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Produsul: Asigurarea tip “toate riscurile” a lucrărilor de
construcții-montaj

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest produs de asigurare vă sunt oferite în
alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea tip “toate riscurile” a lucrărilor de construcții-montaj (CAR/EAR)

Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

Riscuri asigurate
Daune materiale
 pagubele produse în perioada asigurată, cauzate prin avarierea
sau distrugerea bruscă și neprevăzută a lucrărilor de construcțiimontaj menţionate în poliţa de asigurare sau părţi ale acestora,
din orice cauză, altele decât cele excluse
 pentru perioada de întrerupere tehnologică a lucrului, probată cu
documente oficiale, sunt acoperite prin asigurare doar riscurile
stabilite de comun acord de către Asigurat şi Groupama ca
urmare a măsurilor de conservare a lucrării, luate de către
Asigurat şi a inspecţiei de risc efectuată de către Groupama
 cheltuieli pentru limitarea sau reducerea pagubelor şi/sau
protejării bunurilor asigurate
 cheltuieli de curăţare a locului
 daunele materiale directe cauzate utilajelor de şantier şi
echipamentelor menţionate în contractul de asigurare, aflate în
operare sau staţionare, chiar dacã sunt proprietatea terţilor, de
orice eveniment accidental brusc şi neprevãzut care nu este
exclus
 lucrări de inginerie civilă
 bunuri situate pe proprietăţi ale Beneficiarului/ Ofertantului de
contract sau pe şantier, aparţinând Beneficiarului/Ofertantului de
contract sau avute în grijă sau custodie de către Antreprenor
Răspundere Civilă față de Terţi
 Sunt despăgubite prejudiciile de care Asiguratul devine
răspunzător în baza legii faţă de terţe persoane şi pentru care
trebuie să plătească sume cu titlu de dezdăunare
Suma asigurată - Suma maximă în limita căreia Groupama plăteşte
indemnizaţia / despăgubirea în conformitate cu condiţiile de
asigurare.

 Asiguratul trebuie să aibă un interes faţă de obiectul asigurării pe
care o încheie, respectiv, în cazul producerii evenimentului asigurat
Asiguratul va suferi o pierdere materială.

Există restricții de acoperire?
La daune materiale: Nu acordăm despăgubiri pentru daune rezultate
din:
pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizări ca urmare a
nerespectării termenelor de execuţie, a altor obligaţii contractuale, sau
pierderii contractului de antrepriză
tasare (lăsare) a terenului de fundaţie sub sarcina clădirii precum şi prin
formarea de crăpături în terenul fundaţiei sau în terenul din preajma
clădirii, datorate variaţiei de volum a terenului ca urmare a contracţiei umflării sau îngheţului – dezgheţului
acţiunea normală a curentului electric asupra instalaţiilor şi aparaturii
electrice
daune produse bunurilor mobile aflate, contrar normelor sau uzanţelor,
sub cerul liber
pagube produse conţinutului materiilor prime, materiale, semifabricate
etc. folosite de utilaje, maşini sau instalaţii prin natura procesului
tehnologic
erori de proiectare
uzura normală, coroziunea, oxidarea, deteriorarea treptată datorate
nefolosirii precum și condițiilor atmosferice normale
În caz de furt, nu sunt cuprinse în asigurare şi nu se acordă despăgubiri
în următoarele situaţii: însuşirea ilegală, fraudă, falsificarea sau alte
acte comise intenţionat sau din neglijenţă gravă de către Asigurat sau
prepuşii lui; desfiinţarea sau scoaterea din funcţiune a sistemelor de
pază şi protecţie existente; furt prin înşelătorie, furt prin întrebuinţare de
chei, fie potrivite, fie originale, cu excepţia situaţiei în care cheile
originale au fost obţinute prin furt prin efracţie sau acte de tâlhărie
La răspundere civilă față de terţi: Nu acordăm despăgubiri pentru
daune rezultate din:
Pretenţiile de despăgubiri pentru daune produse de către vibraţii sau
prin deplasarea ori slăbirea bazei de sprijin (suporturilor), oricărui bun,
suprafeţe de teren, sau clădiri, cablurilor, conductelor subterane sau
altor asemenea utilităţi, sau oricărei persoane prin vătămarea
corporală, inclusiv deces
Pretenţiile de despăgubire care decurg din vătămări corporale sau
îmbolnăviri ale funcţionarilor sau muncitorilor Asiguratului,
Beneficiarului sau a oricărei firme care are legătură cu proiectul asigurat
Pagubele produse unor bunuri aparţinând sau aflate în grijă, custodia
sau controlul constructorului, investitorului sau altei firme care are
legătură cu construcţia asigurată total sau partial sau unei persoane
care lucrează pentru cei menţionaţi mai sus
Răspundere ce decurge din orice clauze contractuale de penalizare sau
de daune de interese, inclusiv din dobânzi
Pretenţiile de despăgubiri formulate sunt sub formă de daunele morale

Unde beneficiez de acoperire?
Asigurarea este valabilă numai în perimetrul asigurat, pe amplasamentul lucrărilor de constructii-montaj descris si precizat în declaraţia de asigurare şi
în polita de asigurare

Ce obligații am?
La încheierea asigurării:
- Trebuie să răspundeți în scris la întrebările din Chestionarul de asigurare, cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc pe care le cunoaşteți
- Trebuie să plătiți prima de asigurare, în cuantumul şi la termenele stabilite prin Contractul de asigurare
În timpul derulării contractului:
- În cazul în care împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul valabilităţii contractului, trebuie să ne comunicați în scris schimbarea, imediat
ce ați cunoscut-o
În caz de daună:
- Să ne înştiinţați în maximum 48 de ore, telefonic şi în scris
- Să ne furnizați următoarele: devizul lucrărilor de reparaţii a pagubelor produse la clădiri sau alte construcţii, maşini, utilaje şi instalaţii; schiţa, în secţiune
orizontală şi verticală, a clădirilor sau altor construcţii, în caz de pagubă totală;inventarul bunurilor, a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, existente înainte
de producerea evenimentului asigurat, a celor rămase după producerea evenimentului asigurat în stare bună sau avariată, precum şi o listă a bunurilor
avariate sau distruse, cu indicarea gradului de avariere a acestora; fac excepţie clădirile sau alte construcţii; să pună la dispoziţie toate actele şi evidenţele
necesare pentru verificarea existenţei şi valorii bunurilor avariate, precum şi pentru constatarea şi evaluarea pagubelor şi pentru stabilirea dreptului la
despăgubiri

Când și cum plătesc?
Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar
la reprezentanții noștri de vânzări.
Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt
prevăzute și datele scadente.

Când începe și când încetează acoperirea?
Asigurarea va începe chiar la începerea lucrărilor sau după descărcarea la şantier a materialelor specificate în Poliţă şi va continua imediat până după
predarea sau punerea în funcţiune a lucrărilor de constructii-montaj sau până după ce prima testare operaţională sau testare în sarcină a fost realizată
dar nu mai mult de 4 săptămăni de la data începerii testării (dacă nu s-a convenit altfel, în scris).
Contractul poate înceta și din alte cauze: denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare.

Cum pot să reziliez contractul?
Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în care
dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor contractuale.
Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră cât și de noi, fără penalități și fără a fi
necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice.
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