
 

Oferta reinnoire RC 955161986 
 

 

1. Contractant: Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri (AICPS) 
 

2. Asigurat: 

 
a) membrii AICPS (persoane fizice si juridice) 

 
b) angajati ai persoanelor juridice membre AICPS, prestand servicii conexe in domeniile arhitectura- 

inginerie-proiectare, inclusiv orice pesoana fizica avand calitatea de director, asociat sau administrator al 

persoanei juridice membru AICPS, care a prestat sau presteaza servicii profesionale in numele acestuia. 

 

c) subcontractori si persoane fizice autorizate, care indeplinesc servicii similare sau conexe in domeniile 

arhitectura-inginerie-proiectare, care se afla in raport de subordonare fata de persoanele juridice 

membre AICPS si sunt sub directia, indrumarea sau controlul Asiguratului. Subcontractorii vor fi 

nominalizati in certificatul individual de asigurare. 
 

3. Tip acoperire: asigurare colectiva de raspundere civila profesionala a inginerilor constructori proiectanti 

de structuri, membrii ai AICPS si raspundere civila legala. 
 

4. Perioada asigurata: 01.04.2023 - 31.03.2024 
 

5. Limitele de raspundere/ primele aferente schemei de asigurare: 
 

Nivel de 
acoperire 

Limita de 
raspundere 

Prima de asigurare aferenta 

Nivelul I 25.000 EUR 114 EUR 

Nivelul II 50.000 EUR 143 EUR 

Nivelul III 100.000 EUR 171 EUR 

Nivelul IV 150.000 EUR 266 EUR 

Nivelul V 250.000 EUR 342 EUR 

Nivelul VI 500.000 EUR 565 EUR 

Nivelul VII 1.000.000 EUR 993 EUR 

Nivelul VIII 2.000.000 EUR cifra de afaceri > 250.000 EUR/an: prima 2.090 EUR/an 
cifra de afaceri > 500.000 EUR/an: prima 2.613 EUR/an 
cifra de afaceri > 1.000.000 EUR/an: prima 3.135 EUR/an 

Nota: 
 

➢ Primele de asigurare se vor aplica atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice; 



➢ Pentru limite de raspundere care depasesc Nivelul VIII 2.000.000 EUR se va solicita acordul 
prealabil al Asiguratorului. 

 
Modul de operare al schemei: incasarea primelor se face de catre AICPS si primele se vireaza 

trimestrial catre GROUPAMA. Asiguratorul va fi notificat lunar de intrarile si iesirile din program. 
 

Cursul valutar Ron/Euro este 5.00 ron si ramane acelasi pe toata perioada politei. 
 

Pentru limita de Raspundere de la 25.000 Eur la 250.000 Eur plata primei de catre asigurat se face 

integral si anticipat. Pentru limitele de raspundere incepand cu 500.000 Eur prima se poate achita 

integral sau in doua rate. 

Plata primei de asigurare se va putea face pana la data de 15.04.2023 in cazul reinnoirilor. Pentru 

certificatele clientilor noi, plata se va face inainte de intrarea acestora in valabilitate. 

 
 

Modul de calcul al primei totale pe nivel: 
 

1. Prima totala pe nivel se calculeaza prin insumarea primelor nivelurilor inferioare inclusiv a 

primei pentru nivelul dorit, prezentate in tabelul de mai jos: 
 

Nivel I II III IV V VI VII VIII 

Prima 
pe nivel 

114 29 28 95 76 223 428 cifra de afaceri > 250.000 EUR/an: prima 1.097 EUR/an 
cifra de afaceri > 500.000 EUR/an: prima 1.620 EUR/an 
cifra de afaceri > 1.000.000 EUR/an: prima 2.142 EUR/an 

 
 

2. Prima pentru Nivelul I este considerata ca si prima minima si ramane constanta pe parcursul 

intregii perioade de asigurare. In functie de momentul intrarii in asigurare, se face calculul pro 

rata temporis la nivel de luna (o luna inceputa este luna intreaga) pentru fiecare prima pe nivel si 

se procedeaza ca la punctul 1. 
 

6. Fransiza: 
 

Nivel I II III IV V VI VII VIII 

Fransiza/eveniment 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR 500 EUR 500 EUR 500 EUR 1.000 EUR 

 
 

7. Teritoriul acoperirii*: intreaga lume cu exceptia USA/Canada 
 

Jurisdictia acoperirii*: intreaga lume cu exceptia USA/Canada 
 

*se vor intelege servicii profesionale prestate in intreaga lume pentru clienti (beneficiari) romani si straini. 



8. Perioada de Anterioritate: 
 

Asigurati existenti: de la data aderarii la programul AICPS dar nu mai devreme de 01.10.2006, cu conditia 

acoperirii neintrerupte in cadrul Groupama si in limitele de raspundere aferente perioadelor de asigurare 

pentru care se acorda retroactivitate fara a depasi limita de raspundere din certificatul individual in 

vigoare. 
 

Asigurati de la 01.04.2023*: 5 ani, cu conditia confirmarii existentei unei acoperiri neintrerupte similare 

si semnarii Declaratiei privind inexistenta unei Cereri de Despagubire; 

*In limita pentru care opteaza pe programul cu AICPS si fransiza conform nivel asigurat 
 

Asigurati cu obiect de activitate diferit*: 1 an de zile, cu conditia confirmarii unei acoperiri neintrerupte 

similare si semnarii Declaratiei privind inexistenta unei Cereri de Despagubire. 

*In limita pentru care opteaza pe programul cu AICPS si fransiza conform nivel asigurat 
 

Subcontractori: urmeaza conditiile de asigurare ale Asiguratului. Asigurarea raspunde doar in masura in 

care cererea de despagubire a fost inaintata impotriva asiguratului iar Asiguratul raspunde pentru 

serviciile prestate de acestia. Perioada de Anterioritate nu va fi optionala si se ofera fara prima de 

asigurare aditionala. 
 

Pentru includerea in acoperire a subcontractorilor, prima de asigurare se majoreaza cu 20% in 

urmatoarele situatii: 

- % activitatilor subcontractate depaseste 50% din activitatea/cifra de afaceri a asiguratului 

- numarul subcontractorilor este mai mare de 2 

 
9. Tipuri de servicii profesionale acoperite: 

 
a) arhitectura si inginerie in constructii civile, urbanism si instalatii, supervizare și coordonare de 

proiecte de arhitectura și urbanism, asistență și consultanță, elaborări de caiete de sarcini, instrucțiuni 

tehnice privind execuția/asistarea fazelor de executie, exploatarea, întreținerea și reparația, proiecte de 

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

defectelor; 

 

b) verificator de proiect si expert tehnic atestati in domeniile constructii si arhitectura, doar pentru 

cerintele de calitate in constructii si arhitectura A1, A2 (rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, 

industriale, agrozootehnice, edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat, 

zidarie, lemn, metal), respectiv instalatii (pentru toate specialitatile, mai putin instalatii de gaze). Pentru 

alte tipuri de constructii se va solicita acceptul asiguratorului. 

 

10. Tipuri de servicii excluse: 

 
a) management de proiect (ex. încheierea sau menținerea contractelor de asigurare și a oricărui tip de 

garanție, obținerea sau menținerea de fonduri sau finanțare, consultanță financiară/fiscală/juridica 

contabila, investiții sau activități de evaluare/estimare a rentabilității unei investiții de orice fel etc.) 



b) geodezie /geologie/geofizica, topografie (cu acceptul asiguratorului), 

 
c) audit, testari si analiza tehnica care nu au legatura cu domeniile arhitectura-inginerie-proiectare 

 
Pentru alte tipuri de servicii se va solicita acceptul prealabil al asiguratorului. 

 

11. Tipuri de proiecte/industrii excluse: 
 

a) proiecte in domeniul chimic/gaze/petrol/electric & electronica & securitate tehnica/securitate 

tehnica/energetic & nuclear/hidrologic; 

 

b) proiecte de refacere a mediului/control al poluarii, proiecte privind tratarea/colectarea apei & 

deseurilor; 

 

c) platforme maritime/miniere, proiecte in domeniul traficului/transportului (cai 

ferate/autostrazi/aeroporturi/metrou; drumuri/poduri/ tunele); 

 

d) stadioane/arene/sali de conferinta si expozitie, centre de corectie disciplinara (puscarie); 

 
e) proiecte in domeniul hidraulic/mecanic/cartografiere, fabrici; 

 
si alte tipuri de proiecte/domenii similare celor enumerate anterior. 

 

Pentru aceste tipuri de proiecte se va solicita acceptul prealabil al asiguratorului. 
 

12. Perioada extinsa de raportare a daunelor: 60 zile 
 

13. Acoperire si clauze suplimentare: 
 

Raspundere Civila legala + Raspundere Civila profesionala a proiectantului + clauzele suplimentare de 
mai jos: 

✓ Clauzele suplimentare de mai jos vor fi acoperite in limita a 10,000 euro in agregat 

✓ Cheltuieli privind servicii de limitare a despagubirilor 

✓ Cheltuieli de refacere a documentelor 

✓ Defaimare, calomnie 

✓ Compensare pentru participarea la proces (max 250 euro / zi) 

✓ Incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala 

✓ Infidelitatea angajatilor 

✓ Daunele morale se vor acoperi in limita a 5,000 euro si doar in urma unei decizii de instanta 

Data: 07.03.2023 

Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri (AICPS) 



 
 

INTERMEDIAR 
 

Safety Broker de Asigurare 
 
 
 

ASIGURATOR 
 

GROUPAMA ASIGURARI S.A. 


