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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale și 
contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.  

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Aceasta este o asigurare destinată lucrărilor de montaj a diverselor echipamente/instalaţii, linii de fabricaţie/unităţi productive (de ex. rafinarii, turbine, 
boilere, generatoare de energie în cadrul unităţilor de producţie a energiei termice, electrice etc.) pe durata montajului, testării şi pe perioada de garanţie 
a acestora. 
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Ce se asigură? 
 
 

daunele materiale bruște și neprevăzute produse lucrărilor 
asigurate din orice cauză care nu este exclusă în mod special; 

cheltuielile de curăţire a locului sau de înlăturare a resturilor 
rămase în urma producerii unui eveniment asigurat, în limita 
sumei prevăzute pentru aceasta în poliţă sau în anexele la 
poliţă. 

Exemple de riscuri acoperite: 
furtuna, grindina, inundații, cutremur, alunecări de teren, 
avalanșe de zăpada etc.; incendiu, explozii; furt prin 
efracție/acte de tâlhărie, vandalism; erori de execuție, 
manipulare greșită etc. 

 

Suma asigurată 

Suma asigurată este stabilită prin raportare la valoarea totală a 
contractului de antrepriză. În cazul instalaţiilor, echipamentelor, 
utilajelor de construcţii/montaj - suma asigurată nu va fi mai mică 
decât valoarea de înlocuire cu bunuri noi de acelaşi fel şi aceleaşi 
caracteristici. În cazul bunurilor existente pe şantier sau în 
aproprierea acestuia sau aflate în proprietatea Beneficiarului 
lucrărilor de construcţii şi/sau montaj sau în grija, custodia şi 
controlul Antreprenorului - limita este stabilită de comun acord cu 
Asiguratul.  
 
 

 Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru 
achiziţionarea unor riscuri suplimentare, prin plata unei prime 
suplimentare de asigurare, ca de exemplu: răspunderea civilă 
faţă de terţi, daune produse în legătură directă cu lucrările de 
construcţii şi/sau montaj efectuate pe şantier; greve, revolte și 
tulburări civile, acoperirea cheltuielilor suplimentare privind lucrul în 
afara programului, pe timp de noapte, în timpul sărbătorilor legale, 
transportul aerian/rutier, erori de proiectare, preluarea în asigurare 
a utilajelor/echipamentelor de construcții, bunurilor existente ale 
Beneficiarului etc. 
 

 

Ce nu se asigură? 
 
 

riscuri politice (război, revolte, insurecții etc), terorism; 
daune în legătură cu poluarea mediului inclusiv cheltuieli de îndepărtare, 
reducere sau curăţare a substanţelor poluante sau contaminante; 
daune la lucrări contractuale de construcţii şi montaj la obiectivele pentru 
care nu există autorizaţiile legale de construcţie/demolare, procesele 
verbale de recepţie, precum şi autorizaţiile/avizele de funcţionare emise 
de organele în drept, sau daune produse sau agravate, pentru partea de 
daună care s-a mărit, prin nerespectarea de către Asigurat a condiţiilor 
pe baza cărora au fost eliberate acestea; 
pierderea inexplicabilă, dispariţia misterioasă; uzura, coroziunea, 
oxidarea, deteriorarea datorată nefolosirii, precum şi condiţiilor 
atmosferice normale; 
pierderea sau distrugerea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, 
chitanţelor, banilor, timbrelor, actelor, facturilor, notiţelor, garanţiilor, 
cecurilor, evidenţei debitorilor, (indiferent dacă sunt pe hârtie sau sunt 
stocate pe alt tip de suport); 
daune produse ca urmare a nerespectării prevederilor şi/sau normelor 
legale cu privire la domeniul construcţiilor; 
daunele produse ca urmare a efectuării de lucrări/montaje sau modificări 
neautorizate de proiectant şi/sau Beneficiarul lucrărilor de construcţii 
şi/sau montaj şi/sau consultant şi/sau producător/furnizor – după caz; 
daune produse prin folosirea unor utilaje, echipamente, instalaţii 
inadecvate din punct de vedere tehnic pentru tipul de lucrări ce trebuie 
executate şi/sau a unor procedee tehnice neprevăzute în proiect, 
necertificate ori pentru care nu există agremente tehnice 
corespunzătoare; 
pierderi financiare fără legătură directă cu vătămările corporale şi/sau 
pagubele materiale suferite de terţele persoane  păgubite (de ex.:pierderi 
financiare pure, pierderi de profit, pierderea folosinţei bunurilor, reducerea 
valorii bunurilor după reparaţie) precum şi orice alte prejudicii indirecte; 
daune cauzate de neîndeplinirea recomandărilor stabilite prin memoriile 
tehnice şi/sau nerespectarea prevederilor din cadrul proiectului de 
executie. 

 
 

  

Există restricții de acoperire? 
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru: 

pretenţii de despăgubire formulate pentru daune ca urmare a faptelor ilicite intenţionate (inclusiv frauda) sau infracţiuni produse de către Asigurat; 
daune provenind din indiferenţa deliberată, conştientă sau intenţionată a conducerii administrative sau tehnice a Asiguratului de a lua toate măsurile 
rezonabile pentru a le preveni; amenzi de orice fel, penalităţi, dobânzi precum şi cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotărârilor privind 
plata despăgubirilor; daune provocate sau în legătură cu mânuirea, tratarea şi/sau utilizarea azbestului; daune provocate de silicoză; 
daunele produse în cazul în care nu există autorizațiile legale, nu sunt respectate normativele în vigoare; daune produse în perioada în care lucrările 
sunt sistate (dacă nu s-a convenit în scris altfel);  
pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizări, pagube ca urmare a întârzierilor, nerealizării obligatiilor contractuale, pierderii contractului de 
construcţii/montaj; 
costul înlocuirii, pierderilor sau daunelor datorate proiectării greşite, defectelor de material sau turnare, erori de execuţie, cu excepţia greşelilor de 
montaj; daune cauzate de nerespectarea fazelor de execuţie menţionate în graficul lucrărilor, precum şi depăşirea timpilor alocaţi fazelor de execuţie, 
dacă nu există o Clauză special încheiată în acest sens. 
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Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Această asigurare este valabilă pentru evenimente produse pe teritoriul României sau în afara teritoriului României, dacă există interes asigurabil 
românesc. 

 

Ce obligaţii am? 
 

Obligaţii la începutul contractului: 

 să răspundeţi corect, complet și cu bună credință la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate informațiile și 
datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteți; să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a 
vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru 
sau să informați intermediarul dvs. despre acest lucru;după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă, iar dacă sunt erori, 
să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea corectării acestora; 

 să ne returnați documentele de asigurare semnate de către dvs. (polița, condiții de asigurare, alte documente). 

Obligaţii pe durata contractului: 

 să luați toate măsurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii/ apariției unor daune şi să menţineţi pe toată durata de valabilitate a 
contractului toate măsurile de protecţie aflate sub controlul dvs.; 

 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță; 

 să ne comunicaţi în scris orice modificări ale împrejurărilor referitoare la risc, în maximum 48 de ore de când a luat cunoştinţă despre acestea; 

 să nu faceți şi/sau să nu permiteți modificări care ar duce la majorarea riscului, cu excepţia cazului în care, în urma îndeplinirii obligaţiei de la 
punctul de mai sus, Gothaer confirmă în scris continuarea asigurării. 

Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri: 

 să înştiinţați imediat, potrivit evenimentului asigurat, unităţile de pompieri, poliţia sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul 
producerii evenimentului asigurat şi să solicitați acestora întocmirea actelor cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului, 
întinderea pagubei, eventualii vinovati;  

 să ne înştiinţaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, în maxim 2 zile de la data producerii acestuia; 

 să păstrați starea de fapt a bunurilor asigurate în urma producerii evenimentului asigurat, pentru a permite Gothaer/organelor abilitate să evalueze 
paguba/investigheze cauzele producerii evenimentului; să permiteți Asigurătorului să facă investigaţii referitoare la cauza şi întinderea daunelor; 

 să ne înştiinţaţi în scris, în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă, despre orice pretenţie de despăgubire (inclusiv cele formulate de terţii 
păgubiţi) în legătură cu producerea unui eveniment asigurat;; 

 să nu faceţi nicio plată, să nu vă asumaţi nicio obligaţie şi să nu faceţi nicio altă cheltuială în legătură cu daunele survenite, fără acordul prealabil 
scris al Gothaer. 

 

Când şi cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate. 
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru www.gothaer.ro 
(plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de asigurare să fie făcută în contul 

acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor de asigurare. 

Când începe şi când încetează acoperirea? 
 

 

Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ ratei 1 dar nu înainte de începerea lucrărilor de construcţii şi/ montaj 
sau terminarea descărcării pe şantier a primului lot de utilaje de construcţii, echipamente tehnologice şi materiale menţionate în poliţă sau în anexele 
la aceasta. Perioada de asigurare include durata contractului de montaj (din care fac parte etapele de montaj, testare la rece, testare la cald şi punerea 
în funcţiune). 
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:  

 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;  

 prin consumarea totală a sumei asigurate/limitei de despăgubire, ca urmare a efectuării plăţii indemnizaţiilor de despăgubire de către Gothaer; 

 la data scadenţei ratei de primă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație; 

 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor; 

 în lipsa unui acord/Clauze, pentru acea parte din lucrările contractuale asigurate care au fost predate sau puse în funcţiune, răspunderea Gothaer 
se termină la data predării sau punerii în funcţiune/dare în utilizare şi/sau exploatare efectivă a respectivelor lucrări; 

 în lipsa unui acord expres, răspunderea Gothaer încetează de drept în termen de maximum 10 zile de la momentul finalizării în fapt a lucrărilor 
(inclusiv părţi/faze din lucrare după caz) - perioadă în care Asiguratul este obligat să transmită o notificare în acest sens Beneficiarului lucrărilor 
solicitându-i preluarea acestora. 

Cum pot să reziliez contractul? 
 

Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul de 
asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs., vă vom 
restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale. Alte informaţii 

despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale. 


