
daunele cauzate ter]ilor, de fapte comise din culpa Asiguratului, 
pentru care acesta r`spunde civil, conform legii, produse în leg`tur` 
direct` cu lucr`rile de construc]ii efectuate pe [antier, ca urmare a:
- v`t`m`rii corporale accidentale sau îmboln`virii;
- pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor ter]ilor;
se acord` desp`gubiri [i pentru cheltuielile de judecat` pe care 
Asiguratul trebuie s` le pl`teasc` reclamantului.

Sec]iunea II - R`spundere Civil` fat` de Ter]i (sec]iune op]ional` 
ce se acord` doar \n completarea Sec]iunii I):

Sec]iunea II - R`spundere Civil` fat` de Ter]i

Sec]iunea I -  Daune Materiale (sec]iune obligatorie):

Sec]iunea III - Pierderea de Profit a Beneficiarului (sec]iune op]ional` 
ce se acord` doar \n completarea Sec]iunii I):

Sec]iunea I – Daune Materiale:

daune materiale directe produse în perioada de asigurare, pe 
amplasamentul [antierului nominalizat, cauzate prin avarierea sau 
distrugerea brusc` [i neprev`zut`, din orice cauz` ce nu este exclus` \n 
mod explicit, a lucr`rilor contractuale de construc]ii, a bunurilor 
asigurate sau a unor p`r]i ale acestora, care determin` necesitatea de 
repara]ie sau înlocuire a acestora.
cheltuielile de cur`]ire a locului sau de înl`turare a resturilor r`mase 
în urma producerii unei eveniment asigurat.

Suma asigurat` reprezint`:
pentru lucr`rile de construc]ii: valoarea total` a contractului de 
antrepriz`, la terminarea sa, incluzând toate materialele, salariile, 
cheltuielile de transport, taxele vamale, alte taxe;
pentru instala]iile, echipamentele [i utilajele de construc]ii: valoarea 
de înlocuire cu bunuri noi de acela[i fel [i acelea[i caracteristici a 
instala]iilor, echipamentelor [i utilajelor de construc]ii folosite în 
executarea lucr`rilor de construc]ii;
pentru cheltuielile de cur`]ire a locului sau de înl`turare a resturilor, 
sau alte tipuri de bunuri, riscuri [i/sau costuri/cheltuieli asigurate: 
limita este stabilit` de comun acord cu Asiguratul.

Ce se asigur`?

Asigurarea facultativ` a lucr`rilor de construc]ii, instala]iilor, echipamentelor de [antier/utilajelor de construc]ii.
Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Exist` restric]ii de acoperire?

asigura]ii \n insolven]` [i/sau faliment; 
lucr`ri contractuale de construc]ii la obiectivele pentru care nu exist` autoriza]iile legale de construc]ie/demolare; 
autovehiculele autorizate s` circule pe drumurile publice, nave sau aeronave.

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare de Toate 
Riscurile de Construc]ii [i nu este unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete ale prezentului produs 
de asigurare sunt furnizate \n documenta]ia complet` a Contractului de Asigurare.

daune ca urmare a proiect`rii necorespunz`toare; 
riscuri nucleare, riscuri de r`zboi, sanc]iuni comerciale, acte
inten]ionate, acte de terorism sau sabotaj, încetare total` sau 
par]ial` a lucrului, poluarea sau contaminarea aerului, apei, solului 
sau a oric`rui bun, confiscare, expropriere, na]ionalizare, 
rechizi]ionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul 
oric`rui guvern de drept sau de fapt sau oric`rei autorit`]i publice; 
pierderi sau avarii la echipamente [i utilaje de [antier datorate  
avariilor mecanice sau electrice;
daunele produse ca urmare a efectu`rii de lucr`ri sau modific`ri 
neautorizate de autoritatea competent` [i/sau, dup` caz, de
proiectant, Beneficiarul lucr`rilor de construc]ii, consultant, 
[i/sau produc`tor/furnizor.

daune produse cu inten]ie de c`tre Asigurat;
cheltuieli pentru refacerea, repararea sau înlocuirea a ceea ce este 
asigurat sau asigurabil conform Sec]iunii I; 
v`t`m`ri corporale sau îmboln`viri ale func]ionarilor sau 
muncitorilor Contractorului, Beneficiarului sau ai oric`rei firme care 
are leg`tur` cu proiectul asigurat;  
pierderi sau avarii produse unor bunuri apar]inând sau aflate în 
grija, custodia sau controlul Contractorului, Beneficiarului sau altei 
firme care are leg`tur` cu proiectul asigurat, sau unui func]ionar 
sau muncitor care lucreaz` pentru cei men]iona]i mai sus; 
accidente provocate de autovehicule autorizate s` circule pe 
drumurile publice, nave sau aeronave;
preten]ii de desp`gubire formulate pentru daune produse ca 
urmare a comiterii unei infrac]iuni, amenzi de orice fel, penalit`]i, 
dobânzi precum [i cheltuieli de judecat` la plata c`rora ar fi obligat 
Asiguratul prin hot`râre penal`, precum [i cheltuieli de executare a 
hot`rârilor privind plata desp`gubirilor.

Sec]iunea III - Pierderea de Profit a Beneficiarului
pierderea sau daunele cauzate propriet`]ii \nconjur`toare, utilajelor 
[i echipamentelor de construc]ie; 
restric]ii impuse de o autoritate public`; 
lipsa disponibilului de fonduri; 
modific`rile, ad`ugirile, \mbun`t`]irile, rectificarea defectelor sau 
gre[elilor sau eliminarea oric`ror deficiente realizate dup` 
eveniment; 
pierderea sau dauna suferit` de obiecte recep]ionate sau date \n 
folosin]` de Asigurat sau pentru care acoperirea daunelor conform 
Sec]iunii I a incetat;
pierderea de activitate datorat` unor cauze cum sunt: suspendarea, 
expirarea sau anularea unei \nchirieri, licen]e sau comenzi etc., care 
apare dup` data \nceperii efective a activit`]ii.

Nu se pot prelua \n asigurare: 

pierderea profitului brut a Beneficiarului suportat` ca rezultat al 
reducerii cifrei de afaceri, dac` \n perioada de asigurare lucr`rile 
asigurate sufer` pierderi sau daune acoperite conform Sec]iunii I, ce 
au ca rezultat \nt<rzieri \n demararea [i/sau \ntreruperi ale activit`]i 
asigurate.

Suma asigurat` reprezint`:
profitul brut: suma ob]inut` prin aplicarea ratei profitului brut la suma 
cu care cifra de afaceri realizat` \n perioada de desp`gubire este 
diminuat` fa]` de cifra de afaceri care ar fi fost ob]inut` dac` nu ar fi 
ap`rut \nt<rzierea;
cheltuielile suplimentare: cheltuielile suplimentare efectuate \n mod 
necesar [i rezonabil cu scopul de a evita sau diminua reducerea cifrei 
de afaceri.
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declararea corect`, complet` [i \n conformitate cu realitatea a tuturor informa]iilor referitoare la risc [i la \mprejur`rile producerii evenimentului asigurat;
semnarea Chestionarului, Poli]ei [i Condi]iilor de asigurare, a oric`rui Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
plata la termen [i \n totalitate a ratelor de prim` aferente poli]ei de asigurare;
\ntre]inerea lucr`rilor [i a bunurilor în bune condi]ii [i în conformitate cu dispozi]iile legale [i/sau recomand`rile proiectantului, Beneficiarului lucr`rilor de 
construc]ii [i/sau montaj, produc`torului/ furnizorului, în scopul prevenirii producerii sau apari]iei oric`rui eveniment asigurat;
respectarea normelor [i a normativelor de igien` [i protec]ia muncii pe [antierele de construc]ii, inclusiv prin restric]ionarea accesului persoanelor 
str`ine de activitatea de construc]ii, pentru evitarea oric`rei situa]ii care ar putea antrena r`spunderea pentru eventuale accidente;
comunicarea producerii evenimentului asigurat \n termen de 3 (trei) zile de la data luarii la cuno[tin]` despre acesta;
conservarea dreptului de regres al Asigur`torului [i a st`rii de fapt existente \n momentul daunei;
comunicarea \n scris a oric`ror modific`ri ce pot ap`rea \n leg`tur` cu obiectul asigur`rii \n termen de maxim 10 zile de la data lu`rii la cuno[tin]`;
\n cazul producerii sau apari]iei oric`rui eveniment asigurat pe Sec]iunea II (R`spundere Civil` fa]` de Ter]i):
• comunicarea de îndat` c`tre Asigur`tor, în scris, a preten]iilor formulate de c`tre ter]ii p`gubi]i/v`t`ma]i [i depunerea la Asigur`tor a oric`ror 
 acte primite în leg`tur` cu aceste preten]ii;
• a nu face nicio ofert`, promisiune, tranzac]ie sau plat` f`r` acordul scris al Asigur`torului.

Ce obliga]ii am?

Unde beneficiez de asigurare?

\ncepe la data fixat` \n poli]` dar nu \nainte de ora 00.00 a zilei urm`toare \n care s-a \ncasat prima de asigurare/rata I de prim` [i nu înainte de 
începerea lucr`rilor de construc]ii sau terminarea desc`rc`rii pe [antier a primului lot de utilaje de construc]ii [i/sau montaj, echipamente tehnologice [i 
materiale men]ionate în poli]` sau în anexele la aceasta;
înceteaz` la ora 00:00 a ultimei zilei a perioadei de asigurare precizat` în poli]`;  
la solicitarea expres` a Asiguratului, perioada de asigurare precizat` în poli]` poate fi prelungit` prin ata[area la contractul de asigurare a unei Clauze 
adi]ionale [i/sau emiterea unui act adi]ional (perioada de garan]ie, decalarea termenului ini]ial de execu]ie a lucr`rilor contractate), în schimbul unei 
prime suplimentare; 
pentru acea parte din lucr`rile contractuale asigurate care au fost predate sau puse în func]iune, r`spunderea Asiguratorului se termin` la data pred`rii 
sau punerii în func]iune.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

\n ziua emiterii poli]ei de asigurare (\n cazul primei integrale sau ratei I de prim`), dac` nu s-a convenit altfel;
la datele scadente stabilite \n poli]a de asigurare (pentru ratele de prim` ulterioare ratei I);
\n valuta stabilit` \n poli]` pentru plata primelor de asigurare;
\n conturile stipulate \n poli]a de asigurare.

Când [i cum pl`tesc?

Asigurarea este valabil` pentru daunele produse pe amplasamentul [antierului nominalizat în poli]`.
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Metode de încetare ale contractului de asigurare:
prin denun]are unilateral`, cu notificarea prealabil`, înaintat` cu minim 20 de zile înainte de denun]are;
prin  reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex.: neplata primei/ratelor de prim` de c`tre Contractant sau 
schimbarea esen]ial` a împrejurărilor referitoare la risc); 
prin înstr`inarea obiectului asigurat;
inexisten]a riscului [i/sau obiectului asigurat.


