
Activitatea profesională implică multe riscuri și

responsabilități. Din fericire, nu trebuie să porți singur

răspunderea. Poți alege să te asiguri.

Dacă ești membru al Asociației Inginerilor Constructori

Proiectanților de Structuri (AICPS) și prin prestarea activității

profesionale poți provoca prejudicii altor persoane, alege să

închei Asigurarea de răspundere civilă profesională de la

Groupama Asigurări.

În viața profesională 
fiecare proiect contează
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Servicii profesionale prestate în întreaga lume cu excepția USA/
Canada, pentru clienți (beneficiari) români și străini.

CARACTERISTICI ASIGURARE

 Membrii AICPS (persoane fizice și juridice)

 Angajați, inclusiv persoane fizice având calitatea de asociat sau administrator, asociați sau

administratori ai persoanelor juridice membre AICPS

 Subcontractori și persoane fizice autorizate

CINE SE POATE ASIGURA

TIP ACOPERIRE

PERIOADA ASIGURATĂ

TERITORIUL ACOPERIRII

FRANȘIZA

 Răspundere civilă profesională a inginerilor constructori proiectanți de structuri

 Răspundere civilă legală

12 luni, începând cu 01.04.2019-31.03.2020

5% din daună, dar nu mai puțin de 300 EUR/ eveniment
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Nivel de acoperire Limita de răspundere Prima anuală aferentă 
Nivelul I** 25.000 EUR 120 EUR
Nivelul II 50.000 EUR 150 EUR
Nivelul III 100.000 EUR 180 EUR
Nivelul IV 150.000 EUR 280 EUR
Nivelul V 250.000 EUR 360 EUR
Nivelul VI 500.000 EUR 594 EUR
Nivelul VII 1.000.000 EUR 1.045 EUR

Nivelul VIII 2.000.000 EUR
CA > 250.000 EUR/an: prima 2.200 EUR/an                                                                                         
CA> 500.000 EUR/an: prima 2.750 EUR/an                                                                                     

CA> 1.000.000 EUR/an: prima 3.300 EUR/an

Notă:
 Primele de asigurare se vor aplica atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice; 
 Solicitările cu limita de răspundere mai mare de 2.000.000 EUR se pot oferta cu acordul Groupama Asigurări. 

Limitele de răspundere/ primele aferente schemei de asigurare
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 arhitectură și inginerie în construcții civile, urbanism și instalații,

 supervizare și coordonare de proiecte de arhitectura și urbanism, 

 asistență și consultanță, elaborări de caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice privind execuția/ asistarea fazelor de 

execuție, exploatarea, întreținerea și reparația,

 proiecte de urmărire privind comportarea în timp a clădirilor, verificarea calității execuției, soluții pentru tratarea

defectelor,

 verificatori de proiect și experți tehnici atestați în domeniile construcții și arhitectură.

Tipuri de servicii profesionale acoperite

Anterioritate / retroactivitate

De la data aderării la programul AICPS (dar nu mai devreme de 01.10.2006), în cazul în care asiguratul are
încheiate polițe succesive de asigurare în cadrul Groupama Asigurări

5 ani pentru asigurații de la 01.04.2019*, în cazul în care asiguratul are încheiate polițe succesive de asigurare

1 an pentru asigurații cu obiect de activitate diferit*, în cazul în care asiguratul are încheiate polițe succesive
de asigurare

* în limitele și franșizele aferente programului de asigurare

AVANTAJELE PROGRAMULUI DE ASIGURARE



CUM PROCEDEZ ÎN CAZ DE DAUNĂ

DOCUMENTE

Condiții generale RC Profesională Cerere chestionar

Formular înștiințare daunăCondiții speciale_RC ....

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII 

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 alte documente și informații necesare pentru acordarea despăgubirii.

În cazul producerii evenimentului asigurat, ne puteți înștiința:

• telefonic, apelând Centrul de Servicii Clienți - Alo Groupama, la numărul de telefon 0374 110 110  

sau

• pe e-mail la adresa relatii.clienti@groupama.ro

cu obligația de a depune ulterior, în scris, formularul de înștiințare daună.  

Pentru încheierea asigurării sau pentru mai multe informații, contactați
reprezentanții AON Romania Broker de asigurare-reasigurare:
Silviu Trusca
Telefon fix: 037.219.5300
Mobil: 072.855.7148
Email: silviu.trusca@aon.ro

Leonard Oprea 
Telefon fix: 037.219.5366
Mobil: 072.123.6266
Email: leonard.oprea@aon.ro
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