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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Prin această asigurare este acoperită răspunderea civilă a Asiguratului și a prepușilor săi pentru prejudicii 

provocate terțelor persoane inclusiv Beneficiarului ca urmare a comiterii în perioada de asigurare a unor 

erori, greșeli sau acte de neglijență în timpul desfășurării activității de construcții montaj. Prezentele condiții 
speciale validează numai pentru evenimente decurgând din activitatea desfășurată pe șantier. 

 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

 Vătămări corporale accidentale sau 

îmbolnăviri (urmate sau nu de deces); 

 Pierderi sau avarieri accidentale ale 

bunurilor acestora întâmplate în perioada 

de valabilitate a contractului în legătură 

cu obiectivul de construcții – montaj 
asigurat; 

 Cheltuieli de judecată pe care asiguratul 

trebuie să le plătească reclamantului; 

 Cheltuieli efectuate cu consimțământul 

scris al Asigurătorului ca urmare a unui 

prejudiciu ce urmează a fi despăgubit în 
baza contractului de asigurare. 

 Exemple de evenimente pentru care nu sunt 

acceptate cereri de despăgubiri: 

 rezultând din / în legătură cu: neatingerea 

parametrilor de performanță, calității 
lucrărilor sau eficacitatea 

echipamentelor/instalațiilor montate; 

 costuri de reconstrucție a unor părți de 

lucrare, sau revizuire și reproiectare a 

desenelor, schițelor sau planurilor în cazul 

constatării unor erori, dar fără ca aceasta să 

fi provocat avarierea respectivei părți de 
lucrare; 

 prejudicii produse în cazul prestării serviciilor 

profesionale fără o bază contractuală. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Acoperirea nu se extinde asupra: 

! utilizării explozibilului în lucrări de 

demolare/amenajare a terenului pentru 

viitoare construcții; 
! consecințelor executării lucrărilor la diguri și 

baraje, operațiunilor de întreținere a acestora, 

lucrări în mediul acvatic, execuție și 
întreținere a tunelurilor; 

! consecințelor defectelor de material; 

! consecințelor utilizării mijloacelor de 
transport. 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 

Ce obligații am? 

 comunicarea cu exactitate a datelor relevante privind aprecierea corectă a riscului; 

 plata primei de asigurare la termenele convenite in contrcactul de asigurare 
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Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 

imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau 

forță majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 de zile. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 




