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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. 

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 instrument de plată la care va anexa specimenul de semnatură depus în banca și/sau să constituiți în
favoarea Asigurătorului o altă garanție acceptată și considerată suficientă de acesta, în funcție de propriile considerente, care să poata fi executată
în cazul în care Beneficiarul va primi orice fel de despagubire în baza poliței

 Ce se asigură?  Ce nu se asigură? 

 Riscurile asigurate: 
 Poliţa acoperă riscurile ce decurg din neîndeplinirea de către

Asigurat a obligațiilor contractuale asumate în baza contractului
încheiat cu Beneficiarul, confirmate de declarația Beneficiarului
privind culpa exclusivă a Asiguratului, 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.

 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.

 Orice alt risc în afara celor descrise în clauzele de garantare este

exclus din prezenta garanţie.

 Există restricții de acoperire? 

În conformitate cu legislația aplicabilă, nu există clauze de excludere. 



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 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 prima de asigurare 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 t ipul 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 poliței de asigurare  și a 

tuturor documentelor accesorii ei semnate de Asigurător, însotițe de o adresă din partea Beneficiarului conform căreia Asigurătorul este eliberat de orice 

obligație ce reiese din contractul de asigurare;  

d) în situaţiile expres menţionate în Clauza de Garantare. 
 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare de garanții necondiționate nu poate fi reziliat de către Asigurat.  
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