
Acest document va ofera o prezentare generala a acoperirilor si excluderilor specifice acestei asigurari. Acest document nu este 
nici personalizat, nici bazat pe nevoile dvs. specifice, iar informatiile furnizate nu sunt exhaustive. Veti gasi toate informatiile detaliate 
aplicabile acestei asigurari in termenii si conditiile generale specifici/ei ale Politei Complete de Asigurare de Raspundere Civila fata 
de Terti pentru proiecte de constructii.  
Concluziile negocierilor si conditiile precontractuale complete agreate de parti pot fi gasite in oferta sau alte documente care confirma 
incheierea contractului de asigurare, inclusiv dar fara a se limita la chestionar/cererea de asigurare. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
 
Este o asigurare care acopera urmatoarele: 

- Raspunderea civila fata de terti, respectiv raspunderea legala a asiguratului pentru daunele cauzate tertilor de catre angajati, 

bunuri mobile sau imobile. Aceste daune sunt acoperite in cazul pierderilor suferite in timpul si ca urmare a desfasurarii 

activitatilor acoperite in cadrul proiectului asigurat. 

- Raspunderea civila a asiguratului pentru sumele pe care asiguratul este raspunzator de a le plati cu titlu de pretentii conform 

legii in cazul daunelor neasteptate si neintentionate si cheltuielile pentru atenuare care rezulta din: 

- vatamarea corporala sau paguba materiala cauzate de conditiile de poluare;  

- daune aduse biodiversitatii cauzate de conditiile de poluare.  
  
 

 

Ce se asigura? 
 
 

Asigurarea de Raspundere Civila fata de Terti pentru 

proiecte de constructii este un contract de asigurare 

care este adaptat in functie de nevoile clientului care vor 

fi determinate de la caz la caz. 

Acoperirile de baza: 

Raspunderea Civila fata de Terti 

✓ vatamare personala, paguba materiala si pierderile 

financiare care rezulta direct din vatamarile si 

pagubele mentionate anterior, 

✓ poluarea accidentala, 

✓ daune cauzate de subcontractorii pentru care 

asiguratul raspunde legal si care decurg din 

activitatea asigurata, 

✓ daune care rezulta din proprietatea, posesia sau 

folosinta oricarui vehicul cu propulsie mecanica, 

inclusiv orice remorca sau dispozitiv legate la acesta 

atunci cand asiguratul nu este raspunzator pentru 

acoperirea prin asigurare sau pentru asigurarea 

protectiei echivalente conform legislatiei care 

reglementeaza utilizarea acestor vehicule sau cand 

asigurarea este oferita de alta polita. 

 

Raspunderea Civila pentru Daune aduse Mediului 

✓ vatamare personala sau paguba materiala cauzate 

de conditii de poluare;  

✓ costuri de curatare rezultate din conditii de poluare 

impuse de autoritati 

            

            Ce nu se asigura? 
         

 

 Raspunderea aviatica, maritima si raspunderea obligatorie 

pentru vehicule (rca), 

 Raspunderea in legatura cu razboiul, 

 Raspunderea armatorilor, protectie si indemnizare marina (P&I), 

transport rutier international al marfurilor (CMR), 

 Raspunderea in legatura cu produse din tutun, 

 Raspunderea privind aviatia si/sau spatiul, raspunderea aferenta 

turnului de control al aeroporturilor si expunerilor aeroportuare, 

raspunderea in legatura cu produsele de aviatie, 

 Consultanta, proiectare, specificatii si servicii profesionale, 

raspundere profesionala, 

 Proprietate aflata in grija, custodie sau control, 

 Raspunderea contractuala, 

 Pierderi financiare care nu rezulta direct din vatamare personala 

sau paguba materiala asa cum sunt definite in contractul de 

asigurare, 

 Calomnie si defaimare, 

 Daune rezultand din acte intentionate, 

 Sanctiuni economice. 

 

 
Exista restrictii de acoperire? 
              

 

 Cheltuielile legale efectuate cu ocazia reprezentarii in cadrul unei 
anchete sau a unei proceduri legale initata in orice instanta 
judecatoreasca trebuie aprobate in prealabil de asigurator. 

 Raspunderea asiguratorului pentru toate sumele nu va depasi limita 
de despagubire din programul general/act aditional. 

 

Asigurarea de Raspundere Civila fata de Terti pentru 
proiecte de constructii          

Document de informare privind produsul de asigurare  
Societatea: Colonnade Insurance SA Luxembourg –                       
                    Sucursala Bucuresti  

 

Produs: Polita de Asigurare de Raspundere 
Civila fata de Terti pentru proiecte de 
constructii si instalatiilor  „Toate 
Riscurile”  

 

 



 

Acoperirile Optionale: 

De comun acord si sub rezerva platii unei prime de 

asigurare suplimentara, acoperirea furnizata poate fi 

extinsa la o gama de clauze cum ar fi: 

✓ despagubirea beneficiarului 

✓ raspundere personala in afara granitelor tarii 

✓ compensare pentru participare la proces 

✓ raspunderea pentru publicitate  

 
Nespecificarea in contractul de asigurare a oricarei 
acoperiri dintre cele mai sus mentionate este 
echivalenta cu neacoperirea acesteia in cadrul 
contractului de asigurare. 

 Fransiza deductibila va fi suportata de asigurat si nu este 

asigurabila. 

 Asiguratul trebuie sa inapoieze sumele primite de la asigurator si 

pe care acesta nu ar fi trebuit sa le plateasca, cu exceptia cazului 

in care plata este reglementata de legi referitoare la asigurarea 

obligatorie a raspunderii fata de angajati in Romania. 

 Asiguratorul nu va plati pentru daunele ca rezulta din neluarea 

rapida, de catre asigurat, pe propria cheltuiala, a tuturor masurilor 

de prevenire a altor vatamari personale sau pagube materiale 

care iau nastere din aceleasi cauze. 

 Asiguratorul are dreptul de a exercita controlul total in legatura cu 

coordonarea oricaror proceduri legale sau solutionari ale oricarei 

cereri de despagubire, fie inainte fie dupa acordarea despagubirii. 

 Asiguratorul poate refuza acoperirea in cazul in care asiguratul isi 

modifica obiectul de activitate descris in contractul de asigurare. 

 Asiguratorul poate organiza in orice moment o inspectie de risc 

fara un preaviz, iar asiguratul este obligat sa permita accesul 

inspectorilor. 

 Cesiunea contractului de asigurare nu se poate face fara acordul 

prealabil scris al asiguratorului. 

 Niciun beneficiu si nicio plata nu va fi facuta in favoarea unor 

beneficiari care sunt considerati incompatibili de a primi beneficii 

economice conform legii aplicabile contractului de asigurare. 

  In cazul in care asiguratul nu isi indeplineste obligatiile 

contractuale, asiguratorul poate refuza sa plateasca despagubiri 

sau sa reduca cuantumul acestora, cu excepția cazului in care 

neindeplinirea obligatiilor nu a avut niciun efect asupra cresterii 

probabilitatii de deteriorare sau nu a marit dimensiunea daunei. 

 In cazul in care titularul politei anuleaza contractul de asigurare, 
asiguratorul va retine rata uzuala pe termen scurt din prima de 
asigurare asa cum este detaliat in tabelul privind rate uzuale pe 
termen scurt anexat la si facand parte integranta din contractul de 
asigurare. 

   

   Unde beneficiez de asigurare ? 
 
✓ Asigurarea de raspundere civila fata de angajati ofera protectie pentru vatamari corporale suferite de angajati si 

care au loc in legatura cu activitatea desfasurata oriunde in lume, cu conditia ca respectivul angajat sa fie rezident in Romania 

(cu exceptia cazului in care s-a platit o prima suplimentara pentru extinderea teritoriala a acoperirii). 

 

Ce obligatii am? 
 

• Prezentarea detaliata si corecta a informatiilor in baza carora se incheie contractul de asigurare si notificarea 

asiguratorului in scris in termen de 30 (treizeci) de zile despre orice modificare a naturii obiectului de activitate asa cum este 

acesta descris in contractul de asigurare. 

• Luarea de masuri de precautie pentru a preveni accidentele sau pierderile sau pagubele si pentru a mentine in 

stare adecvata incintele, echipamentele si toate activele ce sunt utilizate in exercitarea obiectului de activitate. 

• Respectarea tuturor obligatiilor si reglementarilor in vigoare privind riscul de deteriorare sau de extindere. 

• Notificarea asiguratorului in cel mai scurt timp posibil conform prevederilor din conditiile de asigurare in momentul 

inaintarii unei cereri de despagubire.  

• Nerecunoasterea raspunderii; neluarea niciunei decizii care ar putea fi interpretata ca o recunoastere a 

raspunderii. 

• De a nu refuza sau solutiona o disputa prin intelegere in afara instantei in legatura cu o cerere de despagubire sau 

procedura legala; de a nu renunta la dreptul de recuperare fara acordul prealabil in scris al asiguratorului. 

• Protejarea dreptului de subrogare al asiguratorului. 



 Cand si cum platesc? 
 

• Prima de asigurare se plateste pentru intreaga perioada de asigurare in avans sau in rate, in functie de cum este 
stabilit in factura atasata la contractul de asigurare.   
 

  Cand incepe si cand inceteaza acoperirea? 
 

• Acoperirea incepe la ora 00:00 a zilei mentionate in programul general/actul aditional ca fiind data de incepere si 
inceteaza la ora 24:00 a zilei de expirare mentionata in programul general/actul aditional.  
 

Cum pot sa reziliez contractul? 
 

• Asiguratorul are dreptul sa anuleze contractul de asigurare trimitand un preaviz de 30 (treizeci) de zile prin scrisoare 
recomandata expediata titularului politei sau agentului sau. 
 

 


