
prejudicii financiare pure: pierderi financiare directe în vederea 
corectarii deficiențelor obiectivului proiectat, care nu poate fi 
utilizat în scopul pentru care a fost construit;

vătămări corporale ale clienților sau terților;

daune materiale (pierderea, avarierea sau distrugerea oricărui 
bun mobil sau imobil) aparținând terților sau clienților;

daune la obiectiv (pierderea, avarierea sau distrugerea 
obiectivului proiectat);

erori de proiectare a lucrării, erori tehnice de calcul, 
supraveghere necorespunzătoare a implementării proiectului pe 
durata construcție sau inspecții necorespunzătoare, dacă 
acestea au fost săvârșite din culpă în calitate de proiectant, 
arhitect sau verificator de proiecte. Se poate extinde acoperirea 
și pentru studii de fezabilitate, consultanță;

cheltuielile de judecată rezonabile;

sumele cheltuite în vederea reconstituirii, recuperării sau a 
înlocuirii documentelor originale preluate direct de la clienți 
pentru a fi folosite în vederea realizării lucrărilor comandate, în 
cazul în care acestea sunt pierdute, distruse sau deteriorate.

Se preia în acoperire doar proiectul menționat în poliță.

Se asigură erorile săvârșite în perioada de asigurare.

În cazul în care are loc proiectare și în faza de construcție, 

perioada de asigurare va fi egală cu durata în care are loc faza 

inițială de proiectare, la care se va include și perioada de 

construcție.

Dacă asiguratul se obligă să efectueze proiectare (remediere) și în 

faza de mentenanță, atunci perioada de asigurare va include și 

perioada de mentenanță.

Perioada de asigurare: perioada cuprinsă între momentul intrării în 

vigoare a poliței și momentul expirării acesteia, așa cum a fost 

menționată în polița de asigurare și va cuprinde:

perioada de proiectare efectivă

perioada de execuție lucrări de construcții-montaj

perioada de mentenanță/ testare.

Există restricții de acoperire?

Ce se asigură?

Răspundere civilă profesională facultativă pentru arhitecți, arhitecți urbaniști, arhitecți de amenajari interioare, ingineri proiectanți de structuri, ingineri 
proiectanti de instalații și verificatori de proiecte. Este o poliță de timp “Claims Made”, adică acoperă doar cererile de despăgubire notificate până la 
expirarea perioadei de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigură?

Prezentul document oferă un rezumat în ceea ce privește principalele acoperiri și excluderi ale produsului de asigurare și nu este unul personalizat. 
Informațiile pre-contractuale și contractuale complete sunt furnizate în documentația Contractului de Asigurare.
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Asigurare facultativă pentru “Răspundere Civilă Profesională a

Arhitecților și Inginerilor Proiectanți - varianta un singur proiect”

Acoperirea nu este valabilă pentru erori, circumstanțe, daune, 
prejudicii sau cereri de despăgubire cunoscute la data emiterii 
sau reînnoirii poliței sau care ar fi trebuit sau ar fi putut să fie 
cunoscute.

Indiferent de prejudiciul cauzat nu vom despăgubi mai mult de 
limita maximă stabilită în poliță.

În cazul în care ați încheiat mai multe asigurări la mai mulți 
asigurători, vom achita doar o parte din despăgubire, astfel 
încât totalul despăgubirilor achitate de toți asigurătorii nu vor 
depăși valoarea prejudiciului produs clientului.

Se despăgubesc doar cererile notificate pentru prima dată în 
scris de către clienții asiguratului sau de terții păgubiți în 
Perioada de Asigurare sau în Perioada Extinsă de Notificare a 
daunelor și doar dacă au legătură cu proiectul asigurat.

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurarea este valabilă pentru activități profesionale desfășurate în România.

culpa gravă sau intenție, daune morale;
poluare, mucegai, ciuperci, bacterii;
riscuri cibernetice;
executarea lucrărilor sau prejudicii cauzate de Asigurat în  
calitate de Contractor, producător, distribuitor;
executare defectuoasă a lucrării de către Asigurat sau 
Subcontractori în calitate de Constructori;
manipularea materiilor prime și furnizarea unor materiale cu 
defect de Asigurat sau Subcontractori;
prejudicii pur financiare (cu excepția celor nominalizate la riscuri 
asigurate) sau prejudicii financiare de consecință, inclusiv lipsa 
folosinței, pierderi de profit, lipsa performanței în ceea ce privește 
calitatea și cantitatea produselor sau productivitatea și eficiența 
oricărei fabrici sau echipament (lipsa performanței, calității sau 
productivității bunului proiectat);
taxe, amenzi și penalități contractuale, clauze penale;
nerespectarea sau depășirea de către asigurat a oricăror 
angajamente privind onorariile, estimări de costuri, estimări de 
profit, amortizare;
costul de reproiectare, gestionarea necorespunzătoare a banilor
primiți, erori de facturare;
implementarea oricăror mărci de comerț sau patente;
depășirea timpului estimat (neexecutarea în termen);
prejudicii financiare de consecințe, inclusiv lipsa folosinței, 
pierderi de profit, lipsa performanței;
boli transmisibile;
prelucrări de date cu caracter personal.



Să declarați corect și complet informațiile referitoare la activitatea dvs profesională;
Să ne comunicați dacă mai există și alte polițe în vigoare, care sunt asigurătorii și care sunt limitele acelor polițe;
Să semnați Chestionarul, Polița și Condițiile de asigurare, orice Act Adițional de schimbare a Poliței inițiale;
Să achitați la termen și în totalitate prima de asigurare sau ratele de primă și primele suplimentare stabilite prin Acte Adiționale;
Să ne notificați imediat în scris (fax, e-mail, scrisoare), în maxim 3 zile de la data luării la cunoștință a oricărei reclamații sau cereri de 
despăgubire făcute împotriva dvs, chiar dacă nu vi s-a solicitat în primă fază despăgubire bănească;
Să ne notificați în scris (fax, e-mail, scrisoare), dar nu mai târziu de 10 zile de la data luării la cunoștință despre împrejurări esențiale referitoare la 
risc, care s-au modificat.

Ce obligații am?

Anterior datei de începere a perioadei de asigurare, dacă în poliță nu s-a convenit altfel;
Ratele de primă ulterioare se plătesc la datele scadente stabilite în poliță;
Prima se plătește în valuta stabilită în poliță, în conturile menționate în poliță;
La intermediarii în asigurări (agenți, brokeri) împuterniciți de Generali să încaseze primele de asigurare.

Când și cum plătesc?

Acoperirea începe la data fixată în poliță, dacă prima de asigurare sau Rata I a fost plătită înainte de această dată. Dacă plata nu s-a făcut înainte de 
data de început a asigurării, chiar dacă polița va fi valabilă, acoperirea este suspendată până la data plății efective a primei datorate.
Vă acordăm o perioadă de păsuire de 30 de zile să achitați prima rată, perioadă în care polița este suspendată, iar dacă după această perioadă nu 
achitați prima, polița se va anula. În perioada de suspendare nu va fi acoperită notificarea unor cereri de despăgubire făcute de terții prejudiciați.
Celelalte rate de primă se vor achita la termenele prevăzute în poliță. Pentru celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea încetează la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare menționate în poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?

Cum pot să reziliez contractul?

Contractul poate fi reziliat, în cazul în care îți sunt încălcate drepturile din contract, prin transmiterea unei notificări scrise către Generali, cu indicarea și 
explicarea motivului de reziliere.
Poți înceta contractul și fără a exista o încălcare a drepturilor, notificând în scris Generali de intenția de încetare a contractului, cu respectarea termenului de 
preaviz prevăzut de lege, de cel puțin 20 zile.
În cazul contractelor încheiate la distanță, încetarea se poate face în termen de 14 zile din ziua încheierii sale, fără penalități, dacă nu s-au produs riscuri 
asigurate.
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