
Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Asigurări
pentru

constructori

Suntem alături de constructori
cu asigurări dedicate.

Dacă activezi în domeniul construcţiilor, te poţi concentra pe dezvoltarea afacerii tale 
deoarece, în cazul apariţiei unor evenimente neplăcute, Groupama Asigurări preia grijile 
prin asigurările specifice domeniului construcţiilor şi nu numai: 

■   Asigurarea tip toate riscurile pentru lucrările de construcții - montaj; 
■   Asigurarea tip toate riscurile pentru utilajele şi echipamentele constructorului; 
■   Asigurarea de răspundere civilă profesională a societăţilor de consultanţă în construcţii; 
■   Asigurarea de răspundere civilă profesională a arhitecţilor şi inginerilor constructori; 
■   Asigurări de garanţii.

Asigurăm
tot ce construiești



Proiectele de construcții sunt expuse atât riscurilor specifice domeniilor tehnice și tehnologice, 
juridice sau financiare, cât și riscurilor generale precum fenomenele naturale extreme sau 
calamitățile.

Asigurarea “toate riscurile” pentru lucrările de construcții - montaj și răspunderea constructorului 

Dacă eşti antreprenor, vei găsi extrem de utilă această asigurare, care acoperă pagubele materiale și răspunderea 
constructorului în legătură cu lucrarea pe care o execuţi.
Se pot asigura lucrările de construcții - montaj sau de reabilitare pentru orice tip de obiective civile, cum ar fi clădirile 
rezidenţiale, de birouri, construcţiile industriale, proiectele de infrastructură rutieră şi feroviară, construirea bazelor sportive, 
a lăcaşurilor de cult precum și lucrările privind reţelele electrice, de telecomunicaţii, alimentare cu apă sau gaze şi canalizare.

Riscurile acoperite
Asigurarea “toate riscurile” are grijă de probleme care pot apărea, cum ar fi:
■ producerea unor pagube materiale la proiectele de construcții - montaj în execuţie;
■ prejudiciile care sunt în legătură directă cu lucrările de construcții - montaj provocate terţilor; 
■ pagubele produse echipamentelor, utilajelor; 
■ cheltuielile de curăţare a locului sau de înlăturare a resturilor ca urmare a unei daune;
■ cheltuielile pentru limitarea sau reducerea pagubelor inclusiv cele legate de intervenţia pompierilor pentru stingerea 

incendiilor. 

Asigurarea “toate riscurile” pentru utilajele și echipamentele constructorului 

Dacă ai o societate de construcții - montaj, îţi poţi asigura utilaje de construcţii (macarale, utilaje pentru amenajarea 
terenului, utilajele de compactare, compresoare, generatoare, transformatoare etc.) şi echipamentele specifice împotriva 
riscurilor ce pot apărea în timpul activităţii acestora pe şantier.
Eşti asigurat indiferent dacă obiectele asigurate sunt în operare sau în repaus, chiar dacă sunt în folosința terţilor, cu condiţia 
ca la momentul încheierii asigurării să existe un contract în vigoare între asigurat și acesta, iar obiectele să fie operaționale, 
conform scopului pentru care au fost produse. De asemenea, asigurarea este valabilă pe orice șantier, oriunde în România, 
fără  să fie necesară  localizarea utilajului.

Riscurile acoperite
Această asigurare este o asigurare de tip ”toate riscurile” și acoperă orice daune accidentale și neprevăzute produse 
echipamentelor şi utilajelor de şantier ca urmare a unor riscuri, cum ar fi: 
■ operare incorectă;
■ catastrofe naturale precum furtuna, grindina, inundaţiile, revărsările de ape, alunecările de teren, cutremurul şi 

erupţiile vulcanice;
■ incendiu, trăsnet şi explozie;
■ furt prin efracţie sau acte de tâlhărie, pagubele produse utilajului ca urmare a furtului prin efracţie sau a actelor de 

tâlhărie;                   
■ coliziuni, răsturnări, deraieri.



Asigurarea de răspundere civilă profesională a societăţilor de consultanţă în construcţii

Dacă reprezinţi o societate de consultanţă în construcţii, prin această asigurare te poţi proteja împotriva eventualelor pierderi 
băneşti pe care le-ai putea suporta în cazul în care, în legătură cu exercitarea profesiei de consultant în construcţii, ai cauzat un 
prejudiciu unui client de-al tău.

Riscurile acoperite
Asigurarea acoperă riscurile generate de asistarea beneficiarului la evaluarea ofertelor şi ofertanţilor selectaţi pentru 
lucrările de construcții - montaj, analiza materialelor de construcţii, analiza solului şi / sau a subsolului, alegerea materialelor 
de construcţii, a echipamentelor necesare, supervizarea lucrărilor contractate, derularea şi urmărirea corectă a contractului.

Asigurarea de răspundere civilă profesională a arhitecţilor şi inginerilor constructori

Dacă activezi în profesii ca arhitect, inginer, expert tehnic, proiectant, designer, te poţi proteja împotriva eventualelor pierderi 
băneşti pe care le-ai putea suporta în legătură cu erori sau greşeli profesionale.

Riscurile acoperite
Asigurarea acoperă prejudiciile pe care le-ai cauzat prin exercitarea profesiei, clienţilor tăi, cu care ai încheiat un contract 
scris de prestări servicii, ca urmare a unor fapte săvârşite din culpă, prin omisiune, neglijenţă sau eroare şi pentru care devii 
răspunzător în baza acelui contract, a legii, şi a Codului privind conduita etică şi profesională.

Asigurările de garanţii (Bond)

Asigurarea de garanţii este o formă de asigurare care aduce completare asigurării lucrărilor de construcții - montaj şi tuturor 
companiilor din sectorul public / privat care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, în special celor care participă la 
proceduri de achiziţie publică.

Riscurile acoperite 
Asigurarea de garanţii acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale pentru orice tip de proiect, public şi / sau privat.

În funcţie de necesitățile companiei tale, poţi alege din următoarele tipuri de garanţii:

Asigurarea de garanţie privind oferta de participare la licitaţie (BID BOND) 
Este instrumentul de garantare pe care ofertantul trebuie să îl prezinte beneficiarului în cazul participării la o procedură de 
achiziţie publică şi care are rolul de a proteja beneficiarul faţă de posibilitatea neîndeplinirii obligaţiilor ofertantului pe 
perioada de valabilitate a ofertei depuse până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului cadru.
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Avantajele oferite de asigurările pentru constructori

Ai acces la asistență profesionistă în identificarea soluţiei optime de asigurare.
Poţi alege să-ţi personalizezi asigurarea în funcţie de specificul activităţii, asigurându-ţi astfel afacerea împotriva unei 
game variate de riscuri.
Beneficiezi de protecţie financiară alături de un partener de încredere, care susţine dezvoltarea şi succesul afacerii 
asigurate.
Beneficiezi de promptitudine în soluţionarea daunelor şi în acordarea despăgubirilor.

Fiecare afacere are particularitățile sale, iar complexitatea activităților desfășurate de societățile comerciale implică riscuri 
diverse care necesită asigurări complexe și flexibile. Groupama Asigurări preia grijile provocate de riscuri și oferă suport și 
continuitate prin soluţii mereu actualizate și adaptate oferindu-vă:

Detaliile despre produsele şi serviciile pe care vi le oferim sunt disponibile pe site-ul nostru, www.groupama.ro.

Groupama Asigurări este prima companie de asigurări care trece de la simple promisiuni la angajamente şi garanţii asociate 
produselor de asigurare. Clienţii noştri beneficiază de « Colecţia de avantaje », un set unic de beneficii şi servicii cum sunt: 
plata în avans, constatarea rapidă a daunei, asistenţa rutieră extinsă, timp scurt de răspuns. Detalii pe www.groupama.ro.   

Asigurarea de garanţie de bună execuţie a contractului (PERFORMANCE BOND)
Este garanţia acordată beneficiarului lucrărilor de construcţii prin care executantul îşi asumă toate obligaţiile ce îi revin 
din contractul cadru dintre părţi.

Asigurarea de garanţie pentru perioada de întreţinere / mentenanţa (MAINTENANCE BOND) 
Se referă la garanţia lucrărilor pe care executantul o oferă beneficiarului şi totodată la angajamentul pe care şi-l ia 
executantul faţă de beneficiar cu privire la buna execuţie a lucrării efectuate de către acesta.

Asigurarea de garanţie privind returnarea avansului (ADVANCE PAYMENT BOND)
Este o garanţie oferită de executant în favoarea beneficiarului care garantează rambursarea sumei plătite în avans de 
către beneficiar executantului.

Avantajele oferite prin alegerea acestor tipuri de garanţii sunt:

■ Posibilitatea participării la mai multe proceduri de achiziţie publică;
■ Reprezintă o alternativă a scrisorilor de garanţii bancare emise de către bănci, fără blocare de fonduri;
■ Costuri reduse faţă de scrisorile bancare;
■ Sfătuirea cu o persoană de specialitate din domeniu;
■ Emiterea garanţiei într-un mod rapid şi eficient;
■ Constituirea garanţiei de către o societate de asigurări are avantajul că poate fi emisă şi în mod condiţionat, şi nu doar 

în mod irevocabil şi necondiţionat precum sunt scrisorile de garanţie bancară.

■   Asigurări de proprietăți 
■   Asigurări de răspundere civilă 
■   Asigurări de viață și persoane 
■   Asigurare de sănătate

■   Asigurări pentru profesioniști  
■   Asigurări pentru agricultori  
■   Asigurări pentru transportatori
■   Asigurări pentru constructori
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