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Produsul: Asigurarea de garanții

Informațiile prezentate în acest document se completează cu prevederile din următoarele documente: Oferta de asigurare, Condițiile de
asigurare, Polița de asigurare etc..
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Această asigurare garantează îndeplinirea obligaţiilor asumate de Asigurat faţă de Beneficiarul cu care a stabilit raporturi contractuale.
Ce nu se asigură?

Ce se asigură?
Riscurile asigurate:
 Poliţa acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de Asigurat
în baza contractului încheiat cu Beneficiarul, prejudicii pe care nu le
poate acoperi la data solicitării de plată a despăgubirii transmisă de
Beneficiar.
Informațíi referitoare la Suma asigurată:
 se stabileşte în funcţie de valoarea contractului încheiat între
Asigurat şi Beneficiar şi de tipul Clauzei de Garantare solicitată.
 se va menţiona în cadrul fiecărei Clauze de Garantare şi va fi
exprimată în moneda Contractului încheiat între Asigurat şi
Beneficiar.
 pentru calculul sumei asigurate, procentul care se aplică la valoarea
Contractului diferă în funcţie de tipul Clauzei de Garantare solicitată
de către Asigurat.
 se diminuează cu valoarea despăgubirilor plătite de către
Asigurător, în baza Clauzei de Garantare respective.



Cheltuielile de judecată ocazionate ca urmare a apariţiei unui litigiu
între Asigurat şi Beneficiar.
Există restricții de acoperire?
Nu ne asumăm nicio răspundere şi nu oferim garanţii în legătură cu orice
întârziere în executarea obligaţiilor contractuale de către Asigurat în
cazul în care întârzierea şi/sau neexecutarea se datorează direct sau
indirect:
- Forţei majore invocate şi dovedite conform legii;
- Apariția riscurilor politice: pretenţiile referitoare la pagube provocate în
caz de război (declarat sau nu), invazie sau acţiune a unui duşman
extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, grevă, grevă
patronală, tulburări civile, dictatură militară, conspiraţie, confiscare,
expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau
avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei
autorităţi publice, pretenţii de despăgubire ca urmare a unor acte de
terorism, vandalism sau sabotaj;
- Unor evenimente care ar intra sub incidenţa altor tipuri de asigurări
(cum ar fi: asigurări de răspundere civilă, asigurări de bunuri, etc)
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru prevederile Contractului de
garanţii privind creşterea activităţii/profitabilităţii Beneficiarului, ori
referitoare la garanţii de uzură normală temporală sau morală, la
penalităţi, majorări de orice fel sau daune interese.

Unde beneficiez de acoperire?
Asigurarea este valabilă pe întreg teritoriul României.

Ce obligații am?
La încheierea asigurării:
- Trebuie să ne transmiteți toate documentele solicitate, necesare evaluării riscului
- Trebuie să ne puneți la dispoziţie orice alte documente financiare, contabile sau comerciale necesare pentru evaluarea riscului
- Trebuie să emiteți în favoarea noastră un bilet la ordin avalizat de Administratorul societăţii
În timpul derulării contractului:
- Să ne anunţați în termen de maxim 2 zile lucrătoare în cazul modificării datelor declarate la încheierea poliţei
- Să depuneți toate eforturile pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul încheiat cu Beneficiarul, la termenele şi în condiţiile stabilite
- În cazul în care schimbați banca prin care se derulează operaţiunile principale, respectiv banca plătitoare a biletului la ordin, vă obligați să înlocuiți
biletul la ordin emis în termen de 2 zile cu un altul plătibil din noul cont bancar
- Să nu aduceți nicio modificare la contractul încheiat cu Beneficiarul, respectiv la obligaţiile garantate prin Clauza de Garantare, fară să ne
înştiinţați în prealabil şi fără acordul nostru.

În caz de daună:
- Să ne aduceți la cunoştinţa, în scris, în termen de maxim 3 zile calendaristice, despre orice solicitare de despăgubire primită de la Beneficiar şi
care ar putea intra sub incidenţa Clauzei de Garantare, împreună cu detalii privind soluţionarea acesteia;
- Să plătiți sumele solicitate de Beneficiar, în condiţiile în care acestea sunt datorii certe, lichide şi exigibile, în baza Contractului încheiat între
dumneavoastră şi Beneficiar şi a prevederilor Clauzei de Garantare
- Să depuneți toate eforturile pentru procurarea şi conservarea lichidităţilor (în casierie şi/sau conturi bancare) în vederea efectuării plăţii datoriei către
Beneficiar şi/sau către Groupama, în cazul în care despăgubirea sau parte a acesteia a fost plătită de noi.
Când și cum plătesc?
Puteți plăti direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar la reprezentanții
noștri de vânzări.
Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de asigurare se stabileşte în funcţie de perioada contractului încheiat între Asigurat şi Beneficiar şi depinde de tipul Clauzei de Garantare
emisă.
Răspunderea Asigurătorului încetează la:
a) data la care Asigurătorul a plătit Beneficiarului despăgubirea în valoare egală cu suma asigurată;
b) expirarea perioadei de valabilitate/ asigurare a Clauzei de Garantare , perioada menţionată în poliţa de asigurare;
c) poate înceta înainte de data de expirarea poliţei menţionată în Clauza de Garantare prin returnarea tuturor exemplarelor originale ale Clauzei de
Garantare:
- fie de către Asigurat, în situaţia Clauzei de Garantare privind oferta de participarea la licitaţie;
- fie de către Beneficiar, în cazul Clauzei de Garantare privind returnarea avansului, Clauzei de Garantare privind buna execuţie a contractului şi Clauzei
de Garantare pentru perioada de întreţinere/mentenanţă;
d) în situaţiile expres menţionate în Clauza de Garantare.
La încetarea răspunderii Asigurătorului, acesta va returna Asiguratului biletul la ordin emis şi va elibera garanţiile reale constituite dacă nu a primit nicio
solicitare de despăgubire din partea Beneficiarului sau dacă despăgubirile plătite de Asigurător au fost returnate integral de către Asigurat (împreună cu
penalităţile aferente, dacă este cazul).
Cum pot să reziliez contractul?
În cazul nerespectării obligaţiilor de către una din părţi, contractul de asigurare se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere
şi fără orice altă notificare.

Format: © European Union, 2017

