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       OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONKURZNÉHO KONANIA 
                                

1. Údaje o spise: Spis číslo 32802/3/2015 vec rieši súd Bukurešť - VII civilné oddelenie 
2. Archív / registratúra súdu: Súd Bukurešť, VII civilné oddelenie, adresa: Bukurešť, Bulevardul Unirii č.37, obvod 3, 
PSČ 030823, štát Rumunsko, fax: 021.313.28.02, e-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro 
3. Dlžník: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA Sídlo: Bukurešť, obvod 3, ul. Nerva Traian č. 3, blok 
M101, IČO 330904, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom J40/305/1991. 
4. Veritelia: Zoznam predloží dlžník na základe čl. 74 a čl. 67 ods. 1 a 2 zákona č. 85/2014. 
5. Súdny likvidátor: KPMG Restructuring SPRL, Bukurešť, DN1, Sos. Bukurešť - Ploješť č. 69-71, obvod 1, registračné 
číslo v Registri odborných spoločností Národného zväzu správcov konkurzu v Rumunsku: 0499, Tel/fax +40 372 377 700, 
priezvisko a meno zástupcu súdneho likvidátora, právnická osoba: pani Nicoleta Mihai, pani Oana-Mirela Popescu, pani 
Alina Ilie, pán Ştefan Rotaru. 
6. Súdny likvidátor: KPMG Restructuring SPRL so sídlom v Bukurešti, Sos. Bukurešť - Ploješť č. 69-71, obvod 1, ako 
predbežný súdny likvidátor dlžníka SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, na základe Záveru zo zasadnutia, 
ktoré sa konalo dňa 03.12.2015, ktorý vydal súd Bukurešť, VIl civilné oddelenie v spise č. 32802/3/2015, na základe čl. 99 
a čl. 100 zákona č. 85/2014 o postupoch, ktoré majú zabrániť úpadku a platobnej neschopnosti: 

OZNAMUJE 
7. Začatie konkurzného konania voči dlžníkovi SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, na základe Záveru 
zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 03.12.2015, ktorý vydal súd Bukurešť, VIl civilné oddelenie v spise č. 32802/3/2015; 
7.1. Dlžník SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA má povinnosť na základe čl. 74, aby v lehote do 10 dní 
od začatia konania podal do spisu dokumenty uvedené v čl. 67 ods. (1) zákona č. 85/2014 o postupoch, ktoré majú 
zabrániť úpadku a platobnej neschopnosti. 
7.2. Veritelia dlžníka SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA (Astra POISTOVNA) musia postupovať tak, že 
sa zapíšu do organizovanej skupiny veriteľov a to tým, že predložia žiadosť o schválenie pohľadávky za nasledovných 
podmienok: 
7.2.1. Lehota na podanie žiadosti o schválenie požiadavky 
Lehota na zaevidovanie žiadosti o schválenie pohľadávok voči majetku dlžníka je 18.01.2016. 
Na základe čl. 114 ods. (1) a čl. 262 ods. (5) zákona o postupoch, ktoré majú zabrániť úpadku a platobnej neschopnosti v 
prípade ak nebude predložená žiadosť o schválenie pohľadávky do stanoveného termínu prepadne právo 
pohľadávky/pohľadávok, ktoré máte voči dlžníkovi. 
7.2.2. Iné lehoty stanovené na základe rozhodnutia o začatí konania : 
Lehota na overenie pohľadávok, vystavenie, zobrazenie a odoslanie predbežného zoznamu pohľadávok je 29.01.2016. 
Lehotu na ukončenie Zoznamu pohľadávok stanovil súdny likvidátor na 24.02.2016. 
Lehotu na riešenie prípadných odvolaní pokiaľ ide o predbežný Zoznam určí sudca konkurznej podstaty po tom čo bude 
uverejnený vo Vestníku konania platobnej neschopnosti predbežný Zoznam pohľadávok a budú podané odvolania. 
8. Zhromaždenie veriteľov: 
Prvé zhromaždenie veriteľov sa bude konať na základe rozhodnutia sudcu dňa 04.02.2016 o 14:00 hod. v sídle súdneho 
likvidátora v Bukurešti, Şos. Bukurešť-Ploješť č. 69-71, Victoria Business Park, obvod 1, s programom: 

•  predstavenie situácie dlžníka a správ, ktoré boli vystavené v konaní; 
•  vymenovanie výboru veriteľov a jeho predsedu; 
• potvrdenie predbežného súdneho likvidátora; 
• stanovenie honorára pre súdneho likvidátora. 

9. Začatie konkurzného konania bude oznámené Úradu obchodného registra okresného súdu Bukurešť za účelom vykonania 
zápisu, Garančnému fondu, súdom pod ktoré spadá sídlo dlžníka, bankám v ktorých má dlžník otvorené účty. 
DODATOČNÉ INFORMÁCIE: 
A. Za čelom zapísania v skupine veriteľov je potrebné doplniť a odoslať na súd Žiadosť o zápis pohľadávky do predbežného 

zoznamu s tým, že budú dodržané ustanovenia čl. 104 a čl. 262 ods. (5) zákona č. 85/2014 o postupoch, ktoré majú 
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zabrániť úpadku a platobnej neschopnosti. K žiadosti o zápis pohľadávky do predbežného zoznamu budú priložené aj 
podkladové materiály pre pohľadávku a dokumenty, ktoré potvrdzujú záruku a to v overených kópiách. 

B. Na základe čl. 266 zákona 85/2014 je zakázané aby veritelia poistení, ktorých poistné pohľadávky boli zaplatené 
(S.N. - poprípade majú byť zaplatené po overení žiadostí o zaplatenie a po overení podkladových dokumentov) z Garančného 
fondu poistencov zaevidovali žiadostí a/alebo, aby požadovali uplatnenie pohľadávok a/alebo platbu sumy nárokovanej v 
rámci konkurzného konania dlžnej poisťovacej/zaisťovacej spoločnosti. Pripomíname, že po dátume konečného 
rozhodnutia o začatí konkurzného konania, ktoré bolo vydané voči poisťovacej spoločnosti, ktorá sa nachádza v stave 
platobnej neschopnosti, Fond je oprávnený vykonávať platby zo svojich prostriedkov, aby boli uhradené sumy, ktoré 
patria veriteľom poistení, ktorí sú zaevidovaní vo Fonde (podľa Zoznamov uvedených na internetovej stránke Garančného 
fondu: http://www.fgaromania.ro/liste-creditori/societatea-de-asigurare-reasigurare-astra-s.a/dosar/lista-potentialilor-
creditori-de-asigurari-dosare-daune-romania-13.10.2015 a http://www.fgaromania.ro/noutati-si-
comunicate/comunicate/demersuri-necesare-pentru-obtinerea-de-catre-petenti-a-despagubirilorindemnizatiilor-
cuvenite-a-fi-platite-de-catre-fondul-de-garantare-a-asiguratilor) v lehote do 90 dní od dátumu konečného rozsudku 
konkurzného konania spoločnosti. Garančný fond poisťuje platbu odškodnenia/príspevkov pre veriteľov poistení 
poisťovateľov, ktorí sa nachádzajú v úpadku až do výšky stropu záruky. Na základe čl. 15 ods. (2) zákona 213/2015, platba 
z Garančného fondu poistných pohľadávok, ktoré sú isté, likvidné a splatné sa vykoná v rámci stropu záruky vo výške 450 
000 lei za jedného veriteľa poistenia poisťovateľa, ktorý sa nachádza v úpadku. 

C. Na základe čl. 4 ods. (1) zákona č. 213/2015 v spojení s čl. 22 ods. (2) Pravidlo 16/2015 veritelia poistení podľa potreby 
sú: a) poistená osoba (poistník) - fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa nachádza v právnom vzťahu s poisťovateľom, 
dlžníkom na základe uzatvorenej poistnej zmluvy, ktorý môže byť zároveň aj zmluvnou stranou; b) príjemca poistenia - 
tretia osoba, ktorej na základe zákona, alebo uzatvorenej poistnej zmluvy poisťovacia dlžná spoločnosť má zaplatiť sumu, 
ktorá jej patrí v dôsledku vzniku poisteného rizika; c) poškodená osoba (v prípade poistenia zodpovednosti) - osoba, 
ktorá má nárok na odškodné za vzniknutú škodu v dôsledku výskytu riziká krytého na základe poistnej zmluvy 
zodpovednosti za škodu. 

D. Žiadosť o zápis pohľadávky a k nej pripojené dokumenty budú vystavené v dvoch výtlačkoch. Jeden výtlačok bude 
založený do spisu, alebo bude zaslaný poštou na adresu súdu a druhý výtlačok bude zaslaný priamo súdnemu 
likvidátorovi (spolu s poplatkom za kolok) a to poštou na vyššie uvedenú adresu. 

E. Zahraniční veritelia majú možnosť a odporúča sa im, aby využili služby advokáta z Rumunska, alebo aby uzatvorili 
zmluvu o spolupráci s niektorou advokátskou kanceláriou, ktorej budú doručované všetky procesné dokumenty, ktorá 
bude zastupovať záujmy veriteľa a sledovať vývoj konkurzného konania dlžníka. 

F. Pokračovanie, alebo vypovedanie zmlúv. V súlade s čl. 123 zákona č. 85/2014 v spojení s čl. 258 písm. d) súdny likvidátor 
bude preverovať každú zmluvu, ktorá je platná v lehote 3 mesiacov stanovenej zákonom, vyjadrí sa pokiaľ ide o 
pokračovanie, alebo vypovedanie zmlúv, ktoré práve bežia a predloží ich na schválenie Úradu pre finančný dohľad. 

Všetky písomností, ktoré budú založené do spisu sú dostupné v archíve súdu. 
K žiadosti o zápis pohľadávky do predbežného zoznamu, ktorá bude predložená súdu, bude tiež priložený aj doklad o zaplatení 
súdneho poplatku v kolkoch vo výške 200 lei. 
Obmedzenia pre veriteľov: 
Od dátumu začatia konania budú právom pozastavené všetky súdne a mimosúdne úkony, ktoré sa týkajú uplatňovania 
pohľadávok voči dlžníkovi, alebo jeho majetku na základe čl. 262 ods. (4) a čl. 75 ods. (1) zákona č. 85/2014 o postupoch, 
ktoré majú zabrániť úpadku a platobnej neschopnosti. 
Pre dodatočné informácie sa môžete obrátiť na KPMG Restructuring SPRL, ktorá sídli v Bukurešti, Sos. Bukurešť - Ploješť č. 69-71, 
prízemie, číslo dverí 25, obvod 1; Tel: 0372 377 800, Fax: 0372 377 700, email: kpmg@astrasig.ro. 
 
Súdny likvidátor spoločnosti SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA - v úpadku 
KPMG Restructuring SPRL 
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