
 

PROPRIETARI MARE ATEN
Internetul este plin de oferte mincinoase, false care înseamn

 Multe firme afișeaz
“GARANŢIE BANCARĂ
BANCARĂ”, „ASIGURARE de x euro

Aceste aşa zis oferte sunt mincinoase 
MATERIALĂ a administratorului.
 
GARANŢIA MATERIAL
juridică care gestionează banii asocia
stabilită de asociaţia de proprietari 
asociaţiei de proprietari, la dispozi
ulterior dacă este cazul
delapidare, furt sau înşelă
garanţia aflată în contul asocia

 
Garanţia bancară, scrisoarea de garan
totul altceva şi nu se refer
speţă a proprietarilor împotriva furtului, delapid
înseamnă aceste garanţii bancare
 
Pentru a verifica aceste informa
contul asociaţiei de proprietari cu titlu de garan
anunţă în ofertă. Vă veți lă
 
Dacă aveţi administrator al banilor o persoan
aveţi o aşa zisă garanţie bancar
întâmpla ca banii dvs. care ies, într
Din acel moment dispare ş
găsi, practic necunoscute, nu ave
care să o reţineţi.   
 
În plus nici o ofertă de a
persoanei/persoanelor care r
persoanei/persoanelor sunt foarte necesare 
dacă sunt sau nu sunt de meserie, dac
sau nu au experiențe pozitive sau negative în activitatea de administrare a 
imobilelor. Unde nu e nume 
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PROPRIETARI MARE ATENȚIE
 

Internetul este plin de oferte mincinoase, false care înseamn
RISC foarte mare ! 

 
șează oferte de administrare și pentru a vă atrage 

IE BANCARĂ de x euro”, „SCRISOARE DE GARAN
, „ASIGURARE de x euro” etc. 

a zis oferte sunt mincinoase şi NU REPREZINT
 a administratorului. Este o mare confuzie în termeni deliberat creat

IA MATERIALĂ a gestionarului/administratorului, persoan
 care gestionează banii asociaţiei de proprietari înseamn

ia de proprietari  pe care gestionarul o DEPUNE în contul 
ari, la dispoziţia acesteia pe toată perioada de administrare

 este cazul, astfel încât atunci când se constat
şelăciune asociaţia să îşi poată recupera prejudiciul 

asociației.  

, scrisoarea de garanţie bancară, asigurarea bancar
nu se referă la siguranţa şi protecţia asociaţiei de proprietari

 a proprietarilor împotriva furtului, delapidării, înşelăciunii. 
bancare. 

Pentru a verifica aceste informaţii vă recomandăm să solicitaţi firmei s
iei de proprietari cu titlu de garanţie materială suma de bani pe care o 

ămuri că este o păcăleală. 

i administrator al banilor o persoană juridică NU trebuie s
ţie bancară ! În timpul “liniştii” şi în orice moment se poate 

întâmpla ca banii dvs. care ies, într-o geantă şi nu puţini, pe uşa blocului s
Din acel moment dispare şi firma iar cu persoanele fizice respective

, practic necunoscute, nu aveţi nici un act juridic încheiat ş

ă de administrare de pe internet nu con
persoanei/persoanelor care răspund de această activitate. Numele 
persoanei/persoanelor sunt foarte necesare și foarte utile pentru a putea fi verificate 

 sunt sau nu sunt de meserie, dacă au sau nu au abilități profesionale, dac
țe pozitive sau negative în activitatea de administrare a 

Unde nu e nume și prenume practic nu e nimic sau mai bine zis e RISC.

ă activitatea de administrare nu o face pagin
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ȚIE!  
Internetul este plin de oferte mincinoase, false care înseamnă un  

ă atrage scriu că oferă 
, „SCRISOARE DE GARANŢIE 

NU REPREZINTĂ GARANŢIA 
confuzie în termeni deliberat creată. 

administratorului, persoană fizică sau 
iei de proprietari înseamnă o sumă de bani 
pe care gestionarul o DEPUNE în contul 

 perioada de administrare și 
, astfel încât atunci când se constată infracţiunea de 

 recupera prejudiciul creat din 

, asigurarea bancară reprezintă cu 
ţiei de proprietari în 

ciunii. Citiţi pe internet ce 

 solicitaţi firmei să depună în 
suma de bani pe care o 

 NU trebuie să staţi liniştiţi că 
i în orice moment se poate 

şa blocului să dispară. 
i firma iar cu persoanele fizice respective dacă le veți mai 

i nici un act juridic încheiat şi nici o garanţie pe 

dministrare de pe internet nu conține și numele 
 activitate. Numele și prenumele 

pentru a putea fi verificate 
profesionale, dacă au 

e pozitive sau negative în activitatea de administrare a 
i prenume practic nu e nimic sau mai bine zis e RISC. 

gina de web ! 
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