
  

Document de informare privind produsul de asigurare 

Societatea: ASITO KAPITAL SA 

Produs: GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE
 

Acest document servește doar unui scop de informare, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. 

Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente. 
Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare

✓ Pierderile provocate de Asigurat Beneficiarului în 
perioada de valabilitate a Contractului de asigurare şi a 
Contractului de bază (actul in temeiul caruia se nasc 
obligatiile contractuale garantate, încheiat între 
Asigurat şi Beneficiar), ca urmare a neindeplinirii 
necorespunzatoare sau a neindeplinirii de către 
Asigurat a obligaţiilor asumate prin Contractul de baza. 

 Forta majoră invocată şi dovedită legal şi în baza 
prevederilor Contractului de bază; 

 Înşelăciune sau alte infracţiuni; 

 Prejudicii înregistrate de Beneficiar anterior perioadei 
de valabilitate menţionate în poliţa de 
asigurare/Instrumentul de garantare sau care au cauze 
anterioare acestui moment; 

 Abuz de drept sau fraudă vădită din partea 
Beneficiarului; 

 Cheltuielile de judecată aferente rezolvării prin instanţă 
a unui litigiu între Asigurat şi Beneficiar; 

 Pretentiile formulate în legătură cu răspunderea 
delictuală a Asiguratului; 

 Pretenţiile de despăgubire calculate prin aplicarea unei 
clauze penale prevăzute în Contractul de bază ori 
generate de penalităţi de orice feL calculate în sarcina 
Asiguratului conform Contractului de bază; 

 Pretenţiile de despăgubire transmise de Beneficiar fără 
îndeplinirea condiţiei prealabile de notificare a 
Asiguratului si Asiguratorului prevazute în condiţiile de 
asigurare şi în normele de aplicare ale legii achiziţiilor 
publice şi cele ale achiziţiilor sectoriale; 

 Pretenţiile de despăgubiri apărute după data încetării 
răspunderii Asito Kapital 

! Cererea de despăgubire a fost depusă în afara perioadei de asigurare şi după incetarea contractului de bază. 

! Nu v-aţi îndeplinit oricare dintre obligaţiile decurgând din contractul de asigurare. 

Asigurarea are acoperire pe teritoriul Romaniei. 
 

Obligatii la inceputul contractului: 
✓ să completeze Cererea Chestionar (daca este cazul) şi să ataşeze acesteia toate documentele necesare evaluării riscului 

subscris şi să permită accesul asiguratorului la sediul social şi/sau sediile comerciale pentru determinarea bonităţii 
asiguratului;  

✓ să ofere asiguratorului pe propria cheltuială orice alt document solicitat în mod rezonabil de asigurator. 
✓ să constituie în favoarea asiguratorului garanţii reale (mobiliare sau imobiliare), sub formă de Contract de gaj asupra 

bunurilor mobiliare, înregistrat la Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare sau Contract de ipotecă asupra bunurilor 
imobile autentificat la Notariat şi având efectuate formalităţile de publicitate imobiliară. 



 

✓ să suporte toate costurile necesare constituirii şi înregistrării garanţiilor reale. Contractele privind garanţiile reale se 
vor încheia cu menţiunea că ele constituie titluri executorii. 

✓ să emită în favoarea asiguratorului un bilet la ordin cu valoarea şi scadenţa în alb, avalizat de administratorul societăţii 
sau fila CEC. Acesta va fi platibil la banca la care Asiguratul are deschise conturile principale si va fi utilizat doar in 
conditiile in care Asiguratul nu isi indeplineste obligatiile contractului. 

✓ să achite integral şi anticipat prima de asigurare convenită. 

✓ să comunice în scris asiguratorului, în maximum 48 de ore, orice modificare a datelor declarate la încheierea 
asigurării (schimbarea denumirii, sediului, obiectului de activitate, creşterea gradului de îndatorare, schimbarea 
băncii, deschiderea procedurii de insolventa, de reorganizare sau lichidare judiciara a societatii 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 terţi elemente din activul societăţii, acţiuni/părţi sociale fără acordul scris al asiguratorului; 
✓ să informeze în scris asiguratorul, în maximum 5 zile, cu privire la orice solicitare de plată a beneficiarului/ orice 

problemă care apare în relaţia cu beneficiarul şi care ar putea da naştere la solicitări de plată/despăgubiri în baza 
Clauzei de Garantare, împreună cu detaliile necesare soluţionării; 

✓ să plătească sumele solicitate de beneficiar dacă acestea sunt certe, lichide şi exigibile şi în conformitate cu 
prevederile contractului de bază şi ale Clauzei/Instrumentului de Garantare. 
 

Obligatii in cazul solicitarii de despabugire: 
✓ În cazul producerii evenimentului asigurat şi primirii în termenul prevăzut în Clauza/Instrumentul de Garantare a 

solicitării de plată de la Autoritatea Contractanta/Beneficiar are obligatia ca, in termen de 48 de ore de la producerea 
evenimentului asigurat, sa avizeze, in scris Asiguratorul pe adresa de email: office@asitokapital.ro/pe fax/prin 
scrisoare recomandata, despre producerea riscului asigurat, cu detalii privind cupla Asiguratului si intinderea daunei. 

 

Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă/Instrumentul de garantare, cu condiţia plăţii integrale a primei de asigurare şi  a 
respectării de către Asigurat a obligaţiilor precizate în condiţiile generale de asigurare. 
Acoperirea încetează în oricare din următoarele situaţii: 

• la termenul/data prevăzută expres în poliţa de asigurare/ Instrumentul de garantare; 

• la data executării de către Asigurat a obligaţiilor garantate sau la data emiterii documentelor finale constatatoare 
conform prevederilor Contractului de bază sau a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice sau sectoriale; 

• în cazul încetării Contractului de bază înainte de termen, fără ca o cerere de despăgubire să fi fost înaintată către Asito 
Kapital SA anterior momentului respectivei încetării; 

• în cazul în care Asiguratul despăgubeşte Beneficiarul cu suma cuvenită drept despăgubire sau execută în natură 
obligaţiile garantate neîndeplinite de către Asigurat în limita sumei asigurate şi a cererii de despăgubire; 

• în cazul atribuirii spre executare a Contractului de bază unui alt prestator/antreprenor/furnizor decât Asiguratul, cu 
excepţia situaţiei în care Asito Kapital SA îşi manifestă opţiunea, în scris, în sensul menţinerii valabilităţii Instrumentului 
de garantare pe durata perioadei asigurate şi în legătură cu noul prestator/antreprenor/furnizor agreat de către 
Beneficiar. 

 

Prima de Asigurare se achită anticipat şi integral, pentru întreaga perioadă menţionată în poliţă, înainte de intrarea în vigoare 
a poliţei. Prima de Asigurare se poate achita prin numerar in schimbul unei chitante emise de emitetul politei sau prin banca. 

 

➢ Prin denunţare în scris de către oricare din cele două părţi, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii 
notificării; 

➢ Contractul de Asigurare inceteaza in urmatoarele situatii: 
➢ automat, o data cu rezilierea/denuntarea Contractului sau incheierea Perioadei de Asigurare inscrisa in Polita de 

Asigurare; 
➢ prin neplata Primei de Asigurare; 
➢ Reaua-credinta formulate in cererea de asigurare sau despagubire, intentia sau neglijenta Asiguratului sau 

reprezentantilor sai in producerea daunei, inclusiv prezentarea de acte sau documente false.      
➢ Incetarea Contractului de asigurare nu va afecta nicio pretentie aparuta inainte de momentul incetarii daca 

Asiguratul si-a executat toate obligatiile cu buna credinta.
 


