
     

ASIGURAREA DE GARANTII CONTRACTUALE 
Document de informare privind produsul de asigurare 

Societatea: Companiile de Asigurări pentru care Infinity Asig intermediaza aceste produse  

 
 

 

 

 

Acest document  oferă un rezumat  al informațiilor  cheie referitoare  la contractele  de asigurare  emise  de catre  Companiile  cu care Infinity  Asig are colaborare  

 
 și trebuie  considerat  ca fiind o sumarizare  a polițelor  de asigurare , condițiilor  de asigurare , condițiilor

 speciale  de asigurare , cererii  chestionar  și oricăror  documente  suplimentare  atașate  la polița  de asigurare  pentru  a vă facilita
 înțelegerea  termenilor  și condițiilor  aplicabile contractului de asigurare ce va fi încheiat.  

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Obiectul
 
polițelor de asigurare

 de garantii constă în garantarea
 

în limita sumei asigurate de către Asigurator apierderilor 
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 obligațiilor transmise de Beneficiar, în conformitate cu prevederile contractului de bază.
 

 

 

Ce se asigură?
 

✓
 

În baza condițiilor de asigurare,
 

Asiguratorul acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce îi revin Asiguratului, în relația cu Beneficiarul, respectiv pagubele provocate 
Beneficiarului din culpa Asiguratului, pe care acesta  nu le poate acoperi la data solicitării de plată a despăgubirii transmisă 
de Beneficiar.

 

Acoperirea conferită de Asigurator este specifică fiecărui tip de asigurare de garanție.
 

Tipuri de garanții:
 

✓
 

Asigurarea de garanție de participare la licitații: instrument de garantare acceptat de organizatorii licitațiilor publice 
(Beneficiar al poliței) cu scopul de se proteja față de riscul unui comportament necorespunzător al participantului la licitație.

 

✓
 

Asigurarea de garanții privind buna execuție a contractului: instrument de garantare acceptat de Beneficiarul unui contract 
(Beneficiar al poliței) cu scopul de a despăgubi Beneficiarul în cazul în care Asiguratul/Contractorul nu își îndeplinește 
obligațiile contractuale.

 

✓
 

Asigurarea de garanții privind post-execuția contractului (mentenanță): instrument de garantare acceptat de Beneficiarul 
unui contract (Beneficiar al poliței) cu scopul de a despăgubi Beneficiarul în cazul în care Asiguratul/Contractorul nu își 
îndeplinește obligațiile contractuale privind mentenanța lucrărilor executate.

 

✓
 

Asigurarea de garanții privind returnarea avansului: instrument de garantare acceptat de Beneficiarul unui contract 
(Beneficiar al poliței) cu scopul de a despăgubi Beneficiarul în cazul în care Asiguratul/Contractorul nu își îndeplinește 
obligațiile stipulate în contract cu privire la returnarea a sumei înaintate cu titlu de avans

 

✓
 

Asigurarea de garanții privind reținerile contractuale:
 
instrument de garantare acceptat de Beneficiarul unui contract 

(Beneficiar al poliței) cu scopul de a despăgubi Beneficiarul în cazul în care Asiguratul/Contractorul nu își îndeplinește 
obligațiile stipulate în contract cu privire la remedierea lucrărilor neconforme constatate in procesul verbal de recepție la

 

terminarea
 
lucrărilor ori în procesele parțiale de recepție lucrări sau de remediere a defectelor constatate pe perioada de 

notificare a defectelor.
 

Suma asigurată
 

✓
 

Sumele asigurate
 
se stabilesc potrivit declarației Asiguratului și sunt menționate în polița de asigurare conform celor 

prevăzute în condițiile de asigurare.
 

  

 

Ce nu se asigură?
 

Asiguratorul nu acordă
 
despăgubiri în legătură

 
cu riscurile provocate/agravate direct sau indirect de:

 


 

forță 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; 
 


 

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 intre Asigurat și Beneficiar.

 
  

 

Există restricții de acoperire?
 Nu se acordă polițe de asigurare de garanții pentru:

 


 

Companii sau asocieri de companii înființate de minim 1 an (care au cel puțin un Bilanț anual depus la administrația 
financiară);

 

Contact email: office@infinityasig.ro, mobil: 0773369112



 Companii sau asocieri de companii care nu au Capitaluri Proprii Negative, conform ultimului Bilanț depus la administrația 
financiară; 

 Companii sau asocieri de companii care nu sunt in insolvență/reorganizare judiciară.  
  

 

Unde beneficiez de asigurare? 
Asigurarea de garanții contractuale se acordă doar companiilor cu capital public sau privat, care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul României, în relația cu autorități ale statului sau cu alte entități private. 

  

 

Ce obligații am? 
• să transmită Asiguratorului toate documentele solicitate, necesare evaluării riscului subscris și să permită accesul 

Asiguratorului la sediul social si/sau sediile comerciale pentru determinarea bonității Asiguratului; 
• să emită în favoarea Asiguratorului a garanțiilor colaterale solicitate în forma și cuantumul solicitat de Asigurator și să le 

înlocuiască ori de câte ori Asiguratorul solicită acest lucru; 
• să achite integral și anticipat prima de asigurare convenită; 
• să comunice în scris Asiguratorului, in 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 Asiguratorului; 
• să nu înstrăineze către terți elemente din activul societății, acțiuni/părți sociale fără acordul scris al Asiguratorului; 
• să nu aducă nici o modificare contractului  de bază,  respectiv obligațiilor care fac obiectul contractului de asigurare fără 

înștiințarea și acordul prealabil al Asiguratorului; 
• să pună la dispoziția Asiguratorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare reanalizării periodice a situației 

economico-financiare și bonității și să permită accesul reprezentanților Asiguratorului pentru verificarea  informațiilor din 
documentele prezentate; 

• să depună eforturile necesare pentru îndeplinirea strictă la termenele și în condițiile stabilite a obligațiilor asumate prin 
contractul de bază încheiat cu Beneficiarul; 

• să informeze periodic si/sau la cerere Asiguratorul cu privire la stadiul derulării contractului de bază din punctul de vedere 
al obligațiilor asumate, probând aceste informații cu documente justificative si sa permită accesul reprezentanților 
Asiguratorului la locațiile în care are loc executarea obligațiilor garantate; 

• să informeze în scris Asiguratorul, in maximum 5 zile, cu privire la orice solicitare de plata a Beneficiarului/orice problemă 
care apare în relația cu Beneficiarul și care ar putea da naștere la solicitări de plată/despăgubiri în baza Clauzei de Garantare, 
împreună 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 contractul de asigurare; 

• să depună toate eforturile pentru procurarea/asigurarea/conservarea lichidităților (în conturi bancare si/sau casierie) 
pentru achitarea datoriei către Beneficiar si/sau Asigurator, cu excepția datoriilor scadente cu prioritate conform legislației 
(salarii, impozite), dacă în momentul solicitării de plată se confruntă cu o lipsă temporară de lichidități; 

• să-și îndeplinească cu strictețe toate obligațiile care îi revin conform contractului de asigurare și/sau eventualelor clauze 
speciale.  

  

 

Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se plătește anticipat la încheierea contractului de asigurare. 

  

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Perioada de valabilitate a asigurării este precizată în polița de asigurare la rubrica ”Perioada asigurării”. 

  

 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul se poate rezilia doar la cererea / cu acordul Beneficiarului sau la cererea Asiguratului prin prezentarea tuturor 
exemplarelor de contract de asigurare emise de Asigurator daca contractul de asigurare nu a fost emis în format electronic. 

 




