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CAP. 1 DEFINIŢII 

Asigurat(Debitor principal): Persoana juridică înregistrată în România care stabilește relații contractuale cu 
terți, a căror derulare implică furnizarea de garanții privind îndeplinirea obligațiilor 
contractuale. 

Contract de asigurare: Act juridic tripartit încheiat între EUROINS, Asigurat/Contractant și Beneficiar care 
reglementează relațiile reciproce. 

Poliță de asigurare: Document semnat între EUROINS și Asigurat/Contractant care dovedește 
încheierea contractului de asigurare. 

Suma asigurată: Suma înscrisă în polița de asigurare și care reprezintă valoarea maximă pe care 
EUROINS poate să o plătească la producerea unuia sau mai multor riscuri 
asigurate. 

Prima de asigurare: Suma pe care Asiguratul/Contractantul o achită în schimbul preluării de către 
EUROINS a riscurilor asigurate. 

Franșiză: Parte din valoarea daunei, stabilită ca sumă fixă sau procent din suma asigurată 
care este suportată de către Asigurat/Beneficiar pentru fiecare eveniment. 

Contractant: Persoana juridică care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în beneficiul 
Asiguratului și care are obligația plății primelor de asigurare. 

Beneficiarul (Creditorul): Organizatorul de licitații și/sau societatea beneficiară a bunurilor sau serviciilor 
achiziționate. 

Achiziție publică: Activitate constând în solicitarea și obținerea de servicii, efectuată de autoritatea 
contractantă și desfășurată în condițiile prevederilor legale. 

Contract de achiziție 
publică: 

Document încheiat în formă scrisă între autoritatea contractantă și contractant și 
având ca obiect prestarea de servicii sau executarea de lucrări. 

Eveniment asigurat: Pierderile provocate Beneficiarului ca urmare a neîndeplinirii de către Asigurat a 
obligațiilor asumate prin contractul de baza. 

Despăgubire: Suma pe care EUROINS se obligă/garantează să o plătească Asiguratului/ 
Beneficiarului la producerea riscului asigurat, conform condițiilor de asigurare. 

Forța majoră: Situație imprevizibilă la data încheierii asigurării și insurmontabilă în momentul 
apariției, definită de lege și care face imposibilă executarea obligațiilor asumate 
prin contractul de asigurare. 

 
 
CAP. 2 OBIECTUL ASIGURĂRII 
2.1 În baza prezentului contract, EUROINS, în calitate 
de Garant, în schimbul primei de asigurare plătite de 
Asigurat și în limita sumei asigurate, 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. 
2.2 Obiectul prezentelor condiții îl constituie emiterea 
de către EUROINS, la cererea Asiguratului, de 
asigurări de garanții de sume reținute, în favoarea unor 
terți beneficiari, prin care se angajează să plătească o 
sumă de bani, în locul Asiguratului, în conformitate cu 
prevederile stipulate/descrise  în contract. 
2.3 Prin aceasta asigurare de garanție, noi, Asigurat şi 
EUROINS, ne obligăm să garantăm fată de Beneficiar 
plata în limita valorii sumei asigurate, a contravalorii 
sumelor care trebuiau sa fie reținute din facturile emise 
de Asigurat către Beneficiar, în baza graficului de plăți 
conform Contractului, dar care nu au fost reținute şi au 
fost eliberate Asiguratului ca urmare a garantării 
acestora de către EUROINS. 
2.4 Prezenta asigurare de garanție este un contract 
accesoriu la contractul încheiat de Asigurat cu 

Beneficiarul, toate prevederile acestuia făcând parte 
integranta din prezenta poliță de asigurare. 
 
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE 
3.1 EUROINS acordă despăgubiri în cazul în care 
Beneficiarul solicită executarea garanției ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii de 
către Asigurat a obligațiilor asumate prin contract. 
3.2 Dacă pe perioada garanției apar deficiențe în 
îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de 
Asigurat, acesta este obligat să ia toate măsurile în 
vederea remedierii deficiențelor. 
3.3 Dacă din motivele prezentate mai sus Asiguratul 
nu dă curs cererii, Beneficiarul poate solicita în scris 
către EUROINS constatarea acestor deficiențe și 
executarea integrală sau parțială a garanției. 
3.4 Prezenta garanție 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, în situaţia în care Asiguratul nu își 
îndeplinește obligațiile stipulate în contract, respectiv 
obligațiile garantate. 
 
CAP. 4 EXCLUDERI 
4.1 EUROINS nu acordă despăgubiri în legătură cu 
riscurile provocate/agravate direct sau indirect de: 
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4.1.1 forța majoră invocată și dovedită legal și în baza 
prevederilor contractului de bază; 
4.1.2 culpa Beneficiarului; 
4.1.3 înșelăciune în convenții; 
4.1.4 pierderi financiare anterioare intrării în vigoare a 
prezentului contract de asigurare;  
4.1.5 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. 
4.1.6 cheltuielile de judecată aferente rezolvării prin 
instanță a unui litigiu între Asigurat și Beneficiar; 
4.1.7pierderile cauzate Beneficiarului în cazul 
modificării contractului, fără acordul scris al EUROINS; 
4.1.8 pierderile acoperite prin alte polițe de asigurare. 
 
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ 
Polița este valabilă numai pe teritoriul României. 
 
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI 
RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI 
6.1 Răspunderea EUROINS începe la data generării 
creanțelor Beneficiarului. 
6.2 Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei 
prevăzută în polița de asigurare și după ce s-a achitat 
prima de asigurare; 
6.3 Data expirării valabilităţii poate fi prelungită numai 
cu acordul EUROINS după primirea unei cereri scrise 
conținând solicitarea a Asiguratului şi/sau 
Beneficiarului, care trebuie sa precizeze motivele care 
determină necesitatea prelungirii, 
circumstanțele/stadiul execuției contractului, însoțite 
de documentele justificative relevante; 
6.4 Răspunderea părților decurgând din prezenta 
asigurare de garanție încetează la data expirării 
valabilităţii acesteia sau anterior acestei date, în 
următoarele situații: 
6.4.1 la data executării de către Asigurat a obligațiilor 
garantate şi emiterea documentelor finale 
constatatoare conform prevederilor contractului. 
6.4.2 în cazul rezilierii contractului din culpa 
Asiguratului şi acesta achită Beneficiarului toate 
sumele care acoperă paguba Beneficiarului derivând 
din neîndeplinirea obligațiilor garantate. 
6.4.3 în cazul în care EUROINS despăgubește 
Beneficiarul în limita sumei asigurate, cu suma 
cuvenită drept despăgubire, conform prevederilor 
contractului . 
6.5 Data limita de transmitere a solicitării de plată este 
data expirării valabilităţii acestei garanții (dacă aceasta 
este o zi nelucrătoare, ziua lucrătoare imediat 
următoare). 
6.6 La încetarea răspunderii parților, Beneficiarul va 
elibera instrumentul de garantare, pe care li va returna 
imediat EUROINS, direct sau prin intermediul 
Asiguratului. Chiar dacă EUROINS nu reintra în 
posesia acestuia, după expirarea valabilităţii acesteia, 
EUROINS se consideră eliberat de orice răspundere 

fată de Beneficiar pentru solicitări de despăgubire 
primite ulterior datei de expirare a valabilităţii, iar 
prezenta polita de asigurare devine nula de drept şi nu 
mai conferă nici un drept deținătorului. 
 
CAP. 7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
7.1 Contractul de asigurare se încheie în baza 
documentelor tehnice aferente contractului comercial 
privind prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor 
transmise de Asigurat și a analizei financiare a 
Asiguratului. 
7.2 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei 
de asigurare, anticipat și emiterea de către EUROINS 
a poliței de asigurare. 
7.3 Polița se încheie pe perioada derulării contractului 
comercial privind prestarea serviciilor sau executarea 
lucrărilor, perioada de valabilitate începând cu data 
menționată în poliță și terminându-se fie la data 
încetării garanției sau, anterior acestei date, prin plata 
efectuată de către EUROINS către Beneficiar în 
limitele sumei garanției, ca urmare a cererii de plată 
înaintată de acesta, în cazul în care Asiguratul s-a aflat 
în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile de 
remediere asumate prin contract. 
7.4 Polița se emite doar de către Administrația 
Centrală și cu aprobarea acesteia. 
 
CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI 
DE RĂSPUNDERE 
8.1 Suma asigurată se va stabili în funcție de 
contractul de bază din care derivă obligațiile 
Asiguratului și este exprimată în aceeași valuta; 
8.2 Suma asigurată se reduce proporțional cu valoarea 
fiecărei prestații a Asiguratului, executată şi confirmată 
în conformitate cu prevederile contractului, dacă acea 
prestație este parte a obligațiilor garantate şi cu 
valoarea fiecărei plăti efectuate de EUROINS în baza 
prevederilor prezentei polițe. 
8.3 Suma asigurată se va diminua cu 50% după 
emiterea şi semnarea procesului- verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor. În cazul unor deficiente, 
despăgubirea nu va putea depăși valoarea garanției 
sau, după caz, 50% din valoarea garanției, în funcție 
de data la care s-au notificat solicitările de remediere a 
deficientelor, respectiv înainte sau după data semnării 
procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  
 
CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Prima de asigurare aferentă perioadei asigurate se 
achita anticipat și integral de Asigurat la încheierea 
asigurării, după care EUROINS emite poliţa de 

asigurare. 
 
CAP. 10 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/ 
CONTRACTANTULUI 
Asiguratul se obligă: 
10.1 Înaintea încheierii asigurării de garanție: 



 

CONDIŢII GENERALE 

 

ASIGURAREA DE GARANȚIE PRIVIND 
SUMELE REȚINUTE 

Ediția: 0  Revizia: 1/20.03.2022 Cod: OI (15) Per. de arhivare: 10 ani 
 

OIcond01_22 Valabil din: 20.03.2022 Pagina 3/6 

 

10.1.1 să transmită toate documentele solicitate de 
EUROINS, necesare evaluării riscului subscris; 
10.1.2 în funcție de convenția părților: 
a. 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  
b. să suporte toate costurile necesare constituirii și 
înregistrării garanțiilor reale; Contractele privind 
garanțiile reale se vor încheia cu mențiunea ca ele 
constituie titluri executorii. 
c. să emită în favoarea EUROINS o contragarantie: un 
bilet la ordin, avalizat de administratorul societății, bilet 
la ordin neavalizat, fila cec, etc in funcție de solicitarea 
EUROINS; 
d. să achite integral și anticipat prima de asigurare 
convenită; 
e. să încheie cu EUROINS polițe de asigurare pentru 
riscuri generale privind bunurile ce fac obiectul 
garanțiilor reale si/sau bunurilor care fac obiectul 
contractului de bază (asigurări de bunuri, răspundere 
civila). 
10.2 În timpul perioadei de asigurare: 
10.2.1 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.); 
10.2.2 să nu constituie gajuri/ipoteci asupra bunurilor 
din patrimoniu, altele decât cele deja existente la 
momentul încheierii asigurării, fără acordul scris al 
EUROINS; 
10.2.3 să nu înstrăineze către terți elemente din activul 
societății, acțiuni/părți sociale fără acordul scris al 
EUROINS; 
10.2.4 să nu aducă nici o modificare contractului de 
baza, respectiv obligațiilor care fac obiectulprezentei 
polițe fără înștiințarea și acordul prealabil al 
Asiguratorului; 
10.2.5 să pună la dispoziția EUROINS, la cererea 
acestuia, toate documentele necesare reanalizării 
periodice a situației economico-financiare și bonității și 
să permită accesul reprezentanților EUROINS pentru 
verificarea informațiilor din documentele prezentate; 
10.2.6 să depună eforturile necesare pentru 
îndeplinirea strictă la termenele și în condițiile stabilite 
a obligațiilor asumate prin contractul de bază încheiat 
cu Beneficiarul; 
10.2.7 să informeze periodic şi/sau la cerere 
EUROINS cu privire la stadiul derulării contractului de 
bază din punctul de vedere al obligațiilor asumate, 
probând aceste informații cu documente justificative și 
să permită accesul reprezentanților EUROINS la 
locațiile în care are loc executarea obligațiilor 
garantate; 
10.2.8 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 baza prezentei polițe, împreuna cu 
detaliile necesare soluționării;  
10.2.9 să plătească sumele solicitate de Beneficiar 
dacă acestea sunt certe, lichide și exigibile și în 
conformitate cu prevederile contractului de bază și 
prezentei polițe; 
10.2.10 să depună toate eforturile pentru procurarea/ 
asigurarea/ conservarea lichidităților (în conturi 
bancare şi/sau casierie) pentru achitarea datoriei către 
Beneficiar şi/sau EUROINS, cu excepția datoriilor 
scadente cu prioritate conform legislației (salarii, 
impozite), dacă în momentul solicitării de plată se 
confruntă cu o lipsa temporară de lichidități; 
10.2.11 să-şi îndeplinească cu strictețe toate obligațiile 
care îi revin conform prezentelor condiții de asigurare.  
 
CAP. 11 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI 
11.1 EUROINS constată și să evaluează pagubele prin 
reprezentanții săi. 
11.2 EUROINS are obligația să plătească despăgubirile 
cuvenite, în baza documentației complete depusă de 
asigurat/păgubit privind cauzele și împrejurările în care 
s-a produs evenimentul asigurat și întinderea 
pagubelor. 
 
CAP. 12 CONSTATAREA EVALUAREA ȘI PLATA 
DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE 
12.1 În cazul producerii evenimentului asigurat şi a 
primirii solicitării de plată scrise de la Beneficiar 
însoțită de declarația acestuia cu privire la culpa 
exclusivă a Asiguratului si a obligatiilor garantate, care 
nu au fost respectate de Asigurat precum si modul de 
calcul al sumei pretinse pentru repararea prejudiciului. 
In aceste conditii EUROINS  va plati indemnizatia 
acestuia, in limita sumei asigurate; 
12.2 Solicitarea de plata si declaratia Beneficiarului 
trebuie sa contina semnatura reprezentantului legal al 
acestuia, care trebuie sa fie autentificata de banca 
acestuia sau de un notar public; 
12.3 Plata indemnizatiei nu este conditionata de 
recunoasterea culpei de catre asigurat ori de acordul 
acestuia, EUROINS efectueaza plata indemnizatiei 
independent de existenta unei dispute intre 
Asigurat/Beneficiar cu privire la temeinicia cererii de 
plata si/sau a sumei pretinse (aceasta nu poate depasi 
suma asigurata inscrisa in polita de asigurare); 
12.4 Plata indemnizatiei nu este conditionata de 
prezentarea de catre Beneficiar si/sau Asigurat a altor 
documente decat cele prevazute la art 12.1; 
12.5 Plata indemnizatiei nu este conditionata de 
refuzul ori imposibilitatea Asiguratului de a plati 
Beneficiarului suma pretinsa, suma care nu poate 
depasi suma asigurata inscrisa in polita de asigurare; 
12.6 EUROINS va plăti Beneficiarului despăgubirea în 
termen de maxim 30 (treizeci) zile de la primirea 
solicitării de plata transmisă de Beneficiar, insotita de 
declaratia acestuia, cu menționarea/precizarea 
situației apărute, respectiv neîndeplinirea/ 
nerespectarea de către Asigurat a obligațiilor 
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contractuale. Plata despăgubirii se efectuează, prin 
virament în contul indicat de Beneficiar, in solicitarea 
de plata. După efectuarea plății, o copie a ordinului de 
plată se va transmite și Asiguratului. 
Despăgubirea se achită în moneda în care s-a achitat 
prima de asigurare. 
12.7 EUROINS nu va efectua plata despagubirii catre 
Beneficiar in urmatoarele situatii: 
12.7.1 în cazul in care partile convin altfel si a situatiei 
in care Beneficiarul este despagubit in mod direct de 
catre Asigurat 
12.7.2 în cazul in care documentația prezentată de 
Beneficiar în vederea obținerii despăgubirii este 
incompletă; în acest caz EUROINS va solicita 
Beneficiarului (prin fax, e-mail) completarea acesteia 
în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
documentației inițiale; Beneficiarul va transmite 
documentele solicitate în maximum 5 zile lucrătoare de 
la data primirii solicitării. 
12.8 Cuantumul despăgubirii va fi egal cu mărimea 
pagubei produsă Beneficiarului prin neîndeplinirea 
obligațiilor garantate,  minus orice alte creanțe deținute 
de Asigurat în relația cu Beneficiarul. Cuantumul 
maxim al despăgubirii este egal cu suma asigurată. 
12.9 Recuperarea despăgubirilor de la asigurat: 
12.9.1 Prin plata despăgubirii, EUROINS preia dreptul 
de creanța (subrogare convențională) de la Beneficiar 
și devine creditor urmăritor al Asiguratului. 
12.9.2 în termen de 15 zile de la data efectuării plății 
despăgubirii, Asiguratul este obligat să returneze 
EUROINS suma plătită de acesta Beneficiarului. 
12.9.3 Asiguratul se obligă ferm, irevocabil şi 
necondiţionat să restituie, la simpla cerere a 
EUROINS, intreaga despăgubire achitată de acesta 
urmare solicitării de plată a  Beneficiarului in baza 
prezentei poliţe. In executarea obligaţiei de restituire a 
despăgubirii achitate, Asiguratul nu poate să opună 
EUROINS: temeinicia solicitarii de plată, culpa 
Beneficiarului in executarea contractului; litigiile sale 
cu Beneficiarul: diviziunea şi/sau discuţiunea 
indemnizaţiei de asigurare fată de 
Beneficiar/EUROINS şi sub nicio alta formă de opoziţie 
întemeiată sau nu, pe care ar putea să o formuleze in 
baza raporturilor sale legale/contractuale cu 
Beneficiarul. 
12.9.4 În cazul neîndeplinirii obligației stipulate la pct. 
12.9.2 Asiguratul este considerat de drept în întârziere, 
fără ca o altă formalitate prealabilă să mai fie 
necesară, și va plăți penalități de întârziere aplicate la 
valoarea despăgubirii până în ziua returnării integrale 
a acesteia, după cum urmează: 
a. 0,2%/zi de întârziere dacă, în urma expertizei 
financiar contabile efectuata de EUROINS, Asiguratul 
s-a aflat în incapacitate temporară de plată/lipsa 
temporară de lichidități; 
b. 0,8%/zi de întârziere dacă, în urma expertizei 
financiar contabile efectuată de EUROINS, a rezultat 
ca Asiguratul a dispus de resurse în momentul 
solicitării și până la efectuarea plății de către 

EUROINS, dar le-a folosit pentru plăți preferențiale în 
favoarea altor terți decât cele legal prevăzute. 
12.10 În vederea recuperii sumelor platite de 
EUROINS catre Beneficiar, EUROINS se va indrepta 
catre Asigurat, in situatia in care acesta incalca pct  
12.9.2 prin  executarea garantiilor constituite in 
favoarea sa sau prin alte mijloace legale. 
12.11 În cazul lipsei de temeinicie a solicitarii de plata 
ori a sumei pretinse de Beneficiar, EUROINS in 
vederea recuperarii sumelor platite se poate indrepta 
si impotriva Beneficiarului prin orice mijloace prevazute 
de lege. 
 
CAP. 13 SUBROGAREA ȘI DREPTUL DE REGRES 
AL ASIGURĂTORULUI 
13.1. În limitele Indemnizațiilor acordate și în 
conformitate cu prevederile legale, EUROINS este 
subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale 
Beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de 
producerea Prejudiciului. 
13.2. Asiguratul/Beneficiarul răspunde de prejudiciile 
aduse EUROINS prin acte care ar împiedica realizarea 
dreptului prevăzut mai sus. 
13.3. Dacă Asiguratul/Beneficiarul împiedică ori nu 
conservă dreptul de regres al EUROINS sau dacă din 
vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, 
EUROINS are dreptul să nu acorde Indemnizația, 
până la limita sumei reprezentând dreptul de regres. 
Dacă Indemnizația a fost deja acordată, Asiguratul/ 
Beneficiarul este obligat să înapoieze EUROINS 
valoarea acesteia în termen de maxim 5 zile lucrătoare 
de la data solicitării. 
 
CAP. 14 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
14.1. Prin acordul scris al Asiguratului și al EUROINS 
sau al Contractantului și al EUROINS, asigurarea 
poate fi completată/modificată. 
14.1.1 Părțile pot aduce de comun acord modificări la 
contractul de asigurare, acestea intrând în vigoare la 
data convenită în scris de către părți. 
14.2. Dacă menținerea asigurării se va face cu 
modificarea primelor de asigurare, cuantumul 
diferenței se va calcula în funcție de data de la care a 
intervenit schimbarea condițiilor și va reprezenta: 
14.2.1 în cazul plăților făcute de Asigurat – 1/12 din 
diferența între prima anuală inițială și prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare începută 
sau întreagă; 
14.2.2 în cazul returnărilor făcute de EUROINS – 1/12 
din diferența între prima anuală inițială și prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare întreagă. 
14.3 Nu se va efectua nici o modificare a  termenelor 
şi condițiilor Contractului cu privire la obligațiile 
garantate, care pot mări suma  suportata de către 
Asigurat în caz de culpa, în conformitate cu 
prevederile prezentei polițe de asigurare, nu poate fi 
operată fără acordul prealabil al EUROINS. Obținerea 
acordului EUROINS se face în baza unei solicitări 
semnate de Asigurat şi Beneficiar şi transmisă prin 
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postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, sau depusă la registratura EUROINS, 
împreuna cu documentația privind stadiul execuției 
Contractului şi motivația solicitării respective. 
 
CAP. 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
15.1. Răspunderea EUROINS încetează: 
15.1.1 după plata despăgubirii de către EUROINS în 
temeiul prezentului contract de asigurare; 
15.1.2 la termenul/data prevăzută expres în polița de 
asigurare, orice cereri de despăgubire primite după 
aceasta dată nemaifiind opozabile EUROINS; 
15.1.3. 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 Contractul 
se reziliază de drept; 
15.1.4. în caz de forța majoră; 
15.1.5. cu acordul părților. 
15.2 EUROINS acoperă riscul asigurat în baza 
prezentelor condiții numai în legătură cu contractul de 

bază menționat în polița de asigurare. 
15.3. dacă EUROINS nu a acordat Indemnizație ori nu 
s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o 
Indemnizație – Asiguratului i se restituie, proporțional, 
partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare 
perioadei cuprinse între data încetării Contractului și 
data expirării perioadei asigurate înscrise în Contract. 
 
CAP. 16 FORȚA MAJORĂ 
16.1. Părțile nu răspund de neexecutarea la termen 
sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei 
obligații ce le revine dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligației respective 
a fost cauzată de forța majoră. 
16.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să 
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la producerea evenimentului care a 
generat forța majoră și să ia toate măsurile necesare 
în vederea limitării consecințelor. În următoarele 15 
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise 
către cealaltă parte contractantă documentele 
eliberate de organele competente care să ateste 
evenimentele care au determinat forța majoră. 
16.3. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare 
de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
Părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a 
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese. 
 
CAP. 17 INSTANȚELE COMPETENTE/LITIGII 
17.1. Legea aplicabilă Contractului este legea română. 
17.2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu 
acest contract de asigurare, inclusiv referitor la 
validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea 
acestuia, se va soluționa potrivit legii, de către 
instanțele de judecată competente din România. 
Părțile convin ca, anterior promovării unei acțiuni în 

justiție, să încerce soluționarea litigiului pe cale 
amiabilă prin transmiterea unei Notificări în acest sens 
părții în culpă. Dacă în termen de 15 zile nu primește 
niciun răspuns sau acesta este considerat 
nemulțumitor, părțile se pot adresa instanței de 
judecată ori SAL-FIN. 
17.3. În caz de imposibilitate de soluționare a unui 
litigiu rezultând din contract, în mod direct, Asiguratul/ 
Contractantul-persoana fizica (Consumatorul) are 
dreptul de a se adresa SAL-FIN, care este singura 
entitate de solutionare alternativa a litigiilor în 
domeniile în care Autoritatea de Supraveghere 
Financiara (ASF) are competenta, care organizeaza și 
administreaza proceduri SAL prin care se propune sau 
impune, dupa caz, o solutie partilor, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind 
organizarea și functionarea Entitatii de Solutionare 
Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar 
(SAL-FIN) și ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea 
alternativa a litigiilor dintre consumatori și comercianti. 
Aceste demersuri nu îngrădesc dreptul Asiguratului/ 
Contractantului/Beneficiarului de a formula reclamații 
la adresa EUROINS (la adresa sediului social sau la 
adresa de e-mail reclamatii@euroins.ro) și de a se 
adresa instanțelor de judecată competente. 
 
CAP. 18 DISPOZIȚII FINALE  
18.1. Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de 
asigurare se prescrie în termen de 2 ani. 
18.2. În cazul constatării insolvabilității Asigurătorului, 
pentru plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din 
contractele de asigurare facultative și obligatorii 
încheiate, Asigurații, Beneficiarii, terțele persoane 
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a 
asiguraților (FGA) în baza Legii nr. 213/2015. 
18.3. Contractul este supus reglementărilor privind 
deducerile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă 
contractelor de asigurare. 
18.4. Orice modificare a conținutului prezentelor 
condiții impuse de o schimbare legislativă sau de o 
decizie a organelor de drept, va fi acceptată 
necondiționat de ambele părți. 
18.5. EUROINS nu va acorda nicio garanție sau 
beneficiu și nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui 
contract, dacă acordarea acestora îl poate expune la 
sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor 
altor state față de care România s-a obligat să le 
respecte. 
18.6 EUROINS poate să denunțe contractul de 
asigurare înainte de producerea evenimentului 
asigurat, sau să refuze plata indemnizației după 
producerea evenimentului asigurat, fără restituirea 
primelor încasate, în cazul în care Asiguratul a 
încercat sau încearcă să obțină prin fraudă sau 
tentativă de fraudă despăgubiri de la EUROINS. 
18.7. Prin semnarea Contractului, Asiguratul/ 
Contractantul: 
18.7.1 declară că cele prevăzute în acesta au fost 
negociate cu EUROINS, conform prevederilor Legii nr. 
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
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încheiate între comercianți și consumatori, cu 
modificările și completările ulterioare; 
18.7.2 declară că a primit 1 (un) exemplar al 
Informării privind Procesarea Datelor cu Caracter 
Personal și că a luat la cunoștință despre conținutul 
acesteia și drepturile pe care le are potrivit 
Regulamentului 2016/679/UE privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date și altor reglementări aplicabile privind 
protecția datelor; 
18.7.3 declară că și-a exprimat opțiunea ca datele sale 
cu caracter personal să fie sau să nu fie prelucrate în 
scop de marketing în baza formularului Acord de 
marketing, că a luat la cunoștință și a înțeles 
conținutul acestuia; 
18.7.4 declară că a fost informat și cunoaște toate 
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui.

 
 
ASIGURAT,                                             BENEFICIAR,                                                                     EUROINS, 

 


