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Produs:         Polița de Asigurare Construcţii-Montaj cu acoperire All Risk  (toate riscurile) 
 

[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente] 
 

Ce este acest tip de asigurare? 
 
Asigurare facultativă „toate riscurile” a lucrărilor de construcţii – montaj.  
 

 Ce se asigură? 
 

 
 ACOPERIRE ALL RISKS / TOATE RISCURILE 

(evenimente cauzate de orice risc, cu 
excepţia celor special excluse prin condiţiile 
de asigurare) 

 
 
 Obiectul acoperirii – Pagube Materiale: 

o Lucrarea de construcţii-montaj – lucrări 
permanente şi temporare, incluzând toate 
materialele incoporate în operă 

o Utilajele de santier 
o Cheltuieli de îndepărtare a resturilor  
o Proprietati existente 
 
 

 Obiectul acoperirii – Răspundere Civilă: 
o Răspunderea civilă a Asiguratului faţă de 

terţe persoane la adresa şantierului de 
construcţii  

 
Suma Asigurată pentru Pagube Materiale este 
compusă din: 
- valoarea contractului de construcţii-montaj ca 
lucrare finalizată, incluzând toate materialele, 
salariile, cheltuielile de transport, taxe vamale, alte 
cheltuieli şi materiale sau obiecte puse la dispoziţie 
de Beneficiar; 
- valoarea de înlocuire a echipamentului şi utilajelor 
de şantier, adică costul de înlocuire a bunurilor 
asigurate cu unele noi de acelaşi fel şi de aceeaşi 
capacitate 
- cheltuielile de ȋndepărtare a resturilor 
 
Sumele care reprezintă limitele de răspundere 
civilă acoperite prin poliţa de asigurare, se stabilesc 
conform solicitării Asiguratului, în baza cererii-
chestionar:  
-  pentru vătămări corporale accidentale sau 
îmbolnăvirii accidentale a terţilor (inclusiv decesul 
din aceste cauze) - în total  şi pentru fiecare 
persoană vătămată; 
-  pentru pagube materiale produse în mod 
accidental bunurilor aparţinând terţilor vătămări 
corporale  
 

 Ce nu este asigurat? 
ASIGURĂTORUL nu acordă despăgubiri pentru: 
 război, invazie, acţiuni ale unui duşman străin, ostilităţi sau operaţiuni 

similare războiului (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), 
război civil; Deposedarea permanentă sau temporară rezultată din 
confiscare, acţiuni de comando sau rechiziţionarea făcută de orice 
autoritate constituită legal; răscoală, tulburări civile presupunînd atât 
o acţiune de amploare redusă cât şi o maniferstare de amploarea unei 
revolte populare, revoluţie militară, insurecţie, rebeliune, revoluţie, 
putere militară sau uzurpare de putere, instituirea legii marţiale sau 
stării de asediu sau a oricărei cauze ori eveniment care determină 
proclamarea sau menţinerea legii marţiale sau a stării de asediu 

 orice act de terorism 
 radiaţii ionizante sau contaminare din orice combustibil radioactiv sau 

nuclear, ori din orice reziduu nuclear, sau din combustia unui 
combustibil nuclear; 

 proprietăţile radioactive, toxice, explozive sau alte proprietăţi 
periculoase sau de contaminare, prezentate de orice instalaţie 
nucleară, reactor sau alt ansamblu ori componentă nucleară cu astfel 
de proprietăţi; 

 orice armament de război care utilizează fisiunea şi/sau fuziunea 
atomică ori nucleară, precum şi altele forţe de reacţie ori radioactive 
sau materiale similare; 

 acte sau fapte intenţionate sau neglijenţă intenţionată ale 
ASIGURATULUI sau prepuşilor acestuia;  

 întreruperea totală sau parţială a lucrului.   
 

 Există restricții ale acoperirii? 
Nu se vor acorda despagubiri pentru: 
! franşiza  
! daune de consecinţă de orice fel sau tip  
! pierderi sau pagube datorate proiectării greşite  
! costul reparării, înlocuirii sau rectificării materialelor şi/sau 

manoperei defectuos efectuate  
! uzură, coroziune, oxidare, deteriorare datorată neutilizării sau 

condiţiilor atmosferice normale  
! avarii accidentale de natură mecanică şi/sau electrică sau defectării 

echipamentelor şi utilajelor de construcţii 
! pagube sau avarieri suferite de vehicule autorizate să circule pe 

drumurile publice, vase de apă sau aeronave 
! pierderi sau daune suferite de dosare, desene, registre contabile, 

facturi, numerar, timbre, acte de proprietate, acţiuni, cecuri, evidenţe 
privind datoriile 

! pierderi sau avarieri descoperite doar cu ocazia inventarierii 
! pierderi sau pagube cauzate de orice utilizare a explozibililor fără 

licenţă prealabil emisă de o Autoritate locală competentă 
 

http://www.garanta.ro/


 
Unde sunt acoperit? 

 
 Asigurarea validează numai la adresa şantierului indicată în poliţa de asigurare 

 
 

Care îmi sunt obligațiile? 
 
- ASIGURATUL va lua, pe cheltuiala sa, toate măsurile rezonabile şi va respecta toate recomandările rezonabile făcute de 

ASIGURĂTOR pentru a preveni pierderi, pagube sau răspunderi şi va respecta normele statutare şi recomandările 
fabricanţilor 

- ASIGURATUL va informa imediat ASIGURĂTORUL, în scris, despre orice modificare a riscului şi va lua pe cheltuiala sa 
eventualele măsuri suplimentare de prevenire ce se impun. Acoperirea Poliţei precum şi prima cuvenită pot fi modificate în 
mod corespunzător 

- În eventualitatea producerii unui eveniment care ar putea da naştere unei cereri de despăgubire în baza acestei 
Poliţe, ASIGURATUL: 

o va informa imediat ASIGURĂTORUL prin telefon precum şi în scris, indicând natura şi mărimea pagubei; 
o va lua toate măsurile ce-i stau în putere pentru a minimiza şi limita paguba; 
o va conserva bunurile avariate în vederea efectuării constatării şi evaluării pagubei de către reprezentantul 

ASIGURĂTORULUI; 
o va furniza toate informaţiile şi documentele pe care le va solicita ASIGURĂTORUL; 
o va informa organele poliţiei în caz de pierdere sau avarie datorată furtului;  

- ASIGURATUL va pune la dispoziţia ASIGURĂTORULUI toate informaţiile şi documentele solicitate şi va face toate 
demersurile impuse de ASIGURĂTOR pe cheltuiala acestuia, în realizarea dreptului de regres al ASIGURĂRORULUI 
împotriva persoanelor care sunt răspunzătoare de producerea pagubei, altele decât cele asigurate prin Poliţă. 
 

 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 
Prima de Asigurare: se calculează prin aplicarea cotelor de prime asupra Sumei Asigurate Totale pentru Secţiunea Daune 
Materiale, in funcţie de specificul lucrării de construcţii şi de perioada de executie.  
În cazul în care Limita de Răspundere a Secţiunii II este de 10% din Suma Asigurată a Secţiunii I, tarifarea mentionată mai 
sus include şi acoperirea Secţiunii II. Dacă Limita de Răspundere solicitata pentru Secţiunea II este mai mare de 10% din 
Suma Asigurată a Secţiunii I, pentru cuprinderea în asigurare a Secţiunii II se percepe o primă suplimentară.  
 
Frecvenţă de plată:  anual, semestrial, trimestrial 
 
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncii partenere sau prin virament bancar  
 
 

Când începe și când se sfârșește acoperirea? 
 
Răspunderea Asigurătorului începe din momentul deschiderii şantierului de construcţii-montaj, respectiv din momentul aducerii 
pe şantier a primului lot de utilaje, materiale sau alte bunuri menţionate în Specificaţie, dar numai după data emiterii Poliţei de 
asigurare. 
 
Pentru acele părţi din lucrare care sunt finalizate înainte de data expirării Poliţei, răspunderea societăţii GARANTA S.A. 
încetează la data predării către beneficiar sau la data punerii în funcţionare a părţilor respective din lucrarea asigurată. Cel mai 
târziu, răspunderea societăţii GARANTA S.A. încetează la data menţionată în Poliţă. Orice prelungire a perioadei de acoperire 
se va face numai cu acordul scris prealabil al ASIGURĂTORULUI. 
 
 

Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
 

Denunţarea contractului de asigurare se poate face de către una dintre părţi numai cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către cealaltă parte (art. 2209 Cod Civil). 
 

 


