Poți face modificări
Folosind Cererea de modificare tip (disponibilă pe site-ul Groupama sau în
agenții), poți în orice moment:
schimba beneficiarul;
schimba contractantul;
schimba numele contractantului, asiguratului sau beneficiarului, în baza
actelor doveditoare;
schimba datele de contact (adresa de domiciliu și corespondență, telefon,
e-mail) a contractantului, asiguratului sau beneficiarului.

Asigurarea
privată de deces
”24 de ore”

Ce e de facut in momentul producerii evenimentului nefericit
În urma producerii riscului asigurat, beneficiarul desemnat transmite documentele
menționate în Conditiile contractuale la adresa avizare24ore@groupama.ro:
formular pentru anunțarea evenimentului asigurat tip;
copia certificatului de deces;
copia actului său de identitate;
detalii cont bancar.
Noi vom plăti indemnizaţia de asigurare (suma asigurată, aleasă la momentul
încheierii asigurării) către beneficiar/moștenitorii legali (conform certificatului
de moștenitor), în termen de 24 de ore de la primirea documentației complete.

În cazul în care asiguratul a încasat indemnizația de asigurare aferentă Clauzei
indemnizație parțială pentru boli grave, indemnizația de asigurare pentru deces
va reprezenta diferența rămasă din suma asigurată.

Ai nevoie de informații suplimentare? Ai întrebări?
Oricând ai nevoie de o mâna de ajutor, contactează
consultantul de vânzări sau dă-ne un telefon la
AloGroupama - Centrul de Relatii Clienti - 0374110110

Sunt evenimente ce nu pot fi evitate,
dar te poți pregăti pentru ele

Asigurarea privată de deces cu plata indemnizației în
“24 de ore” îti acordă ție sau familiei tale suportul financiar
imediat necesar acoperirii cheltuielilor aferente în cazul unui
deces (cheltuieli funerare, taxe legale și de succesiune), fie că:
îți dorești ca pentru cei dragi cheltuielile imediate să nu fie
o povară financiară;
vrei ca părinții tăi să aibă liniștea că atunci când vine un
astfel de moment, nu există constrângeri financiare și totul
se va face cu respectarea obiceiurilor la care țin atât de mult.
Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Ce trebuie să știi despre asigurarea ta?
Găsești mai jos un sumar al celor mai relevante și mai importante informații
despre produs pentru a-ți face mai ușoară parcurgerea Condițiilor contractuale.
De asemenea informează-i pe cei dragi de existența acestei asigurări.

De ce să alegi asigurarea de la Groupama?
Asigurarea privată de deces cu plata indemnizației în “24 de ore” îți oferă protecție
pe întreaga viață și nu este limitată la perioada de plată a primei de asigurare;
Facem plata în 24 de ore. Singurul produs la care plata se face fără evaluare
suplimentară;
Plătim în avans 50% din indemnizația de asigurare dacă ai ales și Clauza de
indemnizație parțială pentru boli grave;
Poți să ai până la 85 de ani la încheierea contractului și nu îți solicităm
evaluare medicală la încheierea asigurării.

De ce Groupama Asigurări?
Suntem prezenți în România de peste 10 ani și suntem în top 5 companii de
asigurări din țară;
1 milion de clienți persoane fizice și 80.000 de companii au ales produsele
Groupama Asigurări;
650.000 de dosare de daună soluționate în ultimii 10 ani;
De 6 ori premiul de Excelență în Relația cu Clienții în cadrul Galei Premiilor
Pieței de Asigurări.

Care sunt beneficiile tale?
Rapiditate
Plata în 24 de ore de la transmiterea prin mail a documentelor care dovedesc producerea nefericitului eveniment.
Simplitate
Fără evaluare medicală la încheierea asigurării, doar prin completarea Cererii de asigurare dacă ai între 20 și 85 de ani împliniți.

Plata primei de asigurare
Poți alege între plata în numerar, cu cardul sau prin transfer bancar. Pentru o
ușoară identificare a plății menționează la detalii numărul Poliței și CNP-ul
contractantului sau folosește codul de bare din înștiințările de plată.
Prima se achită anticipat, conform frecvenței alese, iar valoarea nu se va modifica
pe durata de plată de 10 ani. Dacă plătești numai o parte a primei de asigurare
scadente, contractul de asigurare este considerat neplătit.

Libertate de alegere
Poți alege suma asigurată dintre 5.000, 8.000 sau 12.000 lei. Valoarea primei depinde de suma asigurată și de vârsta asiguratului la intrarea în
asigurare și nu se modifică pe durata plății primelor.
Poți adăuga și Clauza de indemnizație parțială pentru boli grave, iar costul primei crește cu doar 5% (Clauza se aplică în cazul diagnosticării cu:
tumoră malignă în stadiul 3 sau 4, scleroză multiplă, scleroză în plăci, accident vascular cerebral sau leucemie).
Poți desemna un beneficiar al asigurării care să încaseze indemnizația și îți recomandăm să faci acest lucru pentru a putea beneficia de plata rapidă
în 24 de ore.
Flexibilitate
Poți plăti prima de asigurare fie integral, fie în rate trimestriale, semestriale sau anuale, într-un interval de 10 ani de la semnarea poliței. Pentru
persoanele cu vârsta între 76-85 de ani împliniți, plata primei de asigurare se face integral.
Protecție
Ești acoperit în caz de deces în România și în străinătate, din al doilea an de asigurare. După plata ultimei rate, acoperirea este valabilă pe întreaga
durată a vieții.

Ai o perioadă de grație de 30 de zile pentru achitarea primelor scadente, timp în
care, în situația producerii riscului asigurat, noi vom acorda indemnizația de
asigurare.
Poți reactiva acoperirea riscului asigurat dacă faci plata primelor restante într-un
interval de maxim 180 de zile de la scadență. Depășirea acestui termen implică
încetarea contractului, fără posibilitatea repunerii în vigoare și fără valoare de
răscumpărare.

