
 
 
 
 

 
 

Această informare preliminară este parte din Contractul de asigurare împreună cu Polița de asigurare și Condițiile de 
Asigurare. Ea nu se substituie Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și 
pe care îți recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea “Toate Riscurile” a Lucrărilor de Construcții – Montaj și a Răspunderii Constructorului te protejează de 
evenimente neprevăzute în legatură cu lucrarea de construcții și/ sau montaj. 
 

 Ce se asigură? 
Asigurarea poate fi încheiată cu următoarele 2 
categorii de acoperiri, la care se pot adăuga Clauze 
Suplimentare: 
 

✓ Pagube Materiale : acoperă pagubele 
materiale produse pe șantier, cauzate prin 
avarierea sau distrugerea bruscă și 
neprevazută a bunurilor sau părți ale 
acestora; 

 

✓ Răspundere Civilă Legală Față de Terți: 
acopera prejudicii cauzate terților până la 
limita de răspundere prevazută în Poliță, 
prejudicii de care Asiguratul devine 
răspunzător în baza legii față de terțe 
persoane în caz de: vătămări corporale 
accidentale sau îmbolnăviri; pierderi sau 
avarieri accidentale a bunurilor aparținând 
terților; prejudicii etc; 

 
Clauze Suplimentare: se poate adăuga o diversitate 
de clauze suplimentare, dintre care amintim: garanție 
extinsă, lucru peste program, zone seismice, materiale 
construcții, incendiu, șanturi deschise, foraje 
orizontale etc.  
 
Sumele asigurate – se stabilesc și se declară de către 
Asigurat/ Contractant și reprezintă valoarea totală a 
lucrărilor și a bunurilor incluzând toate materialele și 
cheltuielile aferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
Pentru secțiunea pagube Materiale: 

 Uzură, coroziune, oxidare, deteriorarea datorată 
nefolosirii, precum și efectele condițiilor atmosferice 
normale; 

Pentru secțiunea Răspundere Civilă Legală Față de Terți: 

 Accidente provocate de autovehicule autorizate să 
circule pe drumurile publice, nave sau aeronave; 

 Amenzi de orice fel, penalități, dobânzi precum și 
cheltuieli de judecată la plata cărora ar fi obligat 
Asiguratul prin hotărâre penală pe latura penală, 
precum și cheltuieli de executare a hotărârilor 
penale privind plata despăgubirilor; 

 
Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 
 

! Acțiune voită sau neglijentă intenționată a 
Asiguratului sau a reprezentanților săi; 

! Încetare totală sau parțială a lucrului; 

! Uzura sau degradarea progresivă; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă pentru lucrările executate în România. 
 

 Ce obligații am? 
 

Să oferi Asigurătorului toate informațiile cu privire la condițiile de risc pentru emiterea Poliței; să declari valoarea 
lucrărilor și a bunurilor în vederea stabilirii sumelor asigurate; să achiți prima de asigurare în cuantumul și la 
scadența agreată etc.  
În caz de daună sa avizezi Asigurătorul în termen de maxim 14 zile de la data producerii evenimentului. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Metodele de plată sunt cele puse la dispoziția clientului de către intermediarul dedicat sau pe site-ul www.uniqa.ro. 
Prima de asigurare se va achita către Asigurător la termenul agreat și în moneda în care a fost stabilită suma 
asigurată. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Perioada de asigurare începe la ora 00:00 a zilei precizate în Poliță, la momentul demarării lucrărilor de construcții-
montaj sau după descărcarea pe șantier a materialelor specificate în Poliță.  
Perioada de asigurare se termină la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată în Poliță; încetează 
pentru acea parte a lucrărilor contractuale asigurate care au fost predate sau puse în funcțiune. 
 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poșta 
sau curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, sector 1, București, sau 
scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail info@uniqa.ro. 
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