiile prezentate pe site oricand, fara
notificare prealabila.
In conformitate cu legislatia in vigoare, materialele de pe acest site sunt furnizate
vizitatorilor fara a oferi orice fel de garantie in mod direct sau indirect. In acelasi timp,
APPA nu ofera nici o garantie ca defectiunile vor fi corectate sau ca acest website
sau serverul care il pune la dispozitie nu contin virusi sau alte componente
daunatoare.
Limitarea raspunderii
Desi APPA depune eforturi pentru a prezenta publicului prin intermediul acestui site
informatii exacte si actuale, uneori pot interveni erori sau omisiuni. In conformitate cu
legislatia aplicabila in jurisdictia respectiva, APPA nu ofera nici o garantie privind
acuratetea continutului de pe acest site.
In acelasi timp, APPA nu isi asuma nici o responsabilitate si nici nu este considerata
raspunzatoare pentru orice daune sau virusi care pot infecta calculatorul sau alta
proprietate a utilizatorului in urma accesarii sau utilizarii site-ului sau a descarcarii de
pe site a oricarui tip de materiale, date, texte, imagini, reprezentari audio sau video.
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