CLAUZA SUPLIMENTARA D
asigurarea de accidente a persoanelor
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Prezentul Supliment se va aplica numai împreună cu “Conditii generale - Asigurarea de accidente a
persoanelor “ şi are întâietate faţă de Condiţiile generale, în măsura în care intră în contradicţie cu
acestea.
DEFINITII



Asigurat :
Beneficiar :



Eveniment
asigurat:
 Accident:



Deces:



Invaliditate
permanenta:



Fractura:

Persoana fizica ce are varsta cuprinsa intre 14 si 69 ani in momentul incheierii asigurarii ;
Persoana fizica desemnata de Asigurat pentru a incasa despagubirea cuvenita in cazul
decesului sau ;
Un eveniment întâmplǎtor şi incert acoperit prin contractul de asigurare, care are ca
rezultat producerea riscului asigurat;
Vatamare violenta a organismului datorata unei cause fortuite, violente si exterioare care
produce urmari ce pot fi stabilite in mod obiectiv conducand la invaliditate permanenta sau
deces;
Încetarea din viaţǎ a Asiguratului, imediat sau după un interval de timp de cel mult 1 an,
ca o consecinţă a unui accident care rezultă din Certificatul de deces emis de autorităţi
competente;
Stare ireversibila ce consta in reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual,
provocat de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala sau sanatatea
persoanei, nesusceptibila de ameliorari si dovedita cu documente eliberate de autoritatile
competente;
Discontinuitatea a osului, produsa in urma unui accident.

Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
1.1 EUROINS prin derogare de la „ Conditii generale
- Asigurarea de accidente a persoanelor ” şi în
conformitate cu prevederile din prezentul Supliment,
asigura , în schimbul primei de asigurare plătite de
către Asigurat, integritatea corporala sau viata
Asiguratului prin acordarea de indemnizatii pana la
limita sumei asigurate, in cazul producerii unui
accident din orice cauza ce are drept consecinta
decesul sau invaliditatea permanenta a acestuia.
Art. 2 RISCURI ASIGURATE
RISCURI DE BAZǍ
2.1 EUROINS acorda indemnizatiile convenite pentru
invaliditate permanenta sau deces produse in
perioada de valabilitate a contractului de asigurare ca
urmare a unor accidente produse din orice cauza.
2.1.1 Sunt acoperite prin prezenta asigurare, dar nu se
limiteaza la acestea, si urmatoarele evenimente :
a.accidentele produse ca urmare a circulaţiei
mijloacelor de transport;
b. insolaţii, degerǎri, colaps prin caldura sau frig, de la
care Asiguratul nu s-a putut sustrage din cauza
accidentului;
c. asfixierea prin emanaţie de gaze şi/sau de vapori şi
urmarile ingerarii accidentale de substanţe toxice;
d. arsuri, înec, lovire, cǎdere, alunecare, întepare,
taiere;
e. explozii, prabuşiri/alunecari de teren, acţiunea
fulgerului, acţiunea curentului electric;
f. atacul din partea altei persoane sau a unui animal;
g. decesul cauzat de o boalǎ infecţioasǎ acutǎ
posttraumaticǎ, turbare sau tetanos;
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h. urmǎrile imediate ale efortului fizic excesiv şi subit
determinat de cauze de forţa majorǎ;
i. accidentele provocate de funcţionarea maşinilor,
aparatelor, uneltelor;
j. accidentele rezultate în urma acţiunii armelor.
EXTINDERI SPECIALE
2.2
FRACTURI
OSOASE
DIN
EVENIMENT
ASIGURAT
În situaţia în care, urmare a unui eveniment asigurat,
Asiguratul sufera una sau mai multe fracturi,
EUROINS indemnizeaza persoana asigurata.
2.3 IMOBILIZARE IN APARAT GIPSAT
În situaţia în care, urmare a unui eveniment asigurat
produs în perioada de valabilitate a Poliţei, Asiguratul,
este imobilizat intr-o imbracaminte din gips sau o alta
aparatura echivalenta ( fixator extern, etc.) EUROINS
plateste indemnizatia prevazuta in polita.
Art. 3 EXCLUDERI
3.1 Nu sunt cuprinse în asigurare şi EUROINS nu va
acorda despǎgubiri pentru:
3.1.1 urmǎrile bolilor profesionale;
3.1.2 urmǎrile bolilor cauzate de afecţiuni psihice;
3.1.3 urmǎrile bolilor infecţioase (malarie, tifos
exantematic, SIDA, etc.);
3.1.4 urmǎrile iradierii puternice (cu o intensitate de cel
puţin 100 electron-volţi) prin raze laser sau ultraviolete
produse artificial;
3.1.5 urmǎrile expunerii prelungite la razele solare, la
temperaturi extreme şi la condiţii meteorologice
nefavorabile;
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3.1.6 sinuciderea, chiar dacǎ persoana asiguratǎ a
comis fapta într-o stare care exclude libera
determinare a voinţei;
3.1.7 consecinţele consumului de droguri sau
narcotice, abuzul ori utilizarea de medicamente fǎrǎ
prescripţie medicalǎ;
3.1.8 conducerea unui vehicul în stare de ebrietate sau
pentru care Asiguratul nu deţine permis legal de
conducere, inclusiv a unei motociclete sau scuter, cu
excepţia celor cu o capacitate cilindricǎ sub 50 cm3;
3.1.9 leziuni vertebrale, hemoragii ale organelor
interne sau cerebrale, exceptând cazurile în care
exista o legaturǎ directa de cauzalitate între aceste
leziuni sau hemoragii şi accidentul întâmplat care intrǎ
sub acoperirea prezentului contract de asigurare.
3.2 EUROINS nu face plati în baza prezentei Poliţe
daca decesul sau invaliditatea permanenta au fost
cauzate de:
3.2.1 comiterea sau încercarea de comitere cu intenţie
a unor fapte pedepsite de codul penal;
3.2.2 operaţiuni militare în timp de rǎzboi, declarat sau
nu, greve, tulburǎri civile;

ASIGURAT/CONTRACTANT,
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3.2.3 influenţe directe sau indirecte ale exploziei
atomice, ale radiaţiilor sau infestarii radioactive ca
urmare a folosirii energiei atomice;
3.2.4 calamitǎţi naturale;
3.2.5 deţinerea sau folosirea de explozivi;
3.2.6 substanţe sau compuşi chimici, atât ca urmare a
poluǎrii cât şi a declanşǎrii unor reacţii chimice;
3.2.7 otrǎviri şi intoxicaţii prin introducerea de
substanţe solide sau lichide pe cale oralǎ.
3.2.8 participarea la întreceri sportive ca amator sau
profesionist sau practicarea sporturilor extreme, a
sporturilor de iarnǎ sau de apǎ;
Art.4 TERITORIALITATE
4.1 ‘‘Clauza suplimentara D’’ este valabila numai pe
teritoriul Romaniei.
Art.5 SUMA ASIGURATA
5.1 Sumele asigurate pentru riscurile de baza precum
si valoarea indemnizatiilor pentru extinderile speciale
sunt cele inscrise in Polita de asigurare.

EUROINS,

