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[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente] 
 

Ce este acest tip de asigurare? 
Asigurare de răspundere civilă a Asiguratului prin încălcarea obligaţiilor profesionale ca architect / inginer / designer / consultant 
tehnic şi / sau şef de şantier, ca urmare a  unui act de neglijenţă, eroare sau omisiune comisă sau omisă sau pretinsă a fi comisă 
/ omisă pe perioada poliţei.   

 Ce se asigură? 
 
Se acoperă Răspunderea Civilă 
Profesională a Asiguratului în 
limitele răspunderilor specificate 
în poliţa de asigurare, pentru:  
 Vătămări corporale 
 Daune materiale 
 Daune ale construcţiilor 
 
 
Acoperiri suplimentare opţionale: 
o Parteneri noi (includerea oricăror 

alte persoane ce pot deveni 
parteneri ai firmei menţionate ȋn 
specificaţia poliţei) 

o Calomniere şi Defăimare  
o Necinstea Angajaţilor 
o Pierderea documentelor 

 
 

Răspunderea totală (incluzând 
costurile de judecată ale pârâtorului şi 
pe cele de apărare ale asiguratului şi 
indiferent de numărul pretenţiilor 
formulate ȋmpotriva asiguratului) a 
companiei nu va depăşi nicioadată 
suma menţionată ȋn specificaţie 
(astfel cum a fost solicitat de către 
client in cererea chestionar şi agreat d 
ecătre asigurător), per total, pentru 
toate cererile de despăgubire ale 
terţilor pe perioada poliţei. 
 
Poliţa poate fi incheiată pentru un 
proiect specific menţionat sau anual.  
 
 

 Ce nu este asigurat? 
 Pretenţii formulate de asigurat  
 Pierderi pentru care există/ar fi putut exista o alta asigurare  
 alegerea unor metode/materiale speciale de lucru ȋn scopul reducerii costului lucrării 

sau grăbirii timpului de execuţie 
 risc de proiectare sau experimentare  
 nerespectarea regulilor şi reglementărilor referitoare la clădiri/construcţii 
 planificarea, executarea, producerea sau furnizarea produselor sau instalaţiilor, sau 

din daune sau defecte ale acestora, pe care asiguratul le-a executat parţial sau total 
prin companii subsidiare/companie mama/parteneră 

 vătămări corporale, boli, deces al oricărui angajat al asiguratului sau obligatii pentru 
care asiguratul este răspunzător sub prevederile legislaţiei muncii 

 violarea oricărei mărci ȋnregsitrate sau patent 
 deţinerea, ȋnchirierea, utilizarea ȋn leasing, operarea, ȋntreţinerea, utilizarea sau 

repararea oricărei proprietăţi reale sau personale incluzând daune materiale produse 
oricărei proprietăţi deţinute, ocupate, ȋnchiriate sau concesionate asiguratului 

 deţinerea, operarea sau utilizarea, ȋncărcarea şi descărcarea navelor, automobilelor, 
vehiculelor motorizate, avioanelor sau oricăror vehicule mobile de orice tip 

 eşecul de a termina la timp schiţele, planurile şi specificaţiile, sau de a se ȋncadra ȋn 
limitele de timp setate pentru terminarea lucrării integral 

 oferirea de garanţii, estimări ale costurilor de construcţie, depăşiri ale estimărilor 
costurilor sau neatingerea profitului estimat sau a ratei profitului, riscuri pur finaciare 
sau pecuniare  

 greşeli contabile, control contabil deficient sau din operaţiuni sau sfaturi financiare 
 costuri de revizuire sau refacere a schiţelor, planurilor sau specificaţiilor 
 orice act necinstit, fraudulos, criminal sau rău intenţionat sau orice omisiune a 

asiguratului  
 producerea, vânzarea sau furnizarea produselor sau din executarea lucrărilor 

(construcţie, instalare, alterare, reparare, ȋntreţinere, tratare) chiar dacă aceste 
activităţi pot fi desfaşurate de către asigurat ȋn legătură cu serviciile sale profesionale 

 daune consecinţe rezultând din daune şi/sau defecte ale obiectelor planificate sau ȋn 
cursul lucrărilor efectuate de terţe persoane sub supravegherea asiguratului 

 Radiaţii ionizate/contaminare radioactivă de la orice combustibil/reziduuri nucleare, 
proprietăţile radioactive, toxice, explozive ale oricărui ansamblu nuclear exploziv  

 orice defecţiune, eşec, pană sau incapacitate de a funcţiona integral sau parţial a 
oricăror Programe de calculator, componente de calculator, chip-uri integrate, 
circuite integrate sau mecanisme similare ale altor echipamente ȋn afară de 
calculatoare, Sistem, proces, serviciu sau produs ce depinde de cele menţionate 
anterior 

 Război, invazie, acţiune a unui duşman extern, ostilităţi sau operaţiuni militare şi/sau 
război civil, grevă, tulburare civilă, răzvrătire militară, insurecţie, rebeliune, revoluţie, 
uzurpare a puterii, Acte de terorism  

 Există restricții ale acoperirii? 
! Nu se includ ȋn asigurare servicii profesionale legate de lucrări efectuate dinspre ţărm 

sau subacvatic 
 
 

http://www.garanta.ro/


  

Unde sunt acoperit? 
 

 Asigurarea acoperă activitatea Asiguratului desfăşurată numai pe teritoriul României sau pentru lucrarea expres 
menţionată ȋn poliţă.  
 
 

 

Care îmi sunt obligațiile? 
 
- Obligaţia asiguratului de a acţiona prudent va fi guvernată de obiceiurile locale şi de normele generale recunoscute de 

asociaţiile profesionale locale; 
- Asiguratul este obligat să remedieze, pe cheltuiala sa şi ȋntr-un timp rezonabil, orice stare periculoasă care ar putea conduce 

la pierderi sau daune, sau a cărei eliminare a fost cerută de companie 
- Să transmită imediat companiei orice cerere, notificare, citaţie sau alte acte primite de el sau de reprezentanţii săi, dacă se 

ridică o pretenţie de despăgubire sau se intentează un proces ȋmpotriva sa. Nu se vor face recunoaşteri, oferte, promisiuni 
sau plăţi ȋn numele Asigurătorului fără acordul scris al acestuia. 

- Să coopereze cu Garanta şi la cererea acesteia să delege o persoană care să participe la audieri, interogări, depoziţii ale 
martorilor dar şi la soluţionările pretenţiilor de despăgubire, asigurând furnizarea probelor, obţinând participarea martorilor, 
cât şi furnizarea declaraţiilor scrise către reprezentanţii companiei, participarea la ȋntâlnirile cu aceştia ȋn scopul 
investigării/apărării 

- Să exercite orice drept contractual pentru a respinge sau cere arbitrarea oricărei pretenţii formulate ȋmpotriva sa. 
 
 

 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 
Prima de Asigurare: Primele de asigurare se calculează în funcţie de Limitele de Răspundere şi de categoria în care se 
încadrează Asiguratul.  
 
Frecvenţă de plată: anual, semestrial sau trimestrial  conform solicitării dvs. prin completarea Cererii-Chestionar.  
 
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, sau prin virament bancar.  
 
 
 

Când începe și când se sfârșește acoperirea? 
 
Răspunderea GARANTA începe la data precizată în contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a 
plătit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia.  
 
Răspunderea GARANTA încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei de asigurare, sau la rezilierea contractului de asigurare. 
 
 
 

Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
 

Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral asigurarea, cu un preaviz de 30 de zile.  
 

 


