REA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ PENTRU TOATE RISCURILE
Document de informare privind produsul de asigurdusul: Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj pentru toate riscurile

Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: ASITO KAPITAL SA
Produs: ASIGURAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII-MONTAJ TOATE
RISCURILE
Acest document servește doar unui scop de informare, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice.
Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lucrări de constructii permanente şi temporare,
incluzând toate materialele şi elementele care
urmează să fie incorporate;
Instalații și utilaje de construcție;
Echipamente de construcţie;
Cheltuieli de degajare a şantierului;
Onorarii profesionale;
Raspundere civila fata de terti;

Raspunderea angajatorului;
Riscuri asigurate:

✓
✓
✓

✓

✓

✓

Excluderi generale:










Cheltuielile de înlăturare a molozului şi/sau epavelor
şi de degajare a şantierului



Onorariile arhitecţilor, evaluatorilor şi inginerilor
consultanţi, suportate în mod necesar şi rezonabil în
urma producerii unei daune acoperite de Secţiunea I
– Paguba Materiala, dar cu condiţia ca sume separate
să fi fost prevăzute pentru astfel de cheltuieli şi
onorarii, şi înscrise în Specificaţie;



Acele sumele pe care Asiguratul este obligat, conform
legii, să le plătească cu titlu de daune compensatorii,
ca urmare a vătămării corporale accidentale ori a
daunei accidentale cauzate terţilor și survenite în
legătură directă cu construirea sau montarea
elementelor asigurate în baza Secţiunii I – Paguba
Materiala;



Acele sume pe care Asiguratul este obligat, conform
legii, să le plătească cu titlu de daune compensatorii
ca urmare a vătămării corporale accidentale a
oricărui angajat, suferite în cursul activităţii
angajatului respectiv în serviciul Asiguratului, în
legătură directă cu construirea sau montarea
elementelor asigurate în baza Secţiunii I – Paguba
Materiala;

Război şi terorism
Greve, revolte, tulburări civile şi fapte rău intenţionate
Riscuri politice şi autorităţi publice
Acte deliberate şi neglijenţă gravă
Întreruperea lucrului;

Franşiza;
Excluderi Specifice:

Orice daună bruscă şi neprevăzută, survenită din
orice cauză în afara acelora excluse în mod explicit;

Cheltuielile legale rezonabile suportate, cu acordul
prealabil scris al Asigurătorului, pentru investigarea
sau soluţionarea oricărei pretenţii, ori pentru
susţinerea apărării împotriva oricărei pretenţii care
face obiectul asigurării acordate de această Secţiune.

Contaminare radioactive








pierderi rezultante sau indirecte şi răspunderi, indiferent de
cauzele şi natura acestora, incluzând penalităţi, pierderi sau
răspunderi datorate nerespectării sau neonorării la termen a
obligaţiilor, ori pierderea contractului;
daune datorate deficienţelor, erorilor sau omisiunilor în
proiectare, desene, planuri sau specificaţii tehnice;
costurile de înlocuire, reparare sau remediere a materialelor
cu defecte şi/sau a manoperei defectuoase, însă această
excludere este aplicabilă numai în privinţa elementelor direct
afectate şi nu va exclude daunele suferite de elementele
corect executate, ce rezultă din accidente datorate unor
astfel de materiale cu defecte ori manoperei defectuoase;
costurile de întreţinere normală ori de remediere a uzurii,
ruginirii, oxidării, coroziunii sau eroziunii normale, sau a
oricărui alt proces de degradare sau depreciere progresivă;
cheltuielile suportate şi/sau sumelor datorate ca urmare a
poluării sau contaminării, ori pentru prevenirea sau
diminuarea pericolului de poluare sau contaminare;
daunele rezultate din cedarea de bună voie de către Asigurat
a titlului sau dreptului de proprietate sau posesie asupra
oricăror bunuri, obţinută prin acte frauduloase, fals, uz de
fals sau înşelăciune;
pierderile inexplicabile, dispariţiilor misterioase, lipsurilor
sau daunelor constatate doar cu ocazia efectuării unui
inventar şi care nu pot fi atribuite unor evenimente specifice;
înregistrării sau îndosarierii eronate a datelor ori pierderii
acestora;
daunele cauzate oricăror bunuri prin tasare, crăpare,
prăbuşire, surpare, vibraţii ori prin înlăturarea sau slăbirea
oricărui suport de susţinere, datorate ori pretinse a fi
datorate unor lucrări efectuate de Asigurat ori în numele său;
şi nici în privinţa vătămării corporale a oricărei persoane şi a
daunelor produse oricăror bunuri, cauzate de, ori rezultate
din astfel de daune, cu excepţia cazurilor în care s-a convenit
în mod expres prin clauze suplimentare;



!

amenzile, penalitățile, daunele punitive sau exemplare,
incluzând daune triplate și orice alte daune rezultate din
multiplicarea daunelor compensatorii; şi nici în privinţa
obligației de plată a cheltuielilor judiciare în orice proces
penal.

Nu sunt asigurabile şi nu beneficiază de protecţie prin asigurare alte bunuri decat cele prevazute la pozitia “Ce se asigura”

Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj are acoperire pe teritoriul României. De la caz la caz, se pot asigura si lucrari executate
in străinatate, cu conditia ca Asiguratul sa fie societate comerciala inregistrata legal in Romania. În privinţa sumelor plătibile de
Asigurat cu titlu de daune compensatorii în baza unor hotărâri judecătoreşti sau sentinţe, precum şi a cheltuielilor legale şi
cheltuielilor de judecată, Asigurătorul va fi răspunzător numai dacă astfel de hotărâri sau sentinţe sunt pronunţate de, ori obţinute
în instanţe competente de pe teritoriul României, iar cheltuielile legale şi de judecată sunt suportate şi recuperabile în România.

Obligatii la inceputul contractului:
✓ Completarea exacta şi in totalitate a cererii-chestionar înaintea încheierii poliţei de asigurare;
✓ Achitarea primei de asigurare la scadenta, potrivit modului de plata a acesteia, integral sau respectiv in rate.
Obligatii pe durata contractului:
✓ Luarea, pe propria cheltuială, a tuturor măsurilor de precauţie practicabile şi respectarea recomandărilor rezonabile
făcute de Asigurător pentru prevenirea pierderilor, daunelor şi accidentelor;
✓ Permiterea reprezentantilor Asigurătorului de a inspecta şantierul şi lucrarea contractată la intervale de timp rezonabile,
precum si de a pune la dispoziţia reprezentanţilor Asigurătorului toate datele şi informaţiile pe care aceştia le pot solicita
în scopul evaluării gradului de risc.
✓ Informarea în scris a Asigurătorului, nu mai târziu de 14 zile de la data luării la cunoştinţă, despre orice fapt sau
circumstanţă care modifică din punct de vedere material informaţiile furnizate Asigurătorului în perioada în care Poliţa
a fost încheiată, precum si luarea măsurilor preventive suplimentare pe care circumstanţele existente le impun.
Obligatii in cazul solicitarii de despabugire:
✓ Luarea măsurilor imediate şi practicabile pentru limitarea proporţiilor pierderii sau daunei şi evitarea ori limitarea
oricărei răspunderi;
✓ Asigurarea că toate drepturile împotriva oricăror terţi sunt conservate şi exercitate în mod corespunzător;
✓ Informarea Asigurătorului, dar în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data producerii evenimentului sau accidentului,
despre cauza şi natura acestuia, proporţiile pierderii sau daunei cauzate de acesta, precum şi eventuala răspundere ce
ar putea decurge din accidentul respectiv;
✓ Informarea Poliţiei în cazul în care pierderea sau dauna a fost ori pare să fi fost cauzată prin furt, spargere ori tentativă
de furt sau spargere, şi va lua măsurile necesare pentru conservarea urmelor şi indiciilor în vederea cercetării acestora
de către Poliţie;
✓ Luarea măsurilor necesare pentru conservarea părţilor deteriorate şi/sau a rămăşiţelor celor distruse, în vederea
examinării acestora de către un reprezentant al Asigurătorului;
✓ Furnizarea informaţiilor şi probelor documentare solicitate de Asigurător;
✓ Informarea Asiguratorului despre orice reclamaţie, citaţie, somaţie, in termen de 72 ore de la primirea acesteia;

Asigurarea se încheie pe o perioada lucrarilor de constructii-montaj. Acoperirea incepe imediat după terminarea descărcării materialelor şi elementelor indicate în, ori la data demarării lucrărilor pe şantierul respectiv, oricare din aceste situaţii survine mai
întâi si inceteaza cel mai târziu la data de expirare a perioadei de asigurare înscrisă în Specificaţie.

Prima de asigurare poate fi achitată integral până la data intrării în vigoare a Poliţei sau in cazul achitării eşalonate a primei,
ratele de primă vor fi achitate până la data scadentele prevăzute in polita de asigurare.

Contractul de asigurare poate fi denunţat oricând de oricare din părţi printr-o notificare prealabilă de 21 de zile, expediată prin
poştă cu confirmare de primire la sediul Asigurătorului, respectiv la ultima adresă cunoscută a Asiguratului.

