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Asigurarea de garanții 
Document de informare privind produsul 
de asigurare  

Societatea: EUROINS ROMÂNIA 
ASIGURARE REASIGURARE SA, RA-
010/04.10.2003 

Produsul: Polița de asigurare 
de garanție pentru 
întreținere 

 

Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale complete fiind 
furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, clauze speciale și/sau 
suplimentare, după caz). 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Se garantează acoperirea pierderilor înregistrate de Beneficiar ca urmare a producerii în perioada asigurată a evenimentelor 
asigurate, pe care Asiguratul nu le poate onora/acoperi la data solicitării de plată a despăgubirii transmisă de Beneficiar, în 
conformitate cu prevederile contractului de bază. 
 

 

Ce se asigură?  

 

Ce nu se asigură? 

Asigurarea de garanție privind   perioada de 
întreținere  a contractului reprezintă un angajament  
ferm, irevocabil și neconditionat  asumat de Asigurat  
şi EUROINS  privind plata la prima cerere în favoarea 
Beneficiarului a unei despăgubiri în limita sumei 
asigurate, pentru  situațiile  în care Asiguratul nu își  
îndeplinește obligațiile stipulate în contract, respectiv 
obligațiile garantate. 

 

Suma asigurată: se va stabili în funcție de contractul 
de bază din care derivă obligațiile Asiguratului și este 
exprimată în aceeași valută. 

 EUROINS nu acordă despăgubiri în legătură cu 
riscurile provocate/agravate direct sau indirect de: 

 forța majoră invocată și dovedită legal și în 
baza prevederilor contractului de bază; 

 culpa Beneficiarului; 
 înșelăciune în convenții; 
 pierderi financiare anterioare intrării în 

vigoare a prezentului contract de asigurare;  
 riscuri politice - război, invazie sau acțiunea 

unui dușman extern, război civil, revoluție, 
rebeliune, insurecție, dictatură militară, 
conspirație, confiscare, expropriere, 
naționalizare, rechiziționare, sechestrare, 
distrugere sau avariere din ordinul oricărui 
guvern de drept sau de fapt sau oricărei 
autorități publice. 

 cheltuielile de judecată aferente rezolvării 
prin instanță a unui litigiu între Asigurat și 
Beneficiar. 

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

  Cererea de despăgubire a fost depusă la 
EUROINS în afara perioadei de asigurare;  

 Se constată și se dovedește reaua credință a 
Asiguratului în legătură cu producerea 
oricărui eveniment asigurat sau declarații 
legate de evenimentul asigurat. 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
 Polița de asigurare are acoperire pe teritoriul României. 

 

 

Ce obligații am? 
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Obligații la începutul contractului: 

 Să furnizeze toate informațiile și documentele necesare evaluării riscului și emiterii ofertei de asigurare; 

 Plata anticipată și integrală a primei de asigurare  

 Să constituie în favoarea EUROINS garanții reale (mobiliare sau imobiliare), sub forma de contract de gaj 
asupra bunurilor mobiliare, înregistrat la Arhiva Electronica de Garanții Mobiliare sau Contract de Ipoteca 
asupra bunurilor imobile autentificat la Notariat și având efectuate formalitățile de publicitate imobiliara;  

 Să suporte toate costurile necesare constituirii și înregistrării garanțiilor reale; Contractele privind garanțiile 
reale se vor încheia cu mențiunea ca ele constituie titluri executorii; 

 Să emită în favoarea EUROINS o contragarantie: bilet la ordin, avalizat de administratorul societății, bilet la 
ordin neavalizat, fila cec, etc;. 

Obligații pe durata contractului: 

 Să comunice în scris EUROINS, în maximum 48 ore, orice modificare a datelor declarate la încheierea 
asigurării (schimbarea denumirii, sediului, obiectului de activitate, creșterea gradului de îndatorare, 
schimbarea băncii etc.); 

 Să nu constituie gajuri/ipoteci asupra bunurilor din patrimoniu, altele decât cele deja existente la momentul 
încheierii asigurării, fără acordul scris al EUROINS; 

 Să nu înstrăineze către terți elemente din activul societății, acțiuni/părți sociale fără acordul scris al EUROINS; 

 Să nu aducă nici o modificare contractului de baza, respectiv obligațiilor care fac obiectul poliței de asigurare 
fără înștiințarea și acordul prealabil al Asiguratorului; 

 Să informeze periodic și/sau la cerere EUROINS cu privire la stadiul derulării contractului de bază din punctul 
de vedere al obligațiilor asumate. 

Obligații în cazul solicitării de despăgubiri: 

 Să informeze în scris EUROINS, în maximum 5 zile, cu privire la orice solicitare de plată a Beneficiarului/orice 
problemă care apare în relația cu Beneficiarul și care ar putea da naștere la solicitări de plată/despăgubiri în 
poliței de asigurare, împreuna cu detaliile necesare soluționării; 

 Să plătească sumele solicitate de Beneficiar dacă acestea sunt certe, lichide și exigibile și în conformitate cu 
prevederile contractului de bază și a poliței de asigurare; 

 Prin plata despăgubirii, EUROINS preia dreptul de creanța (subrogare convențională) de la Beneficiar și 
devine creditor urmăritor al Asiguratului. În termen de 15 zile de la data efectuării plății despăgubirii, 
Asiguratul este obligat să returneze EUROINS suma plătită de acesta Beneficiarului. 

 

 

Când și cum plătesc? 

Prima de asigurare se poate achita în numerar în schimbul unei chitanțe emise de emitentul poliței de asigurare, cu 
cardul în agențiile Euroins sau prin virament în contul bancar indicat în oferta de asigurare. Prima de asigurare se 
achită anticipat și integral. 

 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Polița de asigurare se încheie pe durata specificată în fișa de date sau în contractul de prestări servicii dintre Asigurat și 
Beneficiar.  

Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei prevăzută în polița de asigurare, cu condiția plății integrale a primei de 
asigurare și a respectării de către Asigurat a obligațiilor precizate în condițiile generale de asigurare. 

Răspunderea EUROINS încetează: 

 la ora “24” a zilei înscrise în poliță de asigurare ca dată de expirare a perioadei de asigurare; 

 în cazul în care, înainte de a începe răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs și asigurarea a 
rămas fără obiect, precum și în cazul în care după începerea răspunderii producerea evenimentului asigurat a 
devenit imposibilă; 

 la data executării de către Asigurat a obligațiilor garantate sau la data emiterii documentelor finale 
constatatoare conform prevederilor contractului de bază sau a dispozițiilor legale în materia achizițiilor 
publice sau sectoriale; 

 în cazul rezilierii contractului din culpa Asiguratului şi acesta achită Beneficiarului toate sumele care acoperă 
paguba Beneficiarului derivând din neîndeplinirea obligațiilor garantate; 

 în cazul în care Asiguratul despăgubește Beneficiarul cu suma cuvenită drept despăgubire sau execută în 
natură obligațiile garantate neîndeplinite d e către Asigurat în limita sumei asigurate și a cererii de 
despăgubire. 

 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
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Caracterul irevocabil al Instrumentului de garantare face imposibilă rezilierea contractului de asigurare.  
 


