Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Condiții speciale la Contractul de asigurare RC

/

RC 101_Răspunderea civilă profesională privind activități ale arhitecților și inginerilor în domeniul construcțiilor

Prezentele Condiții speciale sunt valabile numai împreună cu Condițiile generale de asigurare privind Răspunderea civilă profesională.
Prevederile prezentelor Condiții speciale au caracter derogatoriu de la orice prevedere contrară din Condiţiile generale.
1. OBIECTUL ASIGURĂRII
În baza prezentelor Condiții speciale, în funcție de opțiunea Asiguratului exprimată în Cererea chestionar și evidențiată în fața de poliță,
Asigurătorul acoperă riscurile derivând din:
a) Proiecte individuale
Asigurătorul va acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate terților ca urmare a comiterii de către asigurat a unui fapt culpabil în
prestarea unui Serviciu Profesional, în legătura cu un proiect individual.
Asigurarea se va încheia pentru perioada de asigurare menționată de asigurat în Cererea chestionar.
b) Proiecte multiple
Asigurătorul va acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate terților ca urmare a comiterii, în perioada de asigurare, de către
asigurat, a unui fapt culpabil în prestarea unui serviciu profesional, în legătură cu oricare din proiectele contractate în perioada de
asigurare.
Asigurarea se va încheia pentru o perioadă de asigurare de maxim 12 luni calendaristice.
Asigurătorul nu va acorda, în baza unei polițe de asigurare pentru proiecte multiple, nicio despăgubire pentru prejudiciile cauzate terților
în legătură cu proiectele acoperite în mod individual.
2. DEFINIȚII
În înțelesul prezentelor Condiții speciale, următorii termeni se definesc astfel:
Proiect

Serviciul profesional în domeniul construcțiilor declarate în Cererea chestionar și menționate
explicit în Polița de asigurare

Servicii Profesionale
în domeniul construcțiilor

Servicii profesionale furnizate de asigurat cu privire la activități de: arhitectură, inginerie,
expertiză și verificare tehnică a proiectelor, supervizare, coordonare sau asistență tehnică,
proiectare, elaborare de documentații, specificații, studii și soluții în domeniul construcțiilor.
Serviciile profesionale în domeniul construcțiilor nu includ activități de: supervizare sau
coordonare în domeniul construcțiilor de către persoane având calitatea de antreprenor sau
manager de proiect, execuție (construcție, montaj, instalare, asamblare, producție, prelucrare,
mentenanță, reparație sau modificare), consultanță privind protecția mediului, sănătatea și
securitatea în muncă, auditare, evaluare. O parte dintre aceste activități sunt detaliate la Art. 4
”Excluderi suplimentare”.

3. ACOPERIRI SUPLIMENTARE
Prin prezentele Condiții speciale se acordă, suplimentar față de Condițiile generale, în limita de răspundere menţionată în Poliță,
următoarele acoperiri:
3.1 ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE
Asigurătorul va acorda, în numele asiguratului, despăgubiri rezultând din cereri de despăgubire înaintate împotriva unui asigurat în
timpul perioadei de asigurare, ca urmare a încălcării neintenționate a drepturilor de autor și a drepturilor conexe aparținând unui terț.
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4. EXCLUDERI SUPLIMENTARE:
Asigurătorul nu va acorda despăgubiri pentru cereri de despăgubire înaintate împotriva asiguratului în legătură cu:
4.1 Orice încălcare a drepturilor de proprietate industrială cu privire la brevete, patente, mărci înregistrate, desene și modele
industriale, secrete comerciale sau săvârșirea unor practici anticoncurențiale, acte de piraterie sau contrafacere;
4.2 Costuri privind remedierea sau înlocuirea produselor și echipamentelor folosite în domeniul construcțiilor, rezultând din:
a) retragerea de pe piață a produselor și echipamentelor sau a unor părți din acestea;
b) defecte de ordin calitativ sau cantitativ și lipsa eficacității sau utilității oricărui produs/echipament;
c) defecte de execuție (construcție, montaj, instalare, asamblare, producție, prelucrare, mentenanță, reparație sau modificare);
4.3 Servicii de management/consultanță în domeniul construcțiilor, rezultând din:
a) încheierea sau menținerea contractelor de asigurare și a oricărui tip de garanție;
b) obținerea sau menținerea de fonduri sau finanțare;
c) estimarea costurilor sau depășirea acestora cu privire la produsele și echipamentele folosite în domeniul construcțiilor și orice
activitate de verificare valorică și decontare a lucrărilor de construcții;
d) consultanță financiară, fiscală și investiții.
5. CLAUZE NEUZUALE
Prevederile de la Art. 3 și 4 de mai sus se încadrează în categoria clauzelor neuzuale prevăzute de Codul Civil iar asiguratul, prin
semnarea prezentelor Condiții speciale, declară că a luat la cunoștință, înțelege pe deplin și acceptă în mod expres aceste prevederi
contractuale.
Prezentele condiții speciale au fost încheiate în

ASIGURAT,
(nume, semnatură și ștampilă)

exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Groupama Asigurari SA,
(nume, semnătură și ștampilă)
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