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Acoperire de baza | Majorare de limite
Asigurari pentru firme | Reduceri suplimentare

ACOPERIRE DE BAZA

Membrii OAR cu cotizatia la zi beneficiaza de o
asigurare de raspundere civila profesionala in
urmatoarele conditii:
Limita de raspundere de 7.000 EUR per arhitect
cu drept de semnatura si 4.000 EUR per
conductor arhitect cu drept de semnatura.
Fransiza: zero
Retroactivitate: 84 luni
MAJORAREA LIMITELOR DE RASPUNDERE
PROFESIONALA PENTRU MEMBRII OAR LA
COTE DE PRIMA PREFERENTIALE
Exemplu: pentru un arhitect cu drept de semnatura care
doreste majorarea limitei de raspundere la:
• 100.000 EUR, prima de asigurare suplimentara anuala
va fi de 186 EUR, iar fransiza devine 100 EURO /
eveniment
• 200.000 EUR, prima de asigurare suplimentara anuala
va fi de 386 EUR, iar fransiza devine 100 EURO /
eveniment
Nota: prima suplimentara se plateste de catre membrul
OAR direct catre asigurator.

ASIGURAREA DE RASPUNDERE
PROFESIONALA PENTRU FIRME DE
ARHITECTURA / INTREAGA ACTIVITATE LA
COTE DE PRIMA PREFERENTIALE
Exemplu: pentru o firma de arhitectura cu o cifra de
afaceri estimata pe perioada de asigurare de 250.000
EUR si care nu a avut daune / cereri de despagubire din
partea clientilor pana acum, pentru o asigurare incheiata
in urmatoarele conditii:

• limita de raspundere pe eveniment si pe intreaga
perioada de asigurare: 300.000 EUR,
• fransiza de 250 EUR / eveniment,
• retroactivitate: 24 luni, prima de asigurare anuala este
de 717 EUR.

PENTRU MEMBRII OAR, FAMILIA LOR (SOT /
SOTIE) SAU FIRMELE IN CARE ACESTIA
LUCREAZA – REDUCERI LA INCHEIEREA DE
ALTE ASIGURARI INCHEIATE CU GROUPAMA
• 20% pentru asigurari de incendiu / bunuri
• 10% pentru asigurari de calatorie
• 10% pentru asigurari CASCO pentru autovehicule cu
suma asigurata de pana la 70.000 EURO
Pentru incheierea politelor de asigurari colaterale
solicitantul se poate prezenta direct la GROUPAMA,
mentionand in solicitarea de incheiere a politei colaterale
faptul ca este asigurat in baza contractului OAR - MARSH
- GROUPAMA sau este sotul / sotia acestuia ori
angajatorul Asiguratului;
Pentru incheierea de polite de asigurare de raspundere
profesionala per proiect / majorarea limitelor de
raspundere / incheierea unei polite de asigurare de
raspundere profesionala va rugam sa va adresati
brokerului de asigurare Marsh Broker de Asigurare –
Reasigurare SRL (www.marsh.ro).
Persoana de contact:
Antoaneta Nedelciu - M: 0723 200 936
(antoaneta.nedelciu@marsh.com)
Adresa: Calea Floreasca, nr. 169A, et. 3, Bucuresti
Tel: 021 232 18 74; Fax: 021 232 21 02

* In conformitate cu conventia de asigurare incheiata cu GROUPAMA valabila pana la 31.12.2017.
Asiguratorul acopera daunele produse din culpa de Asigurat unor terte persoane, ca urmare a exercitarii activitatii de arhitect si conductor arhitect cu drept de
semnatura in timpul perioadei de asigurare sau de raspundere anterioara si pentru care acesta raspunde potrivit legii. Aceasta asigurare produce efecte numai
daca exista o cerere de despagubire prezentata in scris de Asigurat pe parcursul perioadei de asigurare.

SUMAR PRIVIND ACOPERIREA, OBLIGATIILE
ASIGURATULUI SI PROCEDURA IN CAZ DE
DAUNA 1
ACOPERIRE
Obiectul asigurarii il constituie acoperirea daunelor
cauzate in timpul perioadei de asigurare sau in timpul
perioadei de raspundere anterioara, beneficiarilor
serviciilor profesionale (inclusiv angajatorului asiguratului,
in situatia in care acesta este tinut raspunzator de catre
tertul pagubit pentru respectiva dauna cauzata de
Asigurat) de fapta comisa din culpa de catre Asigurat in
cadrul exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta
raspunde civil, conform legii sau contractului de prestare
de activitati specifice profesiunii sale, daune in legatura cu
care Asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de
despagubire pentru prima oara, in timpul perioadei de
asigurare.
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii
patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau pierderi
financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau
indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor sau
viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca
urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in
activitatea specifica (elaborare, verificare si coordonare de
proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si
consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de
instructiuni tehnice privind executia si exploatarea,
reparatia, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire
privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor
de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru
tratarea defectelor etc.).

Cheltuieli acoperite: sumele cheltuite de Asigurat in
vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii
documentelor predate de client Asiguratului in vederea
indeplinirii obligatiilor contractuale, cu conditia obtinerii
consintamantului scris al Groupama Asigurari SA cu privire
la cuantumul acestora.
Alte cheltuieli acoperite:
- cele efectuate de catre Asigurat in procesul civil, daca a
fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea
penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea
civila ramane in competenta instantei penale), decurgand
din evenimente asigurate produse in perioada de
valabilitate a politei;

2 • Program de asigurare OAR

- cele efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in
scopul obligarii Asiguratului la plata unor despagubiri, ca
urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca
Asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca
definitiva la plata acestora inclusiv in cazul in care actiunea
penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea
civila ramane in competenta instantei penale).

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
- Să plătească prima de asigurare în termenele scadente
prevăzute în poliţa de asigurare.
- Să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea
pagubelor, precum şi pentru limitarea acestora, în
conformitate cu prevederile legale.
- Să permită Asigurătorului să inspecteze riscul ori de câte
ori acesta consideră necesar şi să pună la dispoziţie toate
datele şi informaţiile solicitate pentru evaluarea riscului.
- Să comunice Asigurătorului, în scris, orice modificare
intervenită în legătură cu datele luate în considerare la
încheierea poliţei, precum şi schimbarea împrejurărilor
esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat.
- Să declare existenţa altor asigurări acoperind aceeaşi
răspundere la asigurători diferiţi, atât la încheierea poliţei
de asigurare, cât şi pe parcursul valabilităţii acesteia.
- La producerea riscului să ia pe seama Asigurătorului şi în
cadrul limitei la care s-a făcut asigurarea, potrivit cu
împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor.
- Să înştiinţeze imediat, în cazul producerii unor
evenimente asigurate, după caz, poliţia, pompierii,
organele medicale, cerând acestora întocmirea de acte cu
privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului
asigurat.
- Să avizeze în scris Asigurătorul, în termen de maximum
două zile lucrătoare după ce a luat la cunoştinţă despre
orice eveniment asigurat generator de pretenţii de
despăgubire, despre cauzele şi împrejurările în care acesta
s-a produs şi despre natura pagubei.
- Să conserve locul producerii accidentului, să păstreze
părţile afectate şi să le pună la dispoziţia reprezentanţilor
sau experţilor Asigurătorului pentru constatare.
- Să furnizeze toate informaţiile, datele, istoricul, actele şi
documentele solicitate de Asigurător şi să permită acestuia
să facă investigaţii referitoare la cauza şi mărimea pagubei.
- Să comunice, în scris, pretenţiile formulate de cei păgubiţi
şi să depună orice acte primite în legătură cu producerea
evenimentului asigurat.
- Să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată, fără
acordul scris al Asigurătorului, în caz contrar acestea
nefiind opozabile Asigurătorului.
- Să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele
recomandări ale Asigurătorului, inclusiv în ceea ce priveşte

angajarea unui apărător atât în prima instanţă cât şi în căile
de atac; Asigurătorul, pentru o mai bună apărare a
intereselor Asiguratului, poate folosi şi calea intervenţiei în
interesul Asiguratului, în conformitate cu art. 49 şi
următoarele din codul de procedură civilă.
- Asiguratul este obligat să conserve dreptul de regres al
Groupama Asigurări S.A. împotriva celor vinovaţi de
producerea daunei.
Dacă prin neîndeplinirea condiţiilor de mai sus nu au
putut fi determinate cauzele care au generat evenimentul
asigurat sau cuantumul despăgubirii, aceasta are dreptul
de a refuza plata despăgubirii.

CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA
DAUNELOR

În orice situaţie Asigurătorul răspunde numai în limita şi
pentru partea din pagubă pe care a produs-o Asiguratul
său, părţile convenind ca răspunderea Asigurătorului să fie
divizibil.

Va rugam sa notati ca aceasta prezentare are caracter
informativ si nu primeaza in fata conditiilor de asigurare.
Atragem atentia asupra faptului ca termenii si conditiile
politei de asigurare prevaleaza. Va recomandam sa studiati
cu atentie conditiile aplicabile si sa ne contactati in cazul in
care aveti vreo nelamurire.

- Despăgubirile se stabilesc pe baza convenţiei dintre
Asigurat, persoana păgubită şi Asigurător (pe cale
amiabilă) sau prin hotărâre judecătorească, conform
legislaţiei din România.
- Cuantumul despăgubirilor se stabileşte fie pe baza
înţelegerii dintre părţi, fie prin hotărâre judecătoreacă
definitivă.
Înţelegerea se poate face între Asigurat şi persoanele
păgubite, cu privire la pretenţiile acestora, cu acordul
Asigurătorului. Stabilirea despăgubirilor pe baza înţelegerii
dintre părţi, cu acordul Asigurătorului, se face în toate
căzurile în care rezultă cu certitudine răspunderea civilă a
Asiguratului în producerea pagubei şi persoana păgubită
face dovada prejudiciului material suferit.
- După fiecare despăgubire plătită şi în situaţia în care nu a
fost atinsă limita răspunderii pe perioada asigurată,
aceasta se va reduce cu începere de la data evenimentului
asigurat cu suma cuvenită drept despăgubire, prima de
asigurare restantă rămânând neschimbată. La cererea
Asiguratului, limita răspunderii poate fi completată prin
plata unei prime de asigurare suplimentară.
- În cazul în care o pagubă a fost produsă printr-un accident
datorat acţiunii simultane sau succesive a mai multor
persoane, fără să se poată stabili că paguba a fost produsă
sau că nu putea fi produsă prin fapta numai a uneia din
persoane, acestea răspund împreună, având calitatea de
coautori, faţă de păgubit. În cazul în care cel păgubit a
contribuit din culpă la producerea accidentului sau mărirea
pagubei, cel chemat a răspunde va fi răspunzător numai
pentru acea parte din pagubă pe care a produs-o (culpă
comună). În astfel de situaţii măsura răspunderii fiecărei
persoane va fi cea rezultată din acte. Dacă din acte nu
rezultă măsura răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va
stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate
în accident.
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Pentru majorarea limitelor de raspundere / incheierea unei polite de asigurare de raspundere
profesionala, va rugam sa va adresati brokerului de asigurare Marsh Broker de Asigurare –
Reasigurare SRL (www.marsh.ro).

PERSOANE DE CONTACT:
Antoaneta Nedelciu - M: 0723 200 936 (antoaneta.nedelciu@marsh.com)
Adresa: Calea Floreasca, nr. 169A, et. 3, Bucuresti
Tel: 021 232 18 74; Fax: 021 232 21 02
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