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Acest document reprezintă un rezumat al acoperirii asigurării, informațiile precontractuale și contractuale 

complete fiind furnizate în alte documente (condițiile generale de asigurare, condiții particulare de asigurare, 

clauze speciale și/sau suplimentare, după caz). 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Asigurătorul, în baza contractului de asigurare și în schimbul plății Primei de Asigurare efectuate de către 

Contractant/Asigurat, preia asupra sa riscul de deces, invaliditate permanentă, fracturi, arsuri, 

incapacitate temporară de muncă, intervenții chirurgicale și spitalizare (funcție de acoperire solicitată de 
asigurat) survenite ca urmare a unui accident, obligându-se ca la producerea acestora să plătească 

indemnizația cuvenită Asiguratului/Beneficiarului. 

 

 
Ce se asigură? 

 Contractul de asigurare se incheie numai 

pentru persoane eligibile a căror vârstă 

este cuprinsă între 16 şi 65 de ani, cu 

respectarea condiţiei ca la terminarea 

perioadei asigurate Asiguratul să nu 

depăşească vârsta de 70 de ani. 

 Contractul de asigurare acopera: 

 

 

Ce nu se asigură? 

Asigurătorul nu datorează Indemnizația de 
Asigurare dacă riscurile asigurate s-au produs 

ca urmare a: 

 sinuciderii sau oricărei tentative de suicid, 

automutilare sau îmbolnăvire intenționată a 
Asiguratului; 

 practicării de către Asigurat a unor activități 
sau sporturi periculoase; 

 bolilor profesionale. 

 decesul asiguratului survenit ca urmare a 

unui accident; 
 invaliditatea permanentă totală sau 

parțială din accident; 

 fracturi, arsuri, incapacitate temporară de 

muncă, intervenții chirurgicale și 
spitalizare (în funcție de acoperirea 
solicitată de asigurat) survenite ca urmare 

a unui accident. 

  

   

 

 

Exista restricții de acoperire? 

 Asigurătorul nu datorează Indemnizația de 
Asigurare dacă riscurile asigurate s-au produs 

ca urmare a: 

! utilizării de către Asigurat a unor 

medicamente sau tratamente neprescrise de 
către o autoritate medicală competentă, 

consumului de substanțe cu efect psihoactiv 

sau narcotice precum și ca urmare a 
consumului de alcool, caracterizat printr-un 

grad de alcoolemie al Asiguratului mai ridicat 

de 0,5%; 

! participării benevole a Asiguratului la război 

sau operațiuni de război, chiar și nedeclarat, 

invazie, ocupație militară, război civil, 

insurecție, tulburări civile, revolte, greve, acte 

de terorism sau sabotaj; 

! acțiunii unor substanțe explozive, toxice, 
radioactive, nucleare, poluante ori de 

contaminare. 

 

 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 

 Polița de asigurarea validează pe teritoriul României dacă nu s-a convenit altfel. 



 

Asigurarea de accidente de persoane 
 

Document de informare privind produsul de asigurare 
 

ABC Asigurări Reasigurări SA 

ABC Asigurări Reasigurări SA. abc-AS-01.06.A Rev. 0/ Octombrie 2018 Pagina 2/2 
 

 

 

Ce obligații am? 

Asiguratul/Contractantul este obligat la plata integrală a primelor/ratelor de asigurare până la data 

scadentă conform frecvenței de plată precizată în Polița de Asigurare. 

Asiguratul/Contractantul are următoarele obligații: 

 să notifice Asiguratorul referitor la orice modificare a ocupației persoanei asigurate, în termen de 

20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării; 

 să anunțe, în scris, orice modificare apărută fața de condițiile inițiale ale Contractului de 

Asigurare. 

 să urmeze toate recomandările medicului de specialitate în ceea ce privește 

tratamentul/intervenția chirurgicală/recuperarea. Nerespectarea de către Asigurat a 
recomandărilor medicului de specialitate, dă dreptul Asigurătorul să diminueze sau să refuze 

plata Indemnizației de Asigurare; 

 să notifice, în scris, Asigurătorul cu privire la producerea Riscului Asigurat în termen de 5  (cinci) 

zile lucrătoare. Notificarea cu întârziere a Asigurătorului, conferă acestuia posibilitatea de a 

reduce parțial sau total valoarea Indemnizației de Asigurare. Notificarea Riscului Asigurat după 

6 luni de la data producerii exonerează Asigurătorul de la plata oricărei Indemnizații de asigurare; 

 de a sprijini Asigurătorul în toate acțiunile sale pe lângă autorizațiile care au legătură cu 

Evenimentul Asigurat, pentru finalizarea dosarului de daună; 

 de a pune la dispoziția Asigurătorului documentele solicitate, pentru a putea stabili cauza, modul 

de producere și urmările Evenimentului Asigurat. 

 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare se pot achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în 

numerar (pe bază de chitanță) sau prin ordin de plată în contul comunicat de Asigurator (prima rată 

se plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate 

în poliță). Primele de asigurare se pot achita la intermediarii in asigurari (agenti, brokeri) 
imputerniciti de Asigurator sa incaseze primele de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea?  

Răspunderea Asigurătorului începe la data înscrierii în poliță (condiționat de plata primei de 

asigurare) și după efectuarea inspecției de risc, după caz. Răspunderea Asigurătorului încetează in 

ziua și la ora înscrisă în poliță, în caz de daună totală, prin denunțarea unilaterală/reziliere sau 

forță majoră. 

 

 

Cum pot să ies din asigurare? 

Prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 de zile. 

 

  

 

 

  


