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Asigurăm tot ce contează pentru tine. 

  POLIŢA PENTRU ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 
 

Nr. RC 949010520  Înlocuieşte / Reînnoieşte poliţa Nr. RC 949002845 

Intermediar: B  / A     MARSH Emisă de Agenţia: BIROU BROKERI MARI Jud. BU 

 

ASIGURAT / CONTRACTANT 

Nume/  Denumire:  
 ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA - FILIALA       
SIBIU- VILCEA 

B.I.(C.I.) / CUI:   14244706 

Adresa / Sediul legal: Str. Mitropoliei nr. 17,  Sibiu, Jud. Sibiu 

Tel./ Fax:                E-mail:  

  FELUL ASIGURĂRII Răspundere civilă legală     Alte răspunderi, conform condiţiilor speciale anexate    

PERIOADA DE ASIGURARE de la: 01.01.2020  ora 00:00 până la: 31.12.2020  ora 24:00 

PERIOADA DE ANTERIORITATE de la:   ora 00:00 până la:   ora 24:00 

   SPECIFICUL ACTIVITĂŢII 

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, estimarea 
cantitativa a materialelor ca parte din activitatea de proiectare etc 

LIMITA GEOGRAFICĂ În România    În afara României  

FRANŞIZA 0( zero) 

FELUL RĂSPUNDERII ASIGURATE 

Raspundere civila fata de terti 
Raspunderea civila profesionala a arhitectilor si 
conductorilor arhitecti cu drept de semnatura. 
Calitatea de asigurat o au membrii contractantului, 
arhitecti si conductori arhitecti cu drept de semnatura 
mentionati in borderourile emise conform art. 5.3.1. si 
5.3.2.Contract privind incheierea de Asigurari de 
raspundere civila profesionala 

COTA DE 
PRIMĂ 

ANUALĂ 

PRIMA  
DE 

ASIGURARE 

LIMITA RĂSPUNDERII PE PERIOADA ASIGURATĂ 
SI PE EVENIMENT pentru Arhitect cu drept de 
semnatura 

7.000 EUR 

 

3,80 EUR 
pentru 
Arhitect cu 
drept der 
semnatura  
3,00 EUR 
pentru 
Conductor 
arhitect cu 
drept de 
semnatura 

Valuta: EUR 

LIMITA RĂSPUNDERII PE FIECARE EVENIMENT SI PERIOADA ASIGURATA   pentru Conductor arhitect cu 
drept de semnatura                                                           4.000 EUR 

-pagube materiale       

-deces/persoană       

-invaliditate permanentă/persoană       

Valuta:       

SCADENŢE RATE 
Rata I / 15.01.2020; Rata a II a / 31.03.2020; Rata a III a / 30.06.2020 
Rata a IV / 30.09.2020 

MENŢIUNI SPECIALE 

Polita de asigurare RC 949010520 se emite in baza CONTRACTULUI privind incheierea de asigurari de raspundere civila profesionala incheiat 
intre S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A. - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA - FILIALA  SIBIU-VILCEA - S.C. MARSH Broker de 
Asigurare - Reasigurare S.R.L. 

Următoarele documente fac parte integrantă din Poliţa de asigurare: 

 Cerere chestionar  Condiţii speciale, anexe la poliţă (cod RC 00, RC 101- OAR)          Alte clauze: CONTRACT privind incheierea de 

asigurari de raspundere civila profesionala 

Prin semnarea acestei polițe confirm că anterior furnizării datelor mele personale, am luat cunoștință de Nota de informare privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal a Groupama Asigurări SA., inclusiv despre următoarele: 

- pot consulta oricând cea mai recentă versiune a acestui document pe site-ul companiei, accesând următorul link: 
https://www.groupama.ro/politica-de-confidentialitate 

https://www.groupama.ro/politica-de-confidentialitate
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- prelucrarea se face în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind proteția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu respectarea tuturor 
drepturilor conferite de legislația aplicabilă (dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor 
dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrângerea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de 
a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare); 

- în situația în care consider că drepturile mele nu au fost respectate, pot sesiza acest fapt la adresa de e-mail dpo@groupama.ro sau 
Autorității Naționale de Supraveghere și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal 

ASIGURATUL declară că acceptă în mod expres clauzele neuzuale cuprinse în art 4, art. 5, art. 8 alineat final, art. 9.2, art. 9.18, art. 10.1, art. 
10.2 alin. final,  din Condițiile generale de asigurare 
 

ASIGURAT, INTERMEDIAR, Groupama Asigurări SA, 

Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala 
Teritoriala SIBIU-VILCEA 

MARSH ALINA DAVIDESCU 

(nume/prenume, semnătură și ştampilă) (nume/prenume, semnătură și ştampilă) (nume/prenume, semnătură și ştampilă) 

Localitate: BUCURESTI Data emiterii: 23.12.2019 Încheiată în 3 (trei) exemplare 

 


