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CONDIȚII GENERALE DE ASIGURARE PRIVIND 
ASIGURAREA CU INVESTIȚIE PROTÉGE INVEST

Condițiile generale de asigurare cuprind următoarele de&niții:

Accident: reprezintă evenimentul produs în perioada de valabilitate a Contractului de 
asigurare, cauzat de factori neprevăzuţi, externi, vizibili, violenţi, întâmplători şi 
absolut independenţi de voinţa Asiguratului şi care determină vătămarea corporală 
sau decesul acestuia. Producerea succesivă a mai multor accidente, într-un interval 
de 72 de ore, se consideră un singur accident.

Acoperire temporară: acoperirea riscului de deces din accident pe perioada derulării campaniei.

An de asigurare: reprezintă perioada dintre două aniversări consecutive ale Contractului de asigurare.

Aniversarea contractului de 
asigurare:

este data împlinirii fiecărui an de asigurare începând cu data intrării în vigoare a 
Contractului de asigurare, dată specificată în Poliţa de asigurare.

Asigurat: este persoană fizică, client al Băncii, a cărei viață, integritate corporală sau sănătate 
fac obiectul Contractului de asigurare, cu vârsta minimă de intrare în asigurare de 16 
ani și vârsta maximă de intrare în asigurare de 75 de ani.

Bene#ciar: este persoana fizică sau juridică desemnată în Polița de asigurare pentru încasarea 
indemnizaţiei de asigurare.

Boală: reprezintă orice stare anormală, patologică, determinată de afectarea temporară 
sau ireversibilă a structurii și/sau a funcţionalităţii normale a întregului organism 
sau a oricărei părţi a acestuia, diagnosticată de medicul specialist, conform criteriilor 
clinice, paraclinice.

Campanie: perioada de timp în care Asigurarea poate fi contractată.

Cererea de asigurare: formularul (tip) care conţine date despre Asigurat și informaţii necesare 
evaluării riscului asigurat și reprezintă manifestarea de voinţă și consimţământul 
Dumneavoastră, respectiv al Asiguratului, în vederea încheierii Contractului de 
asigurare. Cererea de asigurare face parte din Contractul de asigurare.

Certi#cat de asigurare 
temporară:

este documentul eliberat de Noi prin care vă oferim acoperirea temporară a riscului 
de deces al Asiguratului ca urmare a unui accident, pe perioada derulării Campaniei.

Condiție preexistentă: este orice boală sau vătămare corporală care a fost diagnosticată de un medic, 
înaintea contractării asigurării.

Contractul de asigurare: este actul juridic care se încheie între Dumneavoastră, Asigurat și Noi, prin care 
Dumneavoastră vă obligaţi să plătiţi prima de asigurare, iar Noi ne obligăm ca, la 
producerea riscului asigurat, să plătim indemnizaţia de asigurare.

Contul Contractantului: un cont creat și administrat de Noi pentru fiecare Contractant în parte, în baza 
Contractului de asigurare.

Dumneavoastră sunteţi 
Contractantul:

persoană fizică sau juridică, client al Băncii, care încheie Contractul de asigurare 
cu Noi, plătește prima de asigurare unică pentru acoperirea riscurilor asigurate 
privind persoana Dumneavoastră sau o altă persoană, având calitatea de Asigurat, 
cu vârsta la intrarea în asigurare de minim 16 ani ș i maxim de 75 de ani și faţă de 
care există un interes asigurabil. Dumneavoastră aveţi obligaţia să plătiţi prima de 
asigurare și ocupaţia Dumneavoastră trebuie să reflecte eligibilitatea în acest sens. 
“Dumneavoastră” puteţi avea atât calitatea de “Contractant”, cât și de “Asigurat”, în 
cadrul Contractului de asigurare.

Durata asigurării: perioada de timp, exprimată în număr întreg de ani, delimitată prin data intrării în 
vigoare și data expirării, menționată în Poliţa de asigurare.

Eveniment asigurat: evenimentul a cărui producere declanșează obligaţia Noastră de plată a indemnizaţiei 
de asigurare.
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Fondul de investiţii: portofoliul de active financiare, administrat prin intermediul unor instituţii financiare, 
în scopul exclusiv al investirii primei alocate componentei de investiţie.

Indemnizaţia de asigurare poate #:

Indemnizația de deces: reprezintă suma de bani, pe care Noi o plătim în cazul decesului Asiguratului.

Indemnizația de maturitate: reprezintă suma de bani, pe care Noi o plătim în cazul în care Asiguratul este în viață 
la data expirării Contractului de asigurare.

Interes asigurabil: este o cerinţă esenţială pentru valabilitatea Contractului de asigurare și reprezintă 
existenţa unei relaţii clare între Asigurat, pe de o parte, și Dumneavoastră, 
respectiv Beneficiarul, pe de altă parte. Această relaţie trebuie să justifice interesul 
Dumneavoastră legitim, pentru plata primelor de asigurare, nivelul sumelor asigurate 
alese și protecţia de natură financiară oferită Beneficiarului.

Noi suntem Asigurătorul: Groupama Asigurări S.A, companie autorizată de Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiară sub Nr. RA – 
009/10.04.2003. Adresa Sediului Nostru social este: București, Str. Mihai Eminescu 
nr. 45, Sector 1.

Poliţa de asigurare: este documentul eliberat de Noi ce reprezintă dovada încheierii Contractului de 
asigurare. Poliţa de asigurare este parte integrantă a Contractului de asigurare.

Prima de asigurare unică: suma de bani plătită de Dumneavoastră într-o singură tranșă, la momentul 
completării Cererii de asigurare, în schimbul asumării de către Noi a obligaţiilor 
contractuale pentru componenta de protecţie și componenta de investiţie.

Preţ de cumpărare: preţul la care sunt alocate unităţile de fond în Contul Contractantului.

Preţ de vânzare: preţul la care sunt anulate unităţile de fond din Contul Contractantului, în scopul 
deducerii cheltuielilor și/sau al plăţii beneficiilor care decurg din contract.

Procent de alocare: partea din prima de asigurare unică, care este investită în fondul de investiţii.

Reprezentantul de vânzări: este persoana fizică sau juridică, împuternicită de Noi să vă consilieze în vederea 
încheierii unei asigurări, să vă sprijine în completarea Cererii de asigurare, să 
intermedieze/încheie asigurări în numele Nostru, în conformitate cu prevederile 
stipulate în contractul în baza căruia i-a fost acordată împuternicirea.

Risc asigurat: reprezintă evenimentul viitor, posibil, incert, definit în prezentele Condiţii de 
asigurare. Ca urmare a producerii riscului asigurat Noi vom plăti indemnizaţia de 
asigurare.

Suma asigurată: este valoarea maximă garantată, specificată în Poliţa de asigurare, pe care Noi ne 
obligăm să o plătim la producerea riscului asigurat, conform Condiţiilor de asigurare.

Suma la risc: suma necesară acoperirii riscului de deces; reprezintă partea pozitivă a diferenţei 
dintre Suma asigurată și Valoarea contului.

Taxa de răscumpărare: suma dedusă de către Noi din Contul Contractantului, în cazul răscumpărării totale/
parţiale a Contractului de asigurare.

Unitate de fond: diviziune a fondului de investiţii folosită de Noi în scopul evaluării drepturilor și 
obligaţiilor bănești ce decurg din Contractul de asigurare.

Valoarea de răscumpărare totală: valoarea obţinută prin retragerea întregii sume de bani, aflată în Contul 
Contractantului, pe care Noi suntem obligați să o plătim conform Condiţiilor de 
Asigurare.

Valoarea de răscumpărare 
parţială:

valoarea obţinută prin retragerea unei părţi din suma de bani aflată în Contul 
Contractantului, sumă ce este situată între anumite limite stabilite și comunicate de 
către Noi.

Vătămare corporală: reprezintă orice vătămare fizică a Asiguratului, produsă în urma unui accident, 
detectabilă din punct de vedere medical ș i justificată prin documente medicale 
eliberate de către medici specialiști.
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1. OBIECTUL ASIGURĂRII

1.1. Prezenta asigurare conţine două componente:
a) Componenta de protecţie – decesul din orice cauză sau decesul din accident
b) Componenta de investiţie

1.2. Prin Contractul de asigurare, Dumneavoastră vă obligați să plătiți o primă de asigurare unică, în cuantumul şi la termenul 
stabilit în Poliţa de asigurare, în schimbul cărora Noi ne obligăm să plătim Bene&ciarilor/Asiguratului, după cum urmează:
a) indemnizaţia de deces, în cazul producerii decesului Asiguratului, este cea mai mare valoare dintre suma asigurată 
garantată în caz de deces – sumă convenită şi înscrisă în Poliţa de asigurare – şi valoarea Contului Contractantului din 
ziua următoare de evaluare după primirea înştiinţării producerii decesului.
b) indemnizaţia de maturitate, la data de expirare a Contractului de asigurare, este valoarea Contului Contractantului din 
data de expirare a Contractului de asigurare.

1.3. Pe perioada derulării campaniei va &  valabilă Asigurarea temporară, decesul din accident în limita maximă a sumei 
asigurate de 4.000 de lei conform Certi&catului de Asigurare temporară. Durata asigurării temporare va & pe perioada 
campaniei, &ind cuprinsă între prima zi după data plății primei de asigurare și ziua intrării în vigoare a asigurării.

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

2.1. Prezenta asigurare poate & încheiată începând cu vârsta de 16 ani, vârsta maximă de intrare în asigurare &ind de 75 de 
ani. Asigurarea expiră la data înscrisă în Poliţa de asigurare.
În prezentele Condiţii de Asigurare se ia în calcul vârsta în ani împliniţi la data încheierii Contractului de asigurare.

2.2. Cererea de asigurare se completează de către Asigurat şi Contractant şi se semnează de către aceștia şi Noi, &ind parte 
integrantă a Contractului de asigurare.

2.3. Noi ne rezervăm dreptul de a veri&ca starea de sănătate a Asiguratului. Veri&carea poate include examinări medicale 
efectuate de o unitate medicală desemnată/agreată de Noi, în baza unei comunicări scrise din partea Noastră.  

2.4. În procesul de evaluare, dacă se determină existenţa unui risc ce depăşeşte riscul de asigurare standard, ne rezervăm 
dreptul de:
a) a accepta acoperirea riscurilor asigurate în schimbul unei majorări a taxei aferente riscului de deces; 
b) a vă oferi asigurarea în alte condiţii decât cele menţionate în Cererea de asigurare;
c) a refuza acoperirea riscurilor asigurate, în acest caz prima de asigurare iniţială va &  returnată fără a &  purtătoare de 
dobândă. Dacă la cererea Noastră, Asiguratul a efectuat examinări medicale care au fost plătite de Noi, atunci din prima 
de asigurare iniţială se reţin costurile efectuării examinărilor medicale respective. 
În oricare din cauzele de mai sus Vă vom transmite în scris decizia noastră, la adresa Dumneavoastră de corespondenţă 
declarată.

2.5. Dacă, în perioada dintre data semnării Cererii de asigurare şi data intrării în vigoare a Poliţei de asigurare, se modi&că 
starea de sănătate, ocupaţia Asiguratului sau alte informaţii furnizate pentru evaluarea riscului, trebuie să &m anunţaţi 
imediat, în scris, într-un termen de 7 zile de la producerea schimbării.

3. ÎNCEPEREA CONTRACTULUI

3.1. Contractul de asigurare începe la ora 00:00 a datei de intrare în vigoare a asigurării, speci&cată în Polița de asigurare. 
3.2. Moneda Contractului este Lei.

4. PRIMA DE ASIGURARE 

4.1. Prima de asigurare, aferentă componentei de protecţie este stabilită de Noi pe baza calculului actuarial, în funcţie de 
categoria de risc în care se încadrează ocupaţia Asiguratului (hobby, sporturi practicate de Asigurat), vârsta Asiguratului, 
starea de sănătate a acestuia şi în funcţie de Suma la risc.

4.2. Prima de asigurare unică se va plăti la data completării şi semnării Cererii de asigurare de către Dumneavoastră. În calitate 
de plătitor, Dumneavoastră veţi solicita şi păstra dovada plăţii primei de asigurare. Noi nu suntem responsabili de plăţile 
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efectuate de Dumneavoastră fără a avea dovada de plată.

5. SUMA ASIGURATĂ

5.1. Suma asigurată reprezintă suma înscrisă în Poliţa de asigurare pe care  Noi o  putem plăti în cazul producerii evenimentului 
asigurat şi garantată de către  Noi, cu respectarea prezentelor Condiţii de asigurare.

5.2. Valorea sumei asigurate este calculată ca produs între valoarea primei de asigurare unice şi coe&cientul de multiplicare 
al primei unice (Anexa 1).

6. FONDUL DE INVESTIŢII 

6.1. Fondul de investiţii reprezintă activele Noastre &nanciare, administrate conform unei strategii de investiţii cu prevederi 
de conservare a capitalului iniţial.

6.2. Valoarea fondului de investiţii este egală cu diferenţa dintre valoarea de piaţă a activelor deţinute de fondul de investiţii 
şi debitele existente în momentul evaluării, aşa cum sunt ele prevăzute în Capitolul 7.
Veniturile obţinute pe baza activelor deţinute de fondul de investiţii vor & reinvestite în fondul de investiţii.

6.3. Dumneavoastră vă asumaţi în totalitate riscurile investiţiei.
6.4. Fondul de investiţii va & evaluat lunar de Noi, iar preţul unităţilor de fond va & a&şat lunar pe site-ul Nostru şi publicat 

lunar într-o publicaţie &nanciară cu acoperire naţională.
6.5. În scopul protejării valorii activelor, Noi avem dreptul de a renunţa la actualul fond de investiţii şi de a crea altul.
6.6. Noi avem obligaţia de a vă anunța despre decizia de des&inţare a fondului de investiţii cu minim 30 de zile înainte de a 

transpune în fapt acest lucru.
6.7. Unităţile de fond existente în fondul de investiţii la care s-a renunţat vor & transferate în noul fond de investiţii creat fără 

a & percepute alte taxe.

7. TAXE REFERITOARE LA FONDUL DE INVESTIŢII

7.1. Noi vom deduce din valoarea fondului de investiţii o taxă de administrare direct legată de costurile de gestionare a 
acestuia.

7.2. După emiterea Poliţei de asigurare, Noi vom deduce la &ecare evaluare a fondului de investiţii, taxa de administrare 
direct legată de costurile de gestionare a fondului de investiţii, prin reducerea preţului unităţilor de fond.

8. PREŢURILE UNITĂŢILOR DE FOND

8.1. Preţul de vânzare ş i preţul de cumpărare al unităţilor de fond se determină, pentru fondul de investiţii, în funcţie de 
valoarea activelor fondului de investiţii.

8.2. Preţul de vânzare al unei unităţi de fond este calculat prin împărţirea valorii totale a fondului de investiţii la numărul total 
al unităţilor din fondul de investiţii, deţinute de către toţi Contractanţii.

8.3. Preţul de cumpărare al unei unităţi de fond este calculat pe baza preţului de vânzare, preţul de cumpărare  depăşind cu 
un anumit procent preţul de vânzare (Anexa 1).

8.4. Preţul unităţilor de fond va & aproximat cu 4 zecimale, prin rotunjire.

9. CONTUL CONTRACTANTULUI

9.1. La data investiţiei primei de asigurare unice, Noi vom crea Contul Contractantului. Unităţile de fond vor &  alocate în 
fondul de investiţii. Unităţile de fond deţinute de Dumneavoastră în fondul de investiţii, Vă atestă dreptul de a dispune 
de o parte din valoarea fondului, dar fără niciun drept de proprietate asupra fondului de investiţii.

9.2. Valoarea Contului Contractantului este determinată prin înmulţirea numărului de unităţi de fond cu preţul de vânzare al 
unităţilor din fondul de investiţii, preţ valabil la data evaluării Contului Contractantului.

9.3. Numărul unităţilor de fond alocate în Contul Contractantului se va calcula utilizând preţul de cumpărare existent la data 
tranzacţiei.
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9.4. Numărul unităţilor de fond din fondul de investiţii va & calculat prin aproximarea cu 6 zecimale, prin rotunjire.
9.5. Din Contul Contractantului  se vor anula unităţi de fond pe toată durata Contractului de asigurare pentru a acoperi costul 

asigurării.
Noi vom determina costul asigurării utilizând preţul de vânzare valabil din ziua în care sunt datorate aceste costuri.

10. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

10.1. Dumneavoastră puteţi solicita oricând pe perioada de valabilitate a Contractului de asigurare, printr-o cerere scrisă, 
orice modi&cări cu privire la: schimbarea de Bene&ciar/Contractant, schimbarea numelui Asiguratului/Contractantului, 
schimbarea adresei de domiciliu/sediului, adresa de corespondenţă sau datele de contact ale Asiguratului/
Contractantului.
Ne rezervăm dreptul de a refuza schimbarea de Contractant, în cazul în care nu există interes asigurabil.
În cazul în care Dumneavoastră nu aveţi ş i calitatea de Asigurat, aveţi obligaţia de a furniza consimţământul scris al 
Asiguratului în legătură cu modi&cările Contractului de asigurare.

10.2. Orice modi&care speci&cată la Art. 10.1. este posibilă, după depunerea de către Dumneavoastră a cererii de modi&care, 
şi numai dacă aceasta va & acceptată de către Noi. În caz de acceptare, se consideră data redactării actului de noti&care 
ca &ind data de intrare în vigoare a modi&cării.

11. RĂSCUMPĂRAREA PARŢIALĂ SAU TOTALĂ 

11.1. Răscumpărarea parţială:
11.1.1. Pe durata de valabilitate a Contractului de asigurare, dar numai după prima aniversare, Dumneavoastră aveți 

posibilitatea de a ne solicita în scris răscumpărarea parţială, respectiv să retrageți o parte din valoarea totală a 
unităţilor de fond a*ate în Contul Contractantului, sumă ce este situată între anumite limite stabilite și menționate 
în Anexa 1 la Poliţa de asigurare.

11.2. Răscumpărarea totală:
11.2.1. Pe durata de valabilitate a Contractului de asigurare, Dumneavoastră aveţi posibilitatea de a Ne solicita 

răscumpărarea totală prin cererea de răscumpărare scrisă.
11.2.2. De la data primirii cererii de răscumpărare totală, Dumneavoastră nu mai puteţi opera nicio modi&care a 

Contractului de asigurare.
11.3. Valoarea de răscumpărare va &  calculată în ziua următoare de evaluare după data primirii ş i a acceptării cererii de 

răscumpărare şi din aceasta se va reţine taxa pentru răscumpărare conform Anexa 1 la Poliţa de asigurare.
11.4. Noi vom plăti Valoarea de răscumpărare cuvenită Dumneavoastră, în maxim 15 zile de la data cererii de răscumpărare. 

Plata Valorii de răscumpărare se va face într-un cont bancar al Dumneavoastră, speci&cat în cererea de răscumpărare, 
deschis la o bancă de pe teritoriul României

11.5. Dacă există o răscumpărare parţială plătită anterior, valoarea acesteia, precum şi alte taxe datorate, vor & deduse din 
indemnizaţia de asigurare de plătit.

11.6. Dacă vor exista neclarităţi în ceea ce priveşte dreptul de a încasa Valoarea de răscumpărare, Noi avem dreptul să amânăm 
efectuarea plăţii până la obţinerea clari&cărilor necesare.

11.7. În cazul în care Dumneavoastră nu aveţi ş i calitatea de Asigurat, aveţi obligaţia de a furniza consimţământul scris al 
Asiguratului asupra solicitării de răscumpărare parţială. 
În cazul în care Contractantul este persoană juridică şi plata se solicită a & efectuată în contul Asiguratului, Contractantul 
își va asuma responsabilitatea pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv a obligaţiilor 
&nanciar-&scale.

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

12.1. Contractul de asigurare încetează în următoarele cazuri:
a) la ora 24:00 a datei de expirare înscrisă în Poliţa de asigurare;
b) la data producerii evenimentului asigurat;
c) la data denunţării/rezilierii Contractului de asigurare de către una dintre părţi;
d) la data plății Valorii de răscumpărare totale a Contractului de asigurare.

12.2. Denunţarea Contractului de asigurare de către una dintre părţi se poate efectua numai cu noti&carea scrisă, prealabilă, 
a celeilalte părţi, cu cel puţin 20 de zile înaintea denunţării.
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12.3. Dumneavoastră aveți posibilitatea să renunțați la Contractul de asigurare în termen de 20 de zile de la data semnării 
contractului de Noi. Ca urmare, prima de asigurare unică plătită, mai puţin taxa de poliţă, vă va & returnată, iar dacă au 
fost efectuate analize medicale care au fost plătite de Noi, din prima de asigurare unică se deduc şi costurile analizelor 
respective. 

13. PLATA INDEMNIZAŢIEI DE DECES 

13.1. La producerea decesului, Noi vom &  înştiinţaţi în scris, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 
producerea acestuia.
După înştiinţare, Contractantul/Bene&ciarul are obligaţia să depună la sediul nostru, documentele solicitate referitoare 
la producerea evenimentului asigurat şi/sau necesare la evaluarea acordării indemnizaţiei de deces.

13.2. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la Art. 13.1., Noi avem dreptul de a refuza plata indemnizaţiei de deces, 
dacă din acest motiv nu a putut & determinată cauza şi circumstanţele producerii evenimentului asigurat.

13.3. Evaluarea şi stabilirea dreptului la indemnizaţia de deces se vor face numai după ce Contractantul/Bene&ciarul la deces 
ne va prezenta următoarele documente:
a) cererea de indemnizaţie de deces (tip);
b) poliţa de asigurare/certi&catul de asigurare temporară (original);
c) dovada achitării primei de asigurare unice;
d) actul de identitate pentru determinarea legitimităţii Bene&ciarului de a obţine indemnizaţia de deces (copie);
e) documente care să ateste producerea evenimentului asigurat;
f ) certi&catul de deces (copie);
g) certi&catul medical constatator al decesului, emis de un medic sau de o autoritate competentă (copie);
h) documente medicale care să cuprindă diagnosticul ş i evoluţia tuturor afecţiunilor sau problemelor medicale în 
legatură cu decesul (adeverinţă medicală, bilet de externare, &şă medicală etc.);
i) proces verbal încheiat de autorităţile competente sau orice acte care pot arăta circumstanţele producerii accidentului 
(copie): declaraţii cu martori, certi&cat de analiză toxicologică, alcoolemie, adeverinţe medicale eliberate de instituţia 
medicală care a acordat primul ajutor etc.; 
j) certi&catul de analiză toxicologică, dacă a fost prelevată o astfel de probă la producerea accidentului;
k) alcoolemia, dacă a fost prelevată o astfel de probă la producerea accidentului;
l) documentele ce atestă calitatea de moştenitor şi actele de identitate ale moştenitorului;
m) orice alte documente cerute de Noi pentru a determina legalitatea plăţii sau pentru a determina nivelul
corespunzător al indemnizaţiei de asigurare şi pentru a stabili împrejurările, cauzele şi consecinţele producerii
evenimentului asigurat.

13.4. Documentele emise într-o limbă străină trebuie însoţite de traducere autorizată, costul traducerii &ind suportat de către 
Bene&ciar.

13.5. Plata indemnizaţiei de deces se va face într-un termen de 15 zile de la data depunerii ultimului document solicitat de 
Noi, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor şi cauzelor producerii evenimentului asigurat, într-un cont bancar, 
al Bene&ciarului/Bene&ciarilor în caz de deces desemnaţi în Cererea de asigurare, deschis la o bancă de pe teritoriul 
României. Contul va & speci&cat în scris, de către Bene&ciarul la deces, în Formularul de plată a indemnizatiei de deces.

13.6. În cazul în care nu a fost stabilit un Bene&ciar la deces sau dacă Bene&ciarul desemnat a decedat înaintea producerii 
evenimentului asigurat, plata indemnizaţiei de deces se face moştenitorilor, conform legislaţiei în vigoare.

13.7. Noi ne rezervăm dreptul de a investiga orice pretenţie pentru a determina întinderea obligaţiei pentru plata indemnizaţiei 
de deces. Prin semnarea Cererii de asigurare, Noi suntem împuterniciţi de Asigurat să obţinem toate documentele 
legate de producerea evenimentului asigurat. 

13.8. Bene&ciarul la deces este obligat să ne faciliteze accesul la toate informaţiile necesare determinării cauzelor producerii 
evenimentului asigurat. Orice piedică sau informaţie falsă a Bene&ciarului sau/şi a unui terţ prepus al Bene&ciarului, 
care ne împiedică să determinăm cauzele producerii evenimentului asigurat, Ne va da dreptul de a refuza plata 
indemnizaţiei de deces.

13.9. În cazul în care este anunţată dispariţia Asiguratului, Noi vom recunoaşte obligaţia plăţii indemnizaţiei de deces, cu 
condiţia să existe o hotărâre judecătorească de&nitivă și irevocabilă în acest sens.

13.10. Începerea procedurii de stabilire şi evaluare a drepturilor din asigurare nu constituie o recunoaştere a obligaţiei de 
plată a indemnizaţiei de deces.
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14. PLATA INDEMNIZAȚIEI DE MATURITATE

14.1. Noi vom plăti indemnizaţia de maturitate Asiguratului/Bene&ciarului, la maturitatea asigurării, dacă Asiguratul este în 
viaţă la data de expirare a Contractului de asigurare în vigoare.

14.2. Pentru a intra în posesia indemnizaţiei de maturitate, Asiguratul/Bene&ciarul trebuie să ne transmită, cu 30 de zile 
înainte de data de expirare a Contractului de asigurare, următoarele documente: 
a) Cerere indemnizaţie de maturitate (tip);
b) Poliţa de asigurare (original); 
c) Dovada achitării prime unice de asigurare; 
d) Act de identitate/paşaport Asigurat (copie);
e) Copia actului de identitate pentru determinarea legitimității Bene&ciarului de a obține indemnizația de maturitate.

14.3.  În cazul în care Asiguratul a decedat după data de expirare a Contractului de asigurare, vom plăti indemnizaţia de 
maturitate bene&ciarilor desemnați/moştenitorilor, în baza documentelor speci&cate la Art. 14.2., depuse de aceştia, şi 
a actelor doveditoare, conform legislaţiei în vigoare.

14.4. Noi vom plăti indemnizaţia de maturitate în maxim 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete în contul 
bancar al Bene&ciarului la maturitatea asigurării, deschis la o bancă de pe teritoriul României, speci&cat în Cererea 
indemnizaţiei de maturitate.

14.5. În cazul în care nu este revendicat dreptul la indemnizația de maturitate, după împlinirea datei de expirare a Contractului 
de asigurare, Noi avem dreptul de a transfera suma cuvenită într-un cont bancar curent şi de a o păstra cu dobânda şi 
comisioanele băncii respective.

14.6. Dacă vor exista neclarităţi în ceea ce priveşte dreptul de a încasa indemnizaţia de maturitate, Noi avem dreptul să 
amânăm efectuarea plăţii, până la obţinerea clari&cărilor necesare.

15. EXCLUDERI

15.1. Noi nu datorăm indemnizaţia de asigurare, dacă evenimentul asigurat s-a produs ca urmare:
a) a unei condiţii pre-existente, dacă nu a fost acceptată în procesul de evaluare conform Art. 2.4.
b) a stării de război (declarat sau nu), operaţiunilor de război, războiului civil, invaziei, revoluţiei, rebeliunii, ostilităţii 
militare, participării active la acte de terorism sau revolte (răscoale, tulburări sociale, revoluţii), prestării serviciului 
militar sau în timpul restabilirii ordinii publice;
c) a unei explozii atomice, catastrofe ecologice, radiaţii provenite din fuziunea sau &siunea nucleară, infestării radioactive 
urmare a radiaţiilor provocate de accelerarea arti&cială a particulelor atomice, accidentului nuclear;
d) epidemiei naţionale sau pandemiei con&rmate de autorităţile competente;
e) a sinuciderii Asiguratului, în termen de doi ani de la încheierea Contractului de asigurare;
f ) a acţiunii directe a Asiguratului a*at în stare de ebrietate sau cu un grad de alcoolemie peste 0,8 la mie în sânge;
g) a comiterii sau încercării de a comite, cu intenţie de către Asigurat, ca autor sau complice, a unor acţiuni violente sau 
criminale, imprudențe sau neglijențe grave, prevăzute de legea penală în vigoare; 
h) a unui act intenţionat al Bene&ciarului, pentru care acesta a fost condamnat de&nitiv. În acest caz, Noi vom plăti 
indemnizaţia de deces celorlalţi Bene&ciari desemnaţi sau moştenitorilor Asiguratului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
i) a consumului excesiv de medicamente/droguri/alcool/introducerea intenţionată a unor substanţe nocive în organism 
sau administrarea inadecvată a unor substanţe folosite în terapeutică;
j) a infecţiei cu H.I.V.

15.2. Noi avem dreptul de a amâna plata indemnizaţiei de asigurare către un Bene&ciar asupra căruia există suspiciuni 
în legătură cu evenimentul asigurat, ce rezultă din acte emise de autorităţi, până la &nalizarea anchetei sau a altor 
proceduri penale.

15.3. Noi nu datorăm indemnizaţia de asigurare dacă acoperirea următoarelor activităţi nu a fost acceptată prin condiţii 
speciale, în cazul în care, la data producerii evenimentului asigurat, Asiguratul: 
a) practică sporturi sau activităţi considerate periculoase cum ar &: alpinismul, cursele cu vehicule motorizate terestre, 
acvatice sau aeriene, paraşutismul, planorismul, acrobaţia, cascadoria (enumerarea este ilustrativă şi nu exhaustivă);
b) zboară în calitate de pasager, pilot al unui aparat de zbor sau membru al echipajului, altul decât cel aparţinând unei 
societăţi autorizate de transporturi aeriene de persoane, care efectuează zboruri pe rute regulate şi cu orar a&şat.

15.4. În cazul decesului Asiguratului, în situaţiile prevăzute la Art. 15.1. și 15.2., Contractul de asigurare va înceta, iar Noi vom 
plăti Valoarea de răscumpărare, dacă aceasta există, Bene&ciarului sau moştenitorilor, conform legislaţiei în vigoare, 
calculată la data producerii decesului, fără alte obligaţii de plată din partea noastră.
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16. DECLARAȚII FALSE 

16.1. Dumneavoastră ş i/sau Asiguratul sunteți răspunzător pentru corectitudinea informaţiilor furnizate în Cererea de 
asigurare şi celelalte documente constitutive ale Contractului de asigurare şi în baza cărora Noi am acceptat încheierea 
Contractului de asigurare. 

16.2. Dacă una dintre părţi va furniza declaraţii false sau informaţii incomplete/inexacte, cât ş i în cazul în care datele de 
identi&care ale Contractantului/Asiguratului/Bene&ciarului se regăsesc în Lista persoanelor supuse sancţiunilor 
internaţionale a Asigurătorului, atunci Ne vom rezerva dreptul de a rezilia Contractul de asigurare în consecinţă sau 
de a refuza plata indemnizaţiei de asigurare. Rezilierea se va opera de la data când Asiguratul/Contractantul a luat la 
cunoştinţă intenţia noastră de reziliere.

16.3. Dacă Dumneavoastră sau Asiguratul veţi furniza declaraţii inexacte sau de reticenţă făcute cu rea credinţă, Contractul 
de asigurare va deveni nul. În aceste condiții Noi ne rezervăm dreptul de a reţine primele de asigurare cuvenite până la 
momentul la care am luat cunoştinţă de aceste declaraţii. Noi suntem degrevați de plata indemnizaţiei de asigurare şi 
vom plăti, în schimb, Valoarea de răscumpărare totală calculată conform Capitolului 11. 

17. CORESPONDENȚA OFICIALĂ

17.1. Noi suntem obligați să acceptăm cu efect juridic documentele ce ne-au fost trimise, în vederea încheierii Contractului 
de asigurare sau ulterior intrării lui în vigoare, numai dacă au fost prezentate în formă scrisă. Documentele au efect 
juridic numai dacă au fost înregistrate/primite de Noi.

17.2. Adresa Dumneavoastră de corespondență trebuie să &e pe teritoriul României. În cazul în care Dumneavoastră părăsiți 
România pentru mai mult de o lună, atunci trebuie desemnat un mandatar, în România, pentru corespondența cu Noi. 
Dacă nu va exista un mandatar desemnat, Noi suntem îndreptățiți să trimitem toată corespondența la ultima adresă 
cunoscută, cu efect juridic.

17.3. În cazul în care Dumneavoastră vă schimbați adresa de corespondență fără să ne înștiințați în scris, Noi vom transmite 
toată corespondența la ultima Dumneavoastră adresă comunicată, fără să & m răspunzători de consecințele acestui 
lucru. 

18. PIERDEREA SAU DISTRUGEREA POLIŢEI DE ASIGURARE

18.1. În caz de pierdere sau distrugere a Poliţei de asigurare, Noi vom elibera o copie a acesteia, la solicitarea Dumneavoastră 
argumentată în scris. Costul acestei copii va & suportat de Dumneavoastră (costul va & a&șat pe site-ul Nostru o&cial, 
acesta &ind aplicabil de la data a&șării). După eliberarea copiei, originalul încetează a mai & valabil.

19. TERITORIALITATE

19.1. Prezenta asigurare acoperă evenimentul asigurat produs atât în România, cât şi în străinătate. Indemnizaţia de asigurare 
se va plăti numai în România.

20. PREVEDERI FINALE

20.1. Contractul de asigurare este guvernat de legislaţia română în vigoare privind asigurările şi reasigurările şi de prevederile 
speci&ce cuprinse în prezentele Condiţii de asigurare.

20.2. Există posibilitatea ca Noi să includem în Contractul de asigurare, cu acordul părţilor, unele prevederi diferite faţă de 
cele menţionate în prezentele Condiţii de asigurare, dacă este necesar pentru scopul şi natura asigurării. Eventualele 
diferenţe nu vor & în con*ict cu stipulaţiile obligatorii ale legii mai sus menţionate.

20.3. În cazul în care datele de identi&care ale Dumneavoastră/Asiguratului/Bene&ciarului se regăsesc în Lista persoanelor 
supuse sancţiunilor internaţionale, ne rezervăm dreptul de a rezilia Contractul de asigurare sau de a refuza plata 
indemnizaţiei de asigurare, respectiv a Valorii de răscumpărare.

20.4. Toate informaţiile obţinute de Noi din documentele care fac parte din Contractul de asigurare se vor trata con&denţial 
şi se vor folosi numai în scopuri interne.

20.5. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de asigurare, pe toată 
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perioada în care aceasta acţionează. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Îndeplinirea contractului 
va & suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până 
la apariţia acesteia. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a noti&ca imediat şi în mod complet, 
celeilalte părţi, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, & ecare parte va avea 
dreptul să noti&ce celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată 
pretinde celeilalte daune – interese.

20.6. În cazul constatării insolvabilităţii noastre Dumneavoastră, Asiguratul sau Bene&ciarul vă puteţi adresa Fondului de 
garantare conform art. 60 din Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România.

 20.7. Dumneavoastră, Asiguratul sau Bene&ciarul aveţi posibilitatea de a ne comunica în scris, toate nemulţumirile, con*ictele 
şi neînţelegerile cu privire la Contractul asigurare. 
Adresa Sediului Nostru social este: Bucureşti, Str. Mihai Eminescu nr. 45, Sector 1
Ambele părţi se obligă să rezolve pe cale amiabilă toate con*ictele care pot să apară din sau în legătură cu Contractul 
de asigurare. În cazul în care con*ictele nu au putut & rezolvate pe cale amiabilă, atunci toate litigiile decurgând din 
Contractul de asigurare vor & soluţionate de către instanţele competente din România.

20.8. În cazul în care Dumneavoastră/Asiguratul sau Bene&ciarii sunteţi nemultumiţi de soluţionarea cererilor privind 
Contractul de asigurare, vă puteţi adresa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din cadrul Autorității de Supraveghere 
Financiară, organul responsabil cu supravegherea ş i controlul dispoziţiilor legale în scopul apărării drepturilor 
asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare.

20.9. Prezentele Condiţii generale de asigurare intră în vigoare la data de 6 august 2013 şi se vor aplica tuturor Contractelor 
de asigurare încheiate în Campanie.
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