
Vom acorda desp`gubiri Autorit`]ii Contractante, în limita sumei 
garan]iei men]ionate în poli]`, \n cazul în care nu respecta]i îndeplinirea 
obliga]iilor decurgând din oferta de participare la licita]ie, prin:
 retragerea ofertei în perioada de valabilitate a acesteia;
 nesemnarea contractului ce constituie obiect al licita]iei;
 neconstituirea garan]iilor pentru execu]ia contractului, în termenul 
 prev`zut în ofert` [i \n caietul de sarcini, în urma câ[tig`rii licita]iei.

Exist` restric]ii de acoperire sau condi]ion`ri pentru acordarea desp`gubirii?

Metod` de \ncetare a contractului de asigurare:

|ncepe la data men]ionat` \n poli]` [i \nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

Anticipat [i integral \nainte de data intr`rii \n vigoare. 
Prima se pl`te[te \n valuta stabilit`, \n conturile men]ionate \n poli]`.

Când [i cum pl`tesc?

S` declara]i corect [i complet informa]iile referitoare la situa]iile financiare ale companiei;
|n eventualitatea câ[tig`rii licita]iei s` incheia]i cu noi poli]ele de asigurare: de bunuri, de r`spundere civil`, de Construc]ii-Montaj;
S` nu constitui]i gajuri/ipoteci asupra bunurilor patrimoniale, f`r` acordul nostru scris;
S` ne informa]i \n maxim 48 de ore, cu privire la statusul procedurii de achizi]ie public`: suspendare, anulare, contestare, amânare, desemnare 
câ[tig`tor/atribuire contract; 
S` ne transmite]i de urgen]` orice solicitare de plat` primit` de la Autoritatea Contractanta, împreun` cu detalii privind solu]ionarea acesteia;  
S` ne returna]i exemplarul original al Garan]iei de la Autoritatea Contractant`, la expirarea valabilit`]ii;
Sunte]i obligat s` ne returna]i  în termen de 20 zile lucr`toare de la data pl`]ii, sumele pl`tite de noi Autorit`]ii Contractante, sub sanc]iunea pl`]ii unor  
penalit`]i de întârziere aplicate la suma pl`tit`:
 0,1% pe zi – dac` în urma expertizei financiar contabile a rezultat c` sunteti în incapacitate temporar` de plat`;
 0,8% pe zi - dac` în urma expertizei financiar contabile rezult` c` dispune]i de lichidit`]i la momentul solicit`rii de plat` de c`tre Beneficiar [i pân` 
 la efectuarea pl`]ii de c`tre noi, dar nu a]i efectuat plata [i a]i utilizat lichidit`]ile pentru pl`]i în favoarea ter]ilor, altele dec<t salarii, impozite.

Ce obliga]ii am?

Unde beneficiez de asigurare?

Ce se asigur`?

Garan]ie de participare la licita]ie, \n forma necondi]ionat` de dovada culpei. Garan]ia are la baz` oferta de participare emis` [i prezentat` 
de Dvs. la procedura de achizi]ie public` organizat` de Autoritatea Contractant`.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare [i nu este 
unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete sunt furnizate \n documenta]ia Contractului de Asigurare.
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Societatea: Societatea de asigur`ri Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: Garan]ie de participare la licita]ie / Mod _BOND 01 iunie 2012

Asigurare Facultativ` „Asigurarea de garan]ie de participare la licita]ie – 
versiunea necondi]ionat`”

Nu vom acorda plafon de garantare pentru companiile aflate \n faliment, insolven]` sau care au pierderi [i capitaluri negative \n ultimii 3 ani de 
activitate financiar economic`;
Formularul de garan]ie se elibereaz` c`tre Autoritatea Contractant` doar dup` ce se face dovada pl`]ii integrale a primei de asigurare;
Pentru sumele garantate, \n func]ie de perioada garan]iei [i complexitatea proiectului, garan]ia se elibereaz` doar \n baza unui colateral furnizat de 
Dvs. (Bilet la ordin avalizat [i/sau Fil` C.E.C. avalizat`)
Dac` licita]ia se suspend` de c`tre Autoritatea Contractant`, poli]a se va anula, în baza anun]ului de suspendare publicat în SEAP;
Prima de asigurare ramâne achitat`, urmând s` emitem o nou` poli]` de asigurare cu perioada de valabilitate modificat`; 
Dac` dup` data înmân`rii Formularului de Garantare [i a Poli]ei de asigurare, nu se mai dore[te participarea la licita]ie, poli]a de asigurare se 
poate anula doar dac` ne anun]a]i cu minim o zi înainte de data depunerii documenta]iei la licita]ie [i ne returna]i documentele \n original;
Nu este posibil` anularea poli]ei de asigurare dup` data depunerii documenta]iei;
Vom verifica Formularul solicitat de Autoritatea Contractant` [i vom transmite observa]iile [i modalitatea în care putem s` \l sus]inem; 
Nu vom emite Formulare în care se men]ioneaz` <plata se face “în termenul men]ionat” de autoritatea contractant`> sau \n termen de 3-5 zile 
lucr`toare.

riscurile generate de for]a major` invocat` [i dovedit` conform legii; 
riscuri politice (r`zboi, invazie sau ac]iunea unui du[man extern, 
r`zboi civil, revolu]ie, rebeliune, insurec]ie, dictatur` militar`, 
conspira]ie, confiscare, expropriere, na]ionalizare, rechizi]ionare, 
sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oric`rui guvern de 
drept sau de fapt sau oric`rei autorit`]i publice);
terorism, greve, riscuri nucleare.

Asigurarea este valabil` pentru garantarea unor licita]ii care se desf`[oar` pe teritoriul Rom<niei.

Garan]ia nu poate fi denun]at`, este irevocabil`. Poate \nceta doar la data men]ionat` \n Poli]` [i \n Formularul de Garan]ie \nm<nat Autorit`]ii
Contractante.


