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Asigurare facultativă de garantii contractuale ASIBOND                                                                        

Document de informare privind produsul de asigurare                                     

Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP 

SA, Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de 

Înregistrare: 336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, Nr. Înmatriculare în Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003 

Produsul: Asigurarea facultativă de garantii contractuale ASIBOND 

 

Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu raspunde la 

nevoile si cerintele dumneavoastra specifice ce urmeaza a fi analizate. Informatii complete despre acest produs gasiti in 

documentatia precontractuala si contractuala. 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Acest produs de asigurare facultativa de garantii contractuale – ASIBOND protejeaza Beneficiarul (autoritati publice sau 
operatori economici privati) in raport cu constructorii, sau cu prestatorii de servicii, sau cu furnizorii de bunuri – in calitatea 
acestora de Ofertanti sau de Contractanti, fata de riscul unui comportament necorespunzator al acestora in indeplinirea 
obligatiilor lor decurgind din oferta de participare la licitatie sau din contractul de lucrari/furnizare/prestare servicii incheiat.  
 

  
Ce se asigură? 
 

In cazul asigurarii de garantie pentru participare la 
licitatie se asigura urmatoarele riscuri: 
 Asiguratul (OFERTANT) isi retrage oferta in 
perioada de valabilitate a acesteia, 
 Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Asiguratul 
(OFERTANT) refuza sa semneze contractul care face 
obiectul procedurii de achizitie in perioada de 
valabilitate a ofertei (in termenul prevazut in 
oferta/caietul de sarcini), 
 Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Asiguratul 
(OFERTANT) nu constituie garantia de buna executie 
a contractului care face obiectul procedurii de achizitie 
in termenul prevazut in oferta/caietul de sarcini.  

 
In cazul asigurarii de garantie pentru restituirea 
avansului se asigura urmatoarele riscuri: 
 Asiguratul nu isi indeplineste sau isi indeplineste 

necorespunzator obligatiile contractuale asumate 
prin contractul de lucrari/furnizare/prestare servicii 
privind returnarea la termenul si in conditiile stabilite 
a sumei inaintate de Beneficiar cu titlu de avans. 

 
In cazul asigurarii de garantie pentru buna executie 
se asigura urmatoarele riscuri: 
 Asiguratul nu isi indeplineste sau isi indeplineste 

necorespunzator obligatiile privind buna executie a 
obligatiilor contractuale asumate prin contractul de 
lucrari/furnizare/prestare servicii, in termenii si 
conditiile stipulate in acest contract. 

 
In cazul asigurarii de garantie pentru 
intretinere/mentenanta se asigura urmatoarele 
riscuri: 
 Asiguratul nu isi indeplineste sau isi indeplineste 

necorespunzator obligatiile asumate prin contractul 
de lucrari/furnizare/prestare servicii, privind 
remedierea  defectiunilor si mentenanta lucrarilor 
executate, in termenii si conditiile stipulate in acest 
contract. 

 
Ce nu se asigură ? 

 

 Riscurile financiare 

 Riscul de credit 

 Riscul politic  

 Riscurile aferente instrumentelor financiare  

 Riscuri aferente garantiilor contractuale pentru    
solicitantii care sunt in procedura de insolventa, sau 
care inregistreaza pierderi financiare si/sau care 
inregistreaza capitaluri proprii negative. 

 

 

 Există restricții de acoperire? 

Principalele excluderi: 

! razboi, invazie sau actiunea unui dusman 
extern, razboi civil, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost 
declarat sau nu), revolta, revolutie, terorism, rebeliune, 
insurectie, dictatura militara, si alte evenimente de natura 
acestora; 

! explozie atomica, radiaţii sau infestări radioactive 
ca urmare a utilizării energiei nucleare sau materialelor 
fisionabile, poluare sau alt tip de contaminare, poluare, 
contaminare, inclusiv contaminare cu orice virus hepatic, 
HIV/SIDA/agenți patogeni sau BSE, SARS, MERS, 
COVID-19 precum și orice mutatii ale acestora (indiferent 
de denumire/catalogare), tutun, substanțe sau deșeuri 
toxice, organisme sau materiale modificate genetic 
(GMO), mucegai toxic; 

! culpa Beneficiarului in producerea evenimentului 
asigurat sau in marirea pierderii; 

! intelegeri intre Asigurat si Beneficiar in afara  
contractului de lucrari/furnizare/prestare servicii; 

! forta majora invocata si dovedita  legal si in baza 
prevederilor contractului de lucrari/furnizare/prestare 
servicii; 

! pierderile acoperite prin alte polite de asigurare 

! Nu sunt cuprinse în asigurare și Asigurătorul nu 
acordă despăgubiri în baza prezentelor conditii de 
asigurare pentru nicio pretentie de despăgubire în 
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legătura cu prejudiciile rezultate din/ în legătură cu  
nerespectarea dispozitiilor autoritătilor privind prevenirea 
sau limitarea epidemiilor/ pandemiilor, precum și 
dispozitiile privind prevenirea sau limitarea 
răspândirii/contaminării/infectării cu orice agenti patogeni 
sau viruși. 

 

    Unde beneficiez de asigurare? 

 Teritorialitatea este, exclusiv, Romania. 

 

Ce obligații am? 
Inaintea incheierii contractului de asigurare: 
- Trebuie sa răspundeti în scris la toate întrebările formulate de Asigurător, sa furnizati toate documentele 

solicitate de acesta, sa declarati, in scris, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşteti şi care, de asemenea, 
sunt esenţiale pentru evaluarea riscului, sa achitati integral si anticipat prima de asigurare stabilita cu Asiguratorul si 
sa constituiti in favoarea Asiguratorului garantiile solicitate de acesta. 
 
In cursul derularii contractului de asigurare: 

- Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, in maximum 48 ore, orice modificare a datelor 
declarate la incheierea contractului de asigurare si orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul. Trebuie 
sa puneti la dispozitia Asiguratorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare reanalizarii periodice a 
situatiei economico-financiare a companiei dumneavoastra. Trebuie sa informati, in scris, periodic si/sau la cerere, 
Asiguratorul, cu privire la stadiul derularii contractului de lucrari/furnizare/prestare servicii din punctul de vedere al 
obligatiilor dumneavoastra contractuale. Trebuie sa luati toate masurile pentru prevenirea aparitiei riscului asigurat 
si sa actionati cu diligenta necesara pentru indeplinirea obligatiilor dumneavoastra contractuale. 
 
In caz de dauna: 

- Asiguratul are obligatia de a raspunde in termenele stabilite in contractul de asigurare, tuturor solicitarilor 
Beneficiarului si Asiguratorului, conform prevederilor din Clauza Speciala de Garantare aplicabila asigurarii de 
garantie emisa. 

 

Când și cum plătesc? 

Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată. 

Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile ASIROM  sau 
imputernicitilor ASIROM. 

Primele de asigurare  pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM sau prin ordin de plata in 
conturile ASIROM indicate. Si dupa caz prin direct debit. 

 

  Când începe și când încetează acoperirea? 

Asigurarea se încheie pentru o perioadă menţionată în Contractul de asigurare, care corespunde perioadei de 
valabilitate a garantiei contractuale aferente.  
Răspunderea Asigurătorului începe la ora 00:00 a zilei de început a perioadei de asigurare dar nu mai devreme de 
24 de ore de la expirarea zilei în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: s-a plătit Asigurătorului integral 
prima de asigurare, solicitantul a a  constituit in favoarea Asiguratorului garantiile prevazute in oferta de asigurare, 
au fost indeplinite toate conditiile prealabile specificate in Polita de asigurare (daca acestea exista) si s-a emis 
Contractul de asigurare. 
Răspunderea Asigurătorului încetează: dupa plata despagubirii de catre Asigurator in temeiul Contractului de 
asigurare, la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea şi s-a plătit prima de asigurare 
(data prevazuta expres in Contractul de asigurare), orice cereri de despagubire primite dupa aceasta data nemaifiind 
opozabile Asiguratorului. 

  

    
Cum pot să incetez contractul? 

Modul obişnuit de încetare a contractului de asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la termen, 
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat. 

Conform prevederilor Codului civil, Contractul de asigurare poate fi denunţat unilateral de către Asigurat, printr-o 
notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile  calculate de la data primirii notificării de 
către Asigurător. 

 


