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Acest document are rol de informare a clienţilor și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii 
și condiţiile produsului de asigurare și toată documentația pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau prin intermediul reprezentantului de vânzări Allianz-Țiriac. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Allianz-Ţiriac Asigurări îţi pune la dispoziţie un produs de asigurare de răspundere civilă profesională dedicat arhitecţilor şi inginerilor proiectanţi în domeniul 
construcţiilor. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Pierderi financiare directe, înregistrate de către beneficiarii prejudiciaţi, care 
sunt consecința directă a faptelor culpabile (neglijență, erori sau omisiuni) 
săvârşite de tine, în calitate de Asigurat, fapte care au condus la distrugerea, 
deteriorarea sau deficienţa obiectivului proiectat/supervizat şi care pot consta 
în următoarele: 

 pierderi financiare directe ocazionate de producerea unei pagube la 
bunuri, respectiv cheltuieli necesare refacerii, recondiţionării, 
reconstruirii sau înlocuirii unui bun 

 pierderi financiare directe ocazionate de corectarea deficienţelor 
obiectivului proiectat/supervizat; deficienţa obiectivului proiectat/ 
supervizat se referă la situaţia în care obiectivul nu poate fi utilizat 
conform scopului pentru care a fost construit. 

 pierderi financiare directe ocazionate de producerea unei vătămari 
corporale, respectiv cheltuieli necesare refacerii sănătaţii, pierderi de 
venit înregistrate de persoana vătămată pe perioada incapacității de 
muncă şi/sau cheltuieli necesare efectuării formalitaţilor de deces, 
inclusiv cheltuielile de înmormântare 

 pierderile financiare directe ocazionate de reconstituirea, refacerea sau 
înlocuirea documentelor pe care le-ai primit de la beneficiarii serviciilor 
în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării din vina ta. 

 Cheltuieli/costuri: cheltuieli de judecată şi taxe de timbru/judiciare pe 
care trebuie să le suporţi, prin hotărâre judecătorească precum şi 
costurile justificate cu consultanţii externi (experți în domeniu, avocați, 
traducători etc.) angajate în timpul acţiunii de investigare a daunelor. 

 
Evenimentul asigurat: reprezintă dauna pe care beneficiarul proiectului tau o 
înregistrează pentru prima dată în perioada asigurată, ca urmare a neglijenței, 
erorilor sau omisiunilor produse în desfăşurarea activității tale de proiectare. 

 

Suma asigurată 

 Limita răspunderii agregat: suma de bani prevăzută în poliţa de 
asigurare în limita căreia Allianz-Țiriac plăteşte despăgubiri la 
producerea evenimentului 

 Limita răspunderii pe eveniment: suma maximă de bani prevăzută în 
poliță în limita căreia Allianz-Țiriac plăteşte despăgubiri la producerea 
unui singur eveniment asigurat. 

 

Acoperirea în timp 

Față de acoperirea standard, la solicitarea ta, contra unei plăți suplimentare, îţi 
poţi acoperi faptele culpabile săvârșite anterior emiterii poliței (cu 12, 24 sau 
maximum 36 de luni) pentru care beneficiarii solicită despăgubiri pe perioada 
de valabilitate a poliței. 

  Propriile prejudicii ale tale, în calitate de proiectant 

 Prejudiciile produse cu intenţie 

 Prejudiciile provocate prin fapte culpabile săvârşite de tine, dacă te afli într-o 
situaţie de incompatibiltate sau interdicţie 

 Pierderile financiare indirecte suferite de persoana prejudiciată (de ex.: 
pierderi ale unor dobânzi viitoare, imposibilitatea investițiilor, alte 
costuri/cheltuieli indirecte, pierderi înregistrate ca urmare a depăşirii 
costurilor/bugetelor pe care le-ai estimat). 

 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 ! Solicitările de despăgubire primite anterior intrării în vigoare a poliţei 

! Solicitările de despăgubire primite ulterior expirării poliţei de asigurare 

! Solicitările de despăgubire decurgând din insolvenţa/falimentul firmei tale 

! Solicitările de despăgubire în legătură cu orice prejudicii/daune pe care 
păgubitul le înregistrează după momentul încheierii procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor 

! Solicitările de despăgubire referitoare la activităţi de proiectare pentru 
obiective/construcții în domeniile: minier, energetic (hidroenergetic, 
termoenergetic, nuclear, eolian şi altele neconvenţionale), aviaţie, maritim, 
hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare, drumuri, poduri, tuneluri, căi ferate, 
parcuri de distracţii, utilităţi publice, echipamente, instalații, utilaje sau 
componente/părţi ale acestora, instalaţii electrice, în situaţia în care 
prejudiciile se produc la punerea în funcţiune sau la realizarea 
branşamentelor acestor instalaţii 

! Solicitările de despăgubire care au la bază prejudicii/daune provocate de 
tine, doar în situația în care acţionezi ca anteprenor, constructor, producător, 
furnizor de materiale precum și din orice altă calitate decât cea de arhitect 
sau inginer proiectant 

! Pierderile financiare directe ocazionate de producerea unei pagube la un bun 
proiectat de tine, corectarea eventualelor deficienţe apărute la obiectivul 
proiectat 

! Cheltuielile de judecată şi taxe de timbru, la plata cărora ai fost obligat prin 
hotărâre judecătorească, dacă se petrece o daună la bunul proiectat. 
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Unde beneficiez de asigurare? 

 Poliţa de asigurare acoperă activitatea profesională desfăşurată de tine în România, pentru clienți români şi străini, în legătură exclusiv cu obiective 
proiectate/supervizate amplasate în România. 

 

 
Ce obligaţii am? 

− Răspunderea, în scris, la întrebările formulate de Allianz-Țiriac, precum şi declararea, la data încheierii contractului de asigurare, a informaţiilor sau 
împrejurărilor pe care le cunoşti şi sunt esenţiale pentru evaluarea riscului 

− Comunicarea, în scris, către Allianz-Țiriac a modificărilor survenite, dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului  

− Plata ratelor de asigurare până la termenele scadente prevăzute în poliţa de asigurare 

− Declararea existenţei altor asigurări pentru aceeaşi formă de asigurare, inclusiv la asigurători diferiţi  

− Anunţarea tuturor modificărilor intervenite în forma de exercitare a profesiei 

− Informarea Allianz-Țiriac, dacă s-a pronunțat o sentință prin care s-a deschis procedura insolvenței, în termen de 30 zile de la data pronunțării 

− Notificarea, în scris Allianz-Țiriac, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări de despăgubire de la persoana prejudiciată cu privire la 
producerea unui eveniment 

− Comunicarea către Allianz-Țiriac a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate şi permiterea Allianz-Țiriac sau împuterniciților să facă investigaţiile necesare 
în vederea soluționării dosarului de daună 

− Nerecunoaşterea răspunderii şi neefectuarea vreunei oferte, promisiuni sau plăţi, fără acordul scris al Allianz-Țiriac 

− Dovedirea desfăşurării activităţii tale, pe perioada de valabilitate a poliţei 

− Organizarea unei bune apărări în procesul intentat de persoana prejudiciată, ţinând cont şi de recomandările făcute de Allianz-Țiriac 

− Permiterea Allianz-Țiriac să se îndrepte împotriva persoanelor vinovate, pentru recuperarea prejudiciului produs. 
 

 
Când şi cum plătesc? 

− Primele de asigurare se pot achita integral sau în rate, în RON, EUR sau USD. Numărul şi cuantumul ratelor sunt cele înscrise în poliţa de asigurare  

− Pentru plata ratelor de primă Asigurătorul acordă perioade de graţie astfel: 

− Prima integrală/rata întâi - 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a poliţei 

− Ratele următoare - 5 zile calendaristice de la data scadentă 
 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Răspunderea Allianz-Țiriac începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliţei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a 
încheiat asigurarea 

− Pentru suplimente de asigurare emise şi anexate poliţei, răspunderea Allianz-Țiriac începe în ziua următoare datei emiterii suplimentului şi încetează o dată cu 
poliţa sau în ultima zi de valabilitate a suplimentului dacă prin aceasta s-a extins valabilitatea poliţei emise iniţial 

− În cazul în care nu achiți rata în termenul scadent, începând cu ziua imediat următoare acestei date contractul de asigurare se suspendă automat pe o perioadă 
de 30 zile calendaristice. 

− După trecerea perioadei de suspendare fără plata ratei scadente de primă şi emiterea unui supliment de asigurare, contractul se reziliază de drept 
 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac 

− Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro 
 

Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca încetarea să-și 
producă efectele. 
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