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Asigurare de GARANTII

Avantaje competitive ale garantiilor emise de asiguratori vs BANCA



Asigurare de GARANTII

• GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE BID BOND - dedicata 

companiilor invitate sa participe la licitatii. Acestea trebuie sa inmaneze bond-uri care sa 
garanteze ca nu-si vor retrage oferta pe perioada licitatiei iar, in cazul in care castiga 
licitatia, vor incheia contractul in conditiile stipulate in oferta; 

• GARANTIE DE RETURNARE A AVANSULUI  Advance Payment Bond -

este un bond oferit de Contractor in favoarea Beneficiarului care sa garanteze rambursarea 
sumei sau sumelor avansate de catre Beneficiar Contractorului conform contractului; 

• GARANTIE DE BUNA EXECUTIE Performance Bond - reprezinta o garantie 

pentru Beneficiarul lucrarilor referitoare la indeplinirea obligatiilor Contractorului

• GARANTIE DE MENTENANTA
(INTRETINERE) Maintenance Bond
- este un bond care garanteaza indeplinirea obligatiilor

contractuale legate de perioada de testare a lucrarilor
realizate, perioada ce urmeaza finalizarii fizice a
lucrarilor conform prevederilor contractuale.



ALEGE CONSULTANTAA BROKER

Alege INTELEPT  !

Noi te ajutam sa alegi cea mai buna varianta pentru afacerea ta!

Asigurare de GARANTII



Stiri din asigurari

Procesul falimentului CITY Insurance se prelungeste din nou, dupa
ce miercuri, 26 ianuarie 2022, Tribunalul Bucuresti a amanat
pronuntarea in ceea ce priveste inceperea procedurii de faliment pana
pe data de 9 februarie.

Amintim ca de acest termen de incepere a falimentului depinde
foarte mult valabilitatea pe care o vor mai avea politele CITY Insurance.
Practic, politele vor mai fi valabile maxim 90 de zile de cand instanta
decide inceperea procedurii de faliment.

Sursa: https://www.1asig.ro/



Acte necesare Dosar inmatriculare auto:

• Fișa de înmatriculare

• Cererea de înmatriculare

• Polița de asigurare auto (RCA)

• Dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare

• Dovada plății taxei de înmatriculare

• Decizia privind calculul timbrului de mediu, însoțită de dovada achitării
acestei taxe

• Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra
vehiculului, în original și copie

• Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie

• Actul de identitate al solicitantului, în original și copie

• Certificatul de autenticitate al vehiculului, în original

• Certificat din care rezultă că nu se datoreaza plata TVA-ului în România,

SFATURI UTILE 

Cum inmatriculezi o masina la mana a doua



Atenție!

Dacă ai cumpărat mașina

din străinătate, o să ai

nevoie un traducător

autorizat pentru două dintre

documentele mașini:

factura de achiziție și unul

din documentele din țara

de proveniență, din care să

reiasă data primei

înmatriculări.

După ce ai parcurs toți

pașii de mai sus, mai

rămâne un singur lucru: să

cumperi rovinieta ca să poți

circula liniștit pe drumurile

patriei.

SFATURI UTILE 

Cum inmatriculezi o masina la mana a doua
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Zambiti mai des !

www.consultantaa.ro
0758.027.900 

office@consultantaa.ro

http://www.consultantaa.ro/
mailto:office@consultantaa.ro

