
BULETIN INFORMATIV

NOIEMBRIE 2021



Asigurare pentru
Riscurile de Constructii / Montaj

Conceptul de baza al unei asigurari de tip

CAR/EAR este acela de a oferi o protectie 

adecvata si cat mai cuprinzatoare lucrarilor de 

constructii / montaj, echipamentelor de santier 

si / sau utilajelor de constructii, impotriva

daunelor ce pot rezulta in legatura cu executia 

unui proiect de constructii / montaj !

http://www.bisnimb.ro/marite/R&M_NIMB_turnkey04.html
http://www.bisnimb.ro/marite/R&M_NIMB_turnkey04.html


Tipuri de lucrari de constructii (CAR) care se pot asigura

Asigurare pentru
Riscurile de Constructii / Montaj

• cladiri rezidentiale si de birouri

• spitale, scoli

• cladiri industriale

• sosele, autostrazi, cai ferate si 

facilitatile aferente

• poduri, baraje, tunele

• sisteme de alimentare cu apa, de 

canalizare, statii de tratare a apei



Tipuri de lucrari de montaj (EAR) care se pot asigura

Asigurare pentru
Riscurile de Constructii / Montaj

• instalatii aferente unei cladiri

• instalatii electrice

• asamblare echipamente

• subansamble

• structuri metalice



Riscurile acoperite pe o polita CAR/EAR  

Acoperirea politei CAR/EAR este de tip 
“All risks”, prin urmare este despagubit orice eveniment 
care nu este in mod special exclus !

Practic insemna ca aproape orice dauna materiala si 
directa produsa in mod brusc si neprevazut, in timpul 
perioadei de asigurare a lucrarilor de constructii / 
montaj, va fi despagubita !

Prin intermediul Clauzelor Speciale, asigurarea CAR poate fi adaptată pentru a putea oferi o 

acoperire adecvată impotriva riscurilor ce pot deriva dintr-un proiect de construcţii / montaj !

Asigurare pentru
Riscurile de Constructii / Montaj



Stiri din asigurari

Costurile catastrofelor naturale, estimate la 250 de miliarde de dolari în 2021, potrivit
companiei de reasigurări Swiss Re .

''În 2021, pierderile asigurate în urma dezastrelor naturale au depășit din nou media
precedentă pe 10 ani'', a constatat compania de asigurări, potrivit AFP.

Sursa: https://www.profit.ro/

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat retragerea, la cerere, 
a autorizației pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (RCA) acordată
societății Uniqa Asigurări SA.                                                                             Sursa: https://www.profit.ro/



Actiuni CAA
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Zambiti mai des !

www.consultantaa.ro
0758.027.900 

office@consultantaa.ro

http://www.consultantaa.ro/
mailto:office@consultantaa.ro

