
 

Prezentare program 
 

Asigurarea de 
 

răspundere civilă 

profesională 
 
 

 

CARACTERISTICI ASIGURARE  
 
 
Se pot asigura Membrii ai Asociatiei Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier 
si responsabililor tehnici cu executia: 
 
Tip acoperire: 
 

 Răspundere civilă profesională privind activități ale arhitecților și inginerilor în domeniul 

construcțiilor (inclusiv diriginți de șantier și responsabili tehnici cu execuția). 
 Răspundere civilă legală * 
 
  

Perioada asigurată 12 luni, începând cu 15.11.2022  
 
Teritoriul acoperirii 
  

Servicii profesionale prestate pe teritoriul României pentru clienți (beneficiari) români și străini 

  
Franșiza: 5% din daună, dar nu mai puțin de 300 EUR/ eveniment 
 

Limitele de răspundere/ primele aferente schemei de asigurare:  

Nivel de Limita de Prima anuală * Opțional, în aceeași limită de 

acoperire răspundere standard răspundere aferentă răspunderii civile 

Nivelul I** 20.000 EUR 94 EUR 
profesionale, o singură limită combinată 

pentru ambele tipuri de acoperiri. 
Nivelul II 50.000 EUR 125 EUR 

** Nivelul I – în limita de răspundere de 

Nivelul III 75.000 EUR 150 EUR 20.000 EUR se pot acoperi doar activități 

Nivelul IV 100.000 EUR 180 EUR principale, respectiv activități de inginerie 

Nivelul V 150.000 EUR 216 EUR 
civilă privind construcții civile, industriale și 

agricole, în următoarele condiții: 
Nivelul VI 250.000 EUR 300 EUR 

•  prima anuală de asigurare: 47 EUR/an 

Nivelul VII 500.000 EUR 550 EUR •  franșiza: 5% din daună, minim 150 EUR 

Nivelul VIII 1.000.000 EUR 1.100 EUR •  anterioritate: 12 luni calendaristice       
Nota: solicitările cu limita de răspundere mai mare de 1.000.000 EUR se pot oferta cu acordul Groupama 
Asigurăriri



AVANTAJELE PROGRAMULUI DE ASIGURARE  
 

 

Activități profesionale acoperite, în domeniile: 
 

 consolidare şi restaurare monumente istorice clasate sau în curs de clasare *  

 drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu*  

 lucrări hidrotehnice*  

 reţele şi construcţii edilitare  

 lucrări de îmbunătăţiri funciare*  

 instalaţii aferente clădirilor  

 reţele aferente construcţiilor 
  

 lucrări la căi ferate și construcţii portuare** 
 

* activități acordate doar cu acordul Groupama Asigurări  
** activitățile se vor aviza obligatoriu către asigurător iar acoperirea se va acorda într-o sublimită de 

50% din limita de răspundere în agregat menționată în polița de asigurare.  
 

 

Riscuri asigurate: 
 răspundere civilă profesională  

 cheltuieli privind servicii de limitare a despăgubirilor  

 cheltuieli de refacere a documentelor*  

 onorarii experți* 

 

* în sublimita a 10% din limita de răspundere dar nu mai mult de 10.000 EUR 
 
 

 

 
Perioada extinsă de raportare a daunelor: 6 luni, ulterioare datei expirării perioadei de 
asigurare 
 
 
Anterioritate / retroactivitate: 
  

 Pentru activități profesionale prestate în perioada de anterioritate și cu privire la fapte 
culpabile de care asiguratul nu are cunoștință la data încheierii poliței de asigurare; 

  

 In limitele și franșizele aferente programului de asigurare; 

 

Condiții de acordare a anteriorității:  
• 12 luni, în cazul în care asiguratul încheie prima dată o poliță de asigurare și nu au existat polițe 

succesive; se va percepe o primă suplimentară de 25%;  
• 60 luni, în cazul în care asiguratul are încheiate polițe succesive de asigurare; fără prima 

suplimentară;  
• > 60 luni, în cazul în care asiguratul are încheiate polițe succesive de asigurare; se va percepe 

o primă suplimentara de 25%. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUM PROCEDEZ ÎN CAZ DE DAUNĂ  
 

 

În cazul producerii evenimentului asigurat, ne puteți înștiința:  
• Telefonic - Alo Groupama - 0374 110 110  
• pe e-mail la adresa relatii.clienti@groupama.ro  
cu obligația de a depune ulterior, în scris, formularul de înștiințare daună. 

 

Înștiințarea trebuie să conțină datele cunoscute care ar putea conduce la formularea unei cereri 

de despăgubire, precum și, dacă este cazul, toate detaliile privind cuantumul despăgubirii 

solicitate, datele, acțiunile, persoanele implicate și orice alte documente și informații necesare 

asigurătorului în vederea acordării despăgubirii. 

 

DOCUMENTE  
 
 Condiții generale RC Profesională


 Conditii speciale_ Răspunderea civilă profesională privind activități ale 
arhitecților și inginerilor în domeniul construcțiilor

 Cerere chestionar

 Formular inștiințare daună

 
 
 
 

Pentru încheierea asigurării sau pentru mai multe informații, contactați: 

 

Odagiu Ionela Paduraru Madalina 

ionela.odagiu@groupama.ro madalina.paduraru@groupama.ro 

Tel: +(4) 0740.157.623 Tel: +(4) 0752 52.41.02 
 
 
 

 

groupama.ro 


