Asigurarea lucrărilor de construcții și a răspunderii
constructorului
Document de informare privind produsul de asigurare
Societate: Allianz-Țiriac Asigurări S.A. înregistrată în România şi autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003

Produs: Asigurarea lucrărilor de construcţii montaj şi a răspunderii
constructorului
Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar ce conține cele mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral
termenii și condițiile 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 îți pune la dispoziţie un produs de asigurare pentru bunuri și echipamente mobile.
Ce se asigură?
Secțiunea I – Pagube materiale pentru:
 Lucrări contractuale
 Bunuri, proprietatea beneficiarului
 Maşini şi utilaje ale constructorului.
Cheltuieli pentru:
 Curăţarea resturilor în caz de daune
 Taxe profesionale (arhitecţi, consultanţi, experţi)
 Intervenţia pompierilor.
Riscuri asigurate care pot determina pagubele materiale:
 Incendiu, explozie, trăsnet, căderea aparatelor de zbor, undă de şoc
provocată de avioane
 Furtună, uragan, vijelie, tornadă, ploaie torenţială – efecte directe,
grindină, greutatea zăpezii şi/sau a gheţii, avalanşă de zăpadă
 Furtul prin efracţie, acte de tâlhărie, vandalism
 Izbirea de autovehicule care nu aparţin Asiguratului
 Cădere accidentală de corpuri pe bunurile asigurate
 Cutremur de pământ, inundaţii şi aluviuni, prăbuşire si alunecare de teren.
Secțiunea II – Răspundere civilă legală:
Răspunderea civilă legală a constructorului pentru prejudicii aduse terţelor
persoane, întâmplate în perioada de valabilitate a poliţei:
 Vătămări corporale
 Pagube materiale.
Clauze speciale:
 Tulburări civile
 Răspundere încrucișată
 Vizite pentru întreținere
 Extinderea perioadei de garanție
 Grafic de execuție
 Acoperirea cheltuielilor suplimentare pentru transportul cu aeronavele
 Depozite în afara șantierului
 Tuneluri și galerii
 Cabluri și conducte
 Excludere culture
 Clauza pentru baraje și bazine
 Clauza pentru structure existente
 Clauza pentru baracamente și magazii
 Clauza pentru utilajele constructorului
 Clauza pentru înlăturarea pământului.
Suma asigurată
Sumele asigurate sunt cele prevăzute în poliţa de asigurare, declarate de
Asigurat și acceptate de Asigurător.

Ce nu se asigură?







Război, invazie, grevă



Furt simplu, furt prin înşelătorie.

Reacţii nucleare, radiaţii nucleare sau contaminare radioactivă
Încetare totală sau parţială a lucrului
Poluare sau contaminare
Riscuri provenite din spaţiu, cum ar fi: căderi de sateliţi, navete spaţiale,
meteoriţi, etc.

Există restricţii de acoperire?
Secțiunea I – Pagube materiale:

!
!

Pagube datorate unor greşeli de proiectare

!

Pagube produse autovehiculelor autorizate să circule pe drumurile publice,
mijloacelor de transport pe cale ferată, navelor, aeronavelor

!
!
!

Uzura normală, coroziunea, oxidarea

!

Vătămări corporale sau îmbolnăviri ale persoanelor care lucrează pentru
Constructor, Beneficiar sau oricare firmă care are legătură cu construcţia montajul asigurat, parţial sau total - conform Secţiunii I sau membrilor familiilor
lor

!

Pagube produse unor bunuri aparţinând sau aflate în grija, custodia sau
controlul Constructorului, Beneficiarului sau altei firme care are legătură cu
construcţia - montajul asigurat - total sau parţial - conform Secţiunii I sau unei
persoane care lucrează pentru cei menţionaţi mai sus

!

Pagube care rezultă din accidente ale autovehiculelor autorizate să circule pe
drumurile publice, mijloacelor de transport pe calea ferată, navelor,
aeronavelor

!

Pretenţiile de despăgubire formulate pentru pagube de care răspunde
Asiguratul în baza unei înţelegeri încheiate care are ca efect stabilirea în
sarcina lui a unor răspunderi financiare mai mari decât cele ce i-ar reveni în
mod normal.

Pierderi sau stricăciuni datorate avariilor, defecţiunilor, penelor sau
deranjamentelor electrice sau mecanice, îngheţării lichidului de răcire sau a
altui fluid, ungerii defectuoase sau lipsei lichidului de ungere sau de răcire

Deteriorarea datorată nefolosirii precum şi condiţiilor atmosferice normale

Costul înlocuirii, reparării sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii
bunurilor asigurate din cauza defectelor de material şi/sau execuţie; această
excludere se aplică numai bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusă
pierderea sau avarierea bunurilor corect executate.
Secțiunea II – Răspundere civilă legală:
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Unde beneficiez de asigurare?



Teritoriul României.
Ce obligaţii am?

−
−
−
−
−
−
−

Luarea de măsuri uzuale în conformitate cu recomandările Allianz-Țiriac pentru prevenirea producerii pierderilor, pagubelor sau răspunderii şi în conformitate cu
prevederile legale în domeniul construcţiilor şi a recomandărilor producătorilor
Asigurarea pazei în incinta şantierului pe timp de zi şi de noapte, iar intrarea persoanelor, altele decât angajaţii Beneficiarului, Constructorului sau
subcontractorilor, să se facă numai însoţite şi echipate corespunzător în incinta şantierului
Depozitarea materialelor sculelor, uneltelor, echipamentelor și a utilajelor de mic gabarit etc. în magazii sau spaţii special amenajate, prevăzute cu uşi şi cu
ferestre cu sisteme de închidere sigure (lacăte, încuietori, zăvoare, gratii metalice pentru suprafeţele vitrate, deschideri, goluri) care să nu permită pătrunderea
cu uşurinţă în incintă, fără distrugerea sau deteriorarea lor
Comunicarea către Allianz-Țiriac a modificărilor intervenite în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliţei, precum şi schimbarea împrejurărilor
esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat
Respectarea măsurilor stabilite de către organele abilitate, prin norme generale sau specifice obiectivului asigurat
Declararea existenţei altor asigurări pentru acelaşi bun inclusiv la asigurători diferiţi, atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi pe perioada valabilităţii
acesteia
Neefectuarea sau interzicerea acțiunilor care ar duce la agravarea riscului, cu excepţia cazului în care continuarea asigurării este confirmată, în scris, de către
Allianz-Țiriac .
Când şi cum plătesc?

−
−

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioada menţionată în poliţă, sau în rate, la datele scadente menționate în poliţă
Primele de asigurare se plătesc în lei pentru sume asigurate stabilite în lei, iar pentru sumele asigurate stabilite în altă valută, primele se pot achita fie în valuta
poliței, fie în lei la cursul B.N.R. de la data plăţii.
Când începe şi când încetează acoperirea?

−
−

Asigurarea începe la ora 00:00 a datei de începere a valabilității poliţei și plata primei
Asigurarea încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată în poliţă.
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 denunțarea să-și
producă efectele
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