ASIGURARE DE VIAȚĂ
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Groupama Asigurări S.A., autorizată în România de
Autoritatea de Supraveghere Financiară, înscrisă în Registrul
Asigurătorilor și Reasigurătorilor sub nr. RA-009/2003

Produsul Asigurarea privată de deces cu plata indemnizației în ”24
de ore”

Acest document este un sumar cu cele mai importante caracteristici ale produsului de asigurare. Informațiile prezentate în acest document
se completează cu prevederile din următoarele documente: Formularul de analiză a cerințelor și necesităților clienților (DNT), Oferta de asigurare,
Cererea de asigurare, Condițiile de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea privată de deces cu plata indemnizației în “24 de ore” este o asigurare de viață care, în cazul producerii evenimentului asigurat, oferă protecţie
financiară imediată celor dragi. Groupama Asigurări se angajează ca, în cazul decesului asiguratului, să plătească beneficiarului desemnat de
dumneavoastră, în 24 de ore de la primirea notificării evenimentului, indemnizaţia de asigurare egală cu suma asigurată stabilită de la încheierea
Contractului de asigurare, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de producerea riscului asigurat.

Ce se asigură?
Riscul acoperit: decesul asiguratului din orice cauză
 Deces din accident
 Deces din boală
 Deces din cauze naturale
 Deces ca urmare a sinuciderii

Ce nu se asigură?
 Decesul ca urmare a următoarelor evenimente:
 Război, tulburări sociale, acte de terorism sau sabotaj
 Acciente nucleare, catastrofă ecologică
 Epidemie națională sau pandemie confirmată

Suplimentar, se poate opta pentru utilizarea în avans a 50%
din suma asigurată în cazul în care asiguratul este
diagnosticat cu o boală gravă: tumoră malignă stadiul 3 sau
4, scleroză multiplă/scleroză în plăci, accident vascular
cerebral și leucemie
Informațíi referitoare la suma asigurată: clientul poate opta
la încheierea contractului pentru una dintre cele trei variante
de sumă asigurată:
 5.000 lei
 8.000 lei
 12.000 lei
Informațíi referitoare la persoana asigurată: Pot beneficia
de asigurare persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 85 ani

Există restricții de acoperire?
În cazul în care decesul asiguratului are loc în primul an de asigurare,
nu se acordă suma asigurată, ci se returnează primele de asigurare
plătite până la data producerii decesului asiguratului

 Cheltuieli medicale nerecomandate de medic
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 Spitalizare pentru mai puțin de 3 zile consecutive
 Incapacitate temporară de muncă ca urmare a oricărui
eveniment legat de sarcină (inclusiv naștere)
 Intervenții chirurgicale produse după 60 de zile de la data
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Unde beneficiez de acoperire?
În întreaga lume, oriunde s-ar întâmpla riscul asigurat. Indemnizația de asigurare se plăteşte numai în România.

Ce obligații am?
Pe toată durata de valabilitate a Contractului de asigurare aveți obligația:
- de a declara adevărul şi informaţii exacte și complete
- de a plăti prima de asigurare în cuantumul şi la termenele stabilite prin Contractul de asigurare
- de a ne informa în scris cu privire la orice schimbare legată de beneficiarul desemnat
- de a vă actualiza în scris datele personale şi datele de corespondenţă
- de a informa beneficiarul desemnat despre încheierea asigurării
În cazul solicitării despăgubirii, asiguratul sau beneficiarul desemnat au obligația de a aviza evenimentul conform Condiţiilor de asigurare
Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte în avans şi poate fi achitată prin instrumente bancare (ordin de plată/virament bancar/internet banking) în
conturile Groupama Asigurări sau în numerar reprezentantului dumneavoastră de vânzări.
Frecvența de plată a primelor poate fi trimestrială, semestrială, anuală sau unică. Durata plății primelor de asigurare eșalonate este de 10
ani.

Când începe și când încetează acoperirea?
Durata asigurării este viageră, începând la încheierea Contractului și sfârșind la data decesului asiguratului.
Acoperirea prin asigurare începe la ora 00:00 a zilei imediat următoare celei în care s-a efectuat plata primei de asigurare, și încetează la
ora 24:00 a datei de încetare a Contractului. Contractul poate înceta ca urmare a decesului asiguratului, reziliere, neplata primei, alte
prevederi legale sau cuprinse în Condițiile de asigurare.
Cum pot să reziliez contractul?
Rezilierea contractului se poate efectua cu notificarea scrisă, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile, calculat de la data la care Groupama
primeşte notificarea.
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