CONDIŢII GENERALE - ASIGURAREA DE
ACCIDENTE A PERSOANELOR

DEFINITII:
 Asigurat:
 Beneficiar:
 Contractant:
 Contract de
asigurare:
 Poliţa de
asigurare:
 Suma
asiguratǎ:
 Prima de
asigurare:
 Despǎgubire /
Indemnizaţie:
 Eveniment
asigurat:
 Forţǎ majorǎ:
 Accident:
 Arsurǎ:

 Boalǎ
profesionalǎ:
 Convalescenţǎ:
 Deces:
 Incapacitate
temporarǎ de
muncǎ:
 Intervenţie
chirurgicalǎ:
 Invaliditate
permanentǎ:
 Spital:

Persoana fizicǎ ce are vârsta cuprinsǎ între 14 si 69 de ani în momentul încheierii
asigurǎrii;
Persoana fizica desemnatǎ de Asigurat pentru a încasa despagubirea cuvenitǎ în cazul
decesului sǎu;
Persoana fizicǎ sau juridicǎ, care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în
beneficiul Asiguratului şi care are obligaţia plǎţii primelor de asigurare;
Act juridic bilateral încheiat între EUROINS şi Asigurat/Contractant care reglementeazǎ
relaţiile reciproce. Contractul de asigurare cuprinde Poliţa de asigurare, Condiţiile de
asigurare, Cererea de asigurare, eventuale documente anexe;
Document semnat între EUROINS si Asigurat care dovedeste încheierea contractului de
asigurare;
Suma înscrisǎ în Poliţa de asigurare şi care reprezintǎ valoarea maximǎ pe care
EUROINS poate sǎ o plǎteascǎ la producerea unui risc asigurat;
Suma pe care Asiguratul o achitǎ în schimbul preluǎrii de catre EUROINS a riscurilor
asigurate;
Suma pe care EUROINS o achitǎ Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului
asigurat, conform condiţiilor de asigurare;
Un eveniment întâmplǎtor şi incert acoperit prin contractul de asigurare, care are ca
rezultat producerea riscului asigurat;
Situaţie imprevizibilǎ la data încheierii asigurǎrii şi insurmontabilǎ în momentul apariţiei,
definitǎ de lege şi care face imposibilǎ executarea obligatiilor asumate prin contractul de
asigurare;
Vǎtǎmarea violentǎ a organismului datoratǎ unei cauze fortuite, violente şi exterioare care
produce urmǎri ce pot fi stabilite în mod obiectiv conducând la incapacitate temporarǎ de
muncǎ, invaliditate ori deces;
Boalǎ chirurgicalǎ localǎ şi generalǎ produsǎ de multipli agenţi (termici, chimici, flamǎ
electricǎ) cu evoluţie stadialǎ bine definitǎ şi cu prognostic în funcţie de amploarea şi
evoluţia leziunii locale, de gravitatea complicaţiilor şi de precocitatea şi corectitudinea
tratamentului;
Afecţiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de
agenţi nocivi fizici chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum şi de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca;
Perioada de tranziţie prin care trece un bolnav dupǎ vindecare pânǎ la însǎnǎtoşirea
deplinǎ;
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;
Situaţia aparutǎ ca urmare a unui accident suferit de Asigurat, ce îl impiedicǎ pe acesta în
totalitate sa efectueze orice activitate, pe o perioada de timp limitatǎ, doveditǎ prin
documente medicale eliberate de o unitate sanitarǎ competentǎ;
Procedurǎ/tehnicǎ medicalǎ ce implicǎ o incizie efectuatǎ într-un spital, sub o anestezie
localǎ sau generalǎ, de cǎtre un chirurg cu drept de exercitare a profesiei, în prezenţa
unui medic anestezist şi socotitǎ necesarǎ pentru ameliorarea unei vǎtǎmǎri corporale
suferitǎ de o persoanǎ, ca urmare a unui eveniment asigurat;
Stare ireversibilǎ ce constǎ în reducerea potenţialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual,
provocatǎ de un accident în care a fost atinsǎ integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea
persoanei, nesusceptibilǎ de ameliorǎri, doveditǎ de documente eliberate de organisme
competente;
Unitatea sanitarǎ cu paturi, de utilitate publicǎ, cu personalitate juridicǎ, care furnizeazǎ
servicii medicale în condiţii de deplinǎ acreditare (atât ca unitate sanitarǎ cât şi în ceea ce
priveşte personalul medical şi auxiliar angajat).

Art. 1 OBIECTUL ASIGURǍRII
1.1 EUROINS, în baza contractului de asigurare şi în
schimbul platii primei de asigurare efectuate de cǎtre
Contractant/Asigurat, asigura integritatea corporala
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sau viaţa Asiguratului prin acordarea acestuia (sau
Beneficiarului în cazul decesului Asiguratului) de
indemnizaţii până la limita sumei asigurate, în cazul
producerii, în timpul perioadei de asigurare, a unui
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accident care are drept consecinţă invaliditatea
permanentǎ sau decesul acestuia.
1.2 Pot fi cuprinse în asigurare numai persoanele cu
vârsta cuprinsǎ între 14 şi 69 de ani la data preluǎrii în
asigurare.
1.3 Nu se asigura persoanele:
1.3.1 care au o invaliditate permanenta mai mare de
50%;
1.3.2 care prezinta probleme cu privire la starea
sanatatii şi ca urmare au nevoie de îngrijire
(persoanele care sunt dependente de ajutor strain
pentru îndeplinirea treburilor zilnice);
1.3.3 cu boli psihice.
1.4 Persoanele cu defecte fizice sau mutilǎri evidente
pot fi asigurate numai printr-un contract special
încheiat între EUROINS şi Asigurat care să conţină:
- raportul medico-legal privind gradul de invaliditate al
Asiguratului;
- angajamentul Asiguratului de a nu pretinde sume
suplimentare sumei cuvenite prin luarea în
consideraţie a gradului de invaliditate al Asiguratului
conform pct. 10.3 din prezentele Condiţii de asigurare.
Art. 2 RISCURI ASIGURATE
RISCURI DE BAZǍ
2.1.1 EUROINS acoperǎ riscurile de invaliditate
permanenta şi deces produse în perioada de
valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a
unor accidente. Sunt acoperite prin prezenta asigurare
şi urmǎtoarele 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;
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.
2.1.2 Intrǎ sub acoperirea asigurǎrii, cu condiţia
dovedirii prin documente justificative eliberate de
organele în drept, accidentele suferite:
a. de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes
public, inclusiv în cadrul unor activitaţi culturale,
sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor
sarcini;
b. ca urmare a unei acţiuni întreprinse de Asigurat din
proprie iniţiativǎ pentru prevenirea ori înlǎturarea unui
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pericol care ameninţǎ avutul public sau pentru
salvarea de vieţi omeneşti;
c. ruperea diferitelor organe, produsa brusc, ca urmare
a efortului fizic excesiv în perioada de acoperire a
contractului de asigurare;
d. infecţia, în cazul în care substanţa infecţioasa a
ajuns în corp datorita unui accident, în perioada de
acoperire a contractului de asigurare.
EXTINDERI SPECIALE
2.2 SPITALIZARE DIN EVENIMENT ASIGURAT
În situaţia în care Asiguratul este internat într-un Spital
pentru o perioadǎ de minimum 3 zile (ca urmare a
unor evenimente asigurate produse în perioada de
valabilitate a Poliţei) EUROINS va plǎti pentru fiecare
zi de spitalizare (începând cu prima zi de internare)
indemnizaţia prevǎzutǎ în Poliţǎ pentru acest risc
asigurat.
2.3 CONVALESCENŢA DIN ACCIDENT
În situaţia în care, urmare a unui eveniment asigurat
produs în perioada de valabilitate a Poliţei, Asiguratul,
dupǎ o perioada de spitalizare de minim 3 zile, se aflǎ
în incapacitate temporara de munca, dovedita prin
existenţa unui concediu medical emis pe numele sau,
este indemnizat de cǎtre EUROINS pentru fiecare zi
de convalescenţa, începând cu perioada imediat
urmǎtoare spitalizǎrii.
2.4 INCAPACITATE TEMPORARǍ DE MUNCǍ DIN
EVENIMENT ASIGURAT
2.4.1 În situaţia în care, urmare a unui eveniment
asigurat produs în perioada de valabilitate a Poliţei,
Asiguratul se aflǎ în incapacitate temporarǎ de muncǎ,
doveditǎ prin prezentarea unui concediu medical pe
numele sǎu, EUROINS plǎteşte indemnizaţia
prevazutǎ în Poliţǎ pentru fiecare zi de concediu
medical (chiar dacǎ zilele nu sunt consecutive),
începând imediat cu prima zi dupǎ perioada franşizei
temporale. Franşiza temporalǎ deductibilǎ de 3 (trei)
zile se aplicǎ o singurǎ datǎ pentru un eveniment
asigurat.
2.4.2 Perioada de incapacitate temporarǎ de muncǎ
acoperǎ:
a. convalescenţa post-spitalizare şi/sau
b. perioada de tratament ambulatoriu pentru
evenimente asigurate, dar care nu necesitǎ spitalizare.
2.5 INTERVENŢII CHIRURGICALE DIN EVENIMENT
ASIGURAT
Prezentul Articol extinde acoperirea acordatǎ prin
Poliţa de bazǎ asupra Asiguratului pentru intervenţiile
chirurgicale suferite ca urmare a unui accident acoperit
prin Condiţiile de asigurare generale, survenit în
perioada de valabilitate a acestei Poliţe.
2.6 ARSURI DIN EVENIMENT ASIGURAT
2.6.1 Prezentul Articol extinde, prin plata unei prime
suplimentare, acoperirea acordata prin Poliţa de baza
pentru arsuri suferite ca urmare a unui accident
acoperit prin riscurile de baza, survenit în perioada de
valabilitate a acestei Poliţe.

CONDIŢII GENERALE - ASIGURAREA DE
ACCIDENTE A PERSOANELOR

2.6.2 Prevederile prezentului Articol sunt valabile pe
teritoriul României. Arsurile suferite ca urmare a unor
accidente produse în afara teritoriului României nu
sunt acoperite prin acest Articol, decât în masura în
care a fost încasata o primǎ suplimentarǎ.
2.7 CHELTUIELI MEDICALE DIN EVENIMENT
ASIGURAT
Prezentul articol extinde acoperirea conferitǎ prin
paragrafele 2.1.1 si 2.1.2 şi indemnizeazǎ Asiguratul în
situaţia în care este obligat, urmare a producerii
evenimentului asigurat, sǎ suporte urmǎtoarele
cheltuieli medicale în baza prescripţiei unui medic:
a. transportul cu ambulanţa de la locul accidentului la
cea mai apropiatǎ unitate medicalǎ abilitatǎ în
acordarea primului ajutor sau de la aceastǎ unitate
medicalǎ la o alta specializatǎ pentru rezolvarea
cazului respectiv, numai în situaţia în care acest lucru
este necesar din punct de vedere medical şi, în caz
contrar, ar pune viaţa asiguratului în pericol;
b. medicamente necesare tratarii afecţiunii respective
(numai în situaţia certificǎrii reţetei originale);
c. achiziţionarea/inchirierea (pentru prima data) de
proteze, orteze, cârje, scaune cu rotile precum şi a
altor asemenea necesare.
2.8
FRACTURI
OSOASE
DIN
EVENIMENT
ASIGURAT
În situaţia în care, urmare a unui eveniment asigurat,
Asiguratul sufera una sau mai multe fracturi,
EUROINS indemnizeazǎ persoana asigurata, daca la
încheierea
Poliţei
EUROINS
şi
Asiguratul/Contractantul au convenit în scris asupra
extinderii acoperirii Poliţei şi asupra acestui tip de
indemnizare.
2.9 IMOBILIZARE ÎN APARAT GIPSAT
În situaţia în care, urmare a unui eveniment asigurat
produs în perioada de valabilitate a Poliţei, Asiguratul
este imobilizat într-o îmbrǎcaminte din gips sau o alta
aparatura echivalenta (fixator extern etc.) EUROINS
plateste indemnizaţia prevǎzuta în Poliţa în condiţiile
prevǎzute şi la articolul 10, cu respectarea excluderilor
de la articolul 3.
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;
3.1.6 sinuciderea, chiar dacǎ persoana asiguratǎ a
comis fapta într-o stare care exclude libera
determinare a voinţei;
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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;
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 Asigurarea de accidente a persoanelor este
valabila pe teritoriul României cu posibilitatea extinderii
valabilitǎţii prin plata unei prime suplimentare şi
înscrierea acestei extinderi în Poliţa de asigurare.
Art. 5 PERIOADA DE RǍSPUNDERE A EUROINS
5.1 Perioada de asigurare este de un an. La cererea
Contractantului/Asiguratului, asigurarea se poate
încheia şi pe perioade mai scurte, dar nu mai puţin de
3 luni.
5.2 Rǎspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei
prevazuta în Poliţa de asigurare, dar nu înainte de
expirarea zilei în care a fost emisa Poliţa şi s-a achitat
prima de asigurare.
5.3 Rǎspunderea EUROINS înceteazǎ:
5.3.1 la ora “24” a zilei înscrise în Poliţa de asigurare
ca data de expirare a perioadei de asigurare sau a
ultimei zile din perioada pentru care s-a platit prima de
asigurare;
5.3.2 în caz de deces;
5.3.3 în cazul în care, înainte de a începe rǎspunderea
EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs şi
asigurarea a rǎmas fǎrǎ obiect, precum şi în cazul în
care dupa începerea raspunderii producerea
evenimentului asigurat a devenit imposibila;
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5.3.4 cu acordul ambelor parţi;
5.3.5 prin denunţare unilateralǎ, sub forma unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un
preaviz de 20 zile calendaristice;
5.3.6 în caz de forţǎ majora.
ART. 6 MODUL DE ÎNCHEIERE A ASIGURǍRII
6.1 Contractul de asigurare se încheie în baza
declaraţiei scrisa şi semnata de catre Asigurat.
6.2 Asigurarea se considera încheiata prin plata primei
de asigurare (sau a celei dintâi rate) şi emiterea de
catre EUROINS a Poliţei de asigurare.
Art. 7 SUMA ASIGURATǍ
7.1 Sumele asigurate pentru riscurile de baza (deces
sau invaliditate permanentǎ) precum şi valoarea
indemnizaţiilor pentru extinderile speciale sunt înscrise
în Poliţa de asigurare.
Art. 8 PRIMA DE ASIGURARE
8.1 Primele de asigurare se achitǎ anticipat şi integral
sau în cel mult patru rate (prima ratǎ se plǎteşte
înainte de intrarea în vigoare a Poliţei, iar urmǎtoarele
la datele scadente menţionate în Poliţa). Cuantumul şi
termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele
menţionate în Poliţa de asigurare.
8.2 În condiţiile în care suma asiguratǎ este stabilitǎ:
8.2.1 În lei, primele/ratele de primǎ de asigurare se
stabilesc şi se plǎtesc în lei;
8.2.2 În valuta (USD, EUR, etc.), primele/ratele de
prima de asigurare se stabilesc în aceeaşi valuta şi se
plǎtesc în valuta sau în lei la cursul de schimb al
Bǎncii Naţionale a României (B.N.R.) din data plǎtii.
8.3 Pentru asigurǎrile încheiate pe o perioada mai
mica de 1 an (minim 3 luni), prima de asigurare se
calculeaza pro-rata, în proporţie de 1/10 din prima
anuala inmultit cu numǎrul de luni pentru care se face
asigurarea. Orice luna începuta se considera luna
întreaga.
8.4 Neachitarea unei rate de prima la data scadenta
are drept consecinta suspendarea contractului de
asigurare;
8.5 În termen de 15 zile calendaristice EUROINS
poate repune contractul de asigurare în vigoare la
solicitarea scrisa a Asiguratului/Contractantului, în
baza unui act adiţional, dacǎ primele de asigurare
scadente au fost platite integral;
8.6 Contractul de asigurare se considerǎ repus în
vigoare la expirarea zilei în care s-a plǎtit rata de primǎ
restantǎ;
8.7 EUROINS nu va despǎgubi Asiguratul/Beneficiarul
în cazul eventualelor daune produse în perioada dintre
data scadenta la care ar fi trebuit sǎ achite rata de
prima şi data repunerii în vigoare a contractului de
asigurare;
8.8 Daca în decurs de 15 zile calendaristice Asiguratul/
Contractantul nu solicita repunerea în vigoare a
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contractului de asigurare, acesta se reziliaza de drept,
fǎrǎ vreo notificare prealabila.
Art. 9 OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI /
CONTRACTANTULUI
9.1 Asiguratul/Beneficiarul asigurǎrii este obligat sǎ
comunice EUROINS producerea accidentului în
termen de 3 zile calendaristice de la data
evenimentului.
9.2 Imediat dupǎ accident Asiguratul este obligat sǎ se
prezinte, în mǎsura în care starea sǎnǎtǎţii îi permite,
la o unitate sanitarǎ sau la un medic spre a fi examinat
şi sǎ urmeze tratamentul prescris. Daca Asiguratul nu
are aceastǎ posibilitate, obligaţia de a-l prezenta la
unitatea sanitarǎ sau la medic şi a se îngriji sǎ urmeze
tratamentul prescris o are Contractantul.
9.3 În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevǎzute
în
cuprinsul
Art
9.
de
mai
sus,
Asiguratul/Beneficiarul
pierde
dreptul
la
despǎgubire.
Art. 10 CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA
SI PLATA DESPǍGUBIRILOR
10.1 EUROINS plateşte întreaga sumǎ asiguratǎ în
caz de deces sau invaliditate permanenta totala ca
urmare a unui accident produs în timpul valabilitǎţii
Poliţei de asigurare, inclusiv dacǎ decesul sau
invaliditatea s-au ivit în decurs de cel mult un an de la
data accidentului.
10.2 Dacǎ invaliditatea permanenta este parţiala,
EUROINS plǎteşte, în limita sumei asigurate pentru
invaliditate permanentǎ totalǎ, o parte din aceastǎ
sumǎ corespunzǎtoare gradului de invaliditate
permanentǎ stabilit conform Tabelului 1.
10.3 Dacǎ înainte de accident Asiguratul avea o
invaliditate permanentǎ din cauza unui accident
anterior sau din orice altǎ cauzǎ, pentru determinarea
gradului de invaliditate permanentǎ în urma
accidentului, se stabileşte mai întâi gradul total de
invaliditate
permanentǎ
(inclusiv
invaliditatea
permanentǎ existentǎ înainte de accident); din gradul
de invaliditate astfel stabilit, se scade gradul de
invaliditate permanentǎ existentǎ înainte de accident şi
diferenţa reprezintǎ gradul de invaliditate permanentǎ
ca urmare a accidentului.
10.4 Totalul sumelor platite pentru cazurile de
invaliditate permanentǎ parţialǎ nu poate sǎ
depaseascǎ suma asigurata pentru invaliditate
permanenta totala.
10.5 Plata sumei asigurate pentru deces se face
independent de plǎţile efectuate pentru invaliditate
permanentǎ.
10.6 Gradul de invaliditate permanenta din accident se
stabileşte de catre organele medicale în drept, dupa
efectuarea tratamentului medical în baza examinǎrilor
medicale în conformitate cu instructiunile Ministerului
Sanatatii şi Familiei şi Ministerului Finanţelor Publice
privind capacitatea de munca.
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10.7 EUROINS este în drept sǎ ceara şi Asiguratul
este dator, sub sancţiunea pierderii drepturilor din
asigurare ca urmare a accidentului, sǎ se prezinte spre
a fi examinat şi de medici desemnaţi de EUROINS, iar
dacǎ starea sa nu-i permite deplasarea, sǎ accepte
examinarea de cǎtre aceşti medici, fǎrǎ vreo cheltuialǎ
pentru Asigurat.
10.8 În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevazute la
pct. 10.6 şi 10.7 de mai sus, EUROINS poate refuza
plata indemnizaţiei de asigurare, daca din acest motiv
nu a putut stabili gradul de invaliditate permanentǎ din
accident.
10.9 În cazurile de invaliditate permanenta
incontestabila, examinarea angajatului, stabilirea
gradului de invaliditate permanentǎ şi plata sumei
asigurate, se pot face înainte de terminarea
tratamentului; în celelalte cazuri, stabilirea gradului de
invaliditate permanentǎ şi plata indemnizaţiilor de
asigurare se fac la terminarea tratamentului, dar nu
mai devreme de trei luni şi nici mai târziu de un an de
la data accidentului.
10.10 Suma asiguratǎ se plǎteşte Asiguratului/
Beneficiarului.
10.11 Suma asiguratǎ se plǎteşte independent de
sumele cuvenite Asiguratului din alte contracte sau
Poliţe de asigurare.
10.12 Numǎrul maxim de zile de spitalizare continuǎ
platite este de 90 iar numǎrul maxim de zile de
spitalizare plǎtite într-un an de asigurare este de 180.
10.13 Nu se acordǎ indemnizaţii de spitalizare decât
Asiguratului cǎruia medicul specialist îi recomandǎ
internarea în Spital în scopul tratǎrii consecinţelor unui
eveniment asigurat; nu se platesc indemnizatii de
spitalizare pentru tratarea unor afectiuni a cǎror cauza
nu se încadreaza în definiţia evenimentelor asigurate
prin prezentele condiţii precum şi pentru internari în
scopul investigarii sau diagnosticarii unor boli.
10.14 Numǎrul maxim de zile de convalescenţǎ platite
ca urmare a unui eveniment asigurat este de 90 zile,
iar cumulat, pentru un an de asigurare este de 180
zile.
10.15 Numarul maxim de zile de spitalizare cumulat cu
zilele de incapacitate temporarǎ de munca, într-un an
de asigurare nu poate depaşi 180 zile.
10.16 Numǎrul maxim de zile de incapacitate
temporarǎ de muncǎ ca urmare a unui singur
eveniment asigurat este de 90 zile iar EUROINS va
indemniza maxim 180 zile de incapacitate de muncǎ
într-un an de asigurare pentru o persoanǎ Asiguratǎ.
10.17 Pentru o intervenţie chirurgicală suferită de
Asigurat, acesta primeşte de la EUROINS un procent
din suma asigurata (Tabel 2), aferentă acestui risc, în
funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale conform
Tabelului 3 (“Gradul de dificultate al intervenţiilor
chirurgicale”).
10.18 Pentru o arsurǎ suferitǎ de Asigurat ca urmare a
unui accident, acesta primeşte de la EUROINS un
procent din suma asigurata aferentǎ prezentului
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Articol, în funcţie de Indicele Prognostic total (IP).
Pentru calculul IP şi a indemnizaţiei de care
beneficiaza asiguratul se vor utiliza tabelele 4 şi 5.
10.19 EUROINS indemnizeazǎ Asiguratul pentru
cheltuielile prevǎzute la articolul 2.7 cu condiţia
prezentǎrii în original a documentelor emise pe numele
persoanei asigurate, pânǎ la limita maxima înscrisǎ pe
Poliţǎ; dacǎ la momentul producerii evenimentului
asigurat mai existǎ şi o alta asigurare încheiatǎ de
Contractant şi/sau Asigurat care acoperǎ cheltuielile
menţionate la articolul 2.7, rǎspunderea EUROINS se
va limita la cota proporţionalǎ care-i revine cu privire la
riscul asigurat produs.
10.20 Cuantumul indemnizaţiei platita de EUROINS ca
urmare a unei fracturi se determinǎ aplicând sumei
asigurate pentru acest risc procentul corespunzǎtor
conform tabelului 6. În situaţia în care, urmare a unui
eveniment asigurat, Asiguratul suferǎ mai multe
fracturi, indemnizaţia cuvenitǎ se majoreazǎ cu: 25%
pentru fracturarea a douǎ oase, cu 50% pentru
fracturarea a trei oase şi 5% pentru fracturarea a patru
sau mai multe oase.
10.21 Existenţa unei fracturi deschise care impune şi o
interventie chirurgicala nu exclude indemnizarea
Asiguratului pentru ambele riscuri.
10.22 Indemnizarea Asiguratului pentru “Imobilizare în
aparat gipsat” se face pentru o perioada de maxim 45
zile, chiar daca acestea nu sunt consecutive, într-un
interval de timp de maxim 180 zile de la data
producerii evenimentului asigurat şi cu respectarea
perioadei maxime de indemnizare de 180 zile,
indiferent de numarul de evenimente.
10.23 Prevederile de la paragrafele 10.12 - 10.22 se
aplica numai dacǎ s-a plǎtit prima suplimentarǎ
corespunzǎtoare extinderilor speciale şi sunt valabile
în perioada de valabilitate a Poliţei de asigurare.
10.24 În cazul producerii evenimentelor asigurate,
pentru încasarea sumei cuvenite în baza Poliţei de
asigurare,
Asiguratul/Beneficiarul
va
prezenta
EUROINS, dupǎ caz, urmǎtoarele documente:
a. cererea de despǎgubire;
b. actele de identitate ale Asiguratului, în caz de
invaliditate sau, dupǎ caz, actul de deces;
c. procesul-verbal din care sǎ rezulte data, felul şi
împrejurǎrile accidentului; în cazul accidentelor pentru
care nu s-au încheiat procese-verbale de constatare
de cǎtre organele competente, data, felul şi
împrejurǎrile accidentului vor fi dovedite prin:
- adeverinţe eliberate de organul medical care a dat
primul ajutor dupǎ accident, sau prin orice mijloace
legale de probǎ, inclusiv, în lipsa altor probe, cu
declaraţii de martori autentificate de organe
competente sau date în faţa reprezentanţilor
EUROINS;
- în caz de deces al Asiguratului în urma unui accident,
certificatul de deces precum şi declaraţia scrisǎ a
angajatului de desemnare a Beneficiarului; aceastǎ
declaraţie va trebui sa fie certificatǎ pentru

CONDIŢII GENERALE - ASIGURAREA DE
ACCIDENTE A PERSOANELOR
autenticitate de cǎtre Asiguratul care a încheiat
asigurarea;
- adeverinţa eliberatǎ de un organ medical abilitat
privind gradul de invaliditate stabilit;
- alte acte necesare, pentru soluţionarea cererilor de
platǎ.
10.25 EUROINS este în drept sǎ amâne plata
indemnizaţiilor daca, în legǎtura cu evenimentul
asigurat, a fost deschisa împotriva Asiguratului o
ancheta din partea organelor de Poliţie sau o
procedurǎ penala, pâna la finalizarea anchetei,
respectiv a cercetǎrilor penale.
10.26 Pretenţiile Asiguratului faţa de EUROINS în
legǎtura cu accidentul produs şi cu urmǎrile acestuia,
se sting în limita sumei asigurate. EUROINS rǎspunde
numai în limita sumei asigurate.
Art. 11 DISPOZITII FINALE
11.1 Pǎrtile pot aduce de comun acord modificǎri la
contractul de asigurare, acestea intrând ìn vigoare la
data convenitǎ ìn scris de cǎtre pǎrti.
11.2 În limita indemnizatiilor plǎtite Asiguratului,
EUROINS este subrogat în drepturile acestuia
împotriva celor rǎspunzǎtori de producerea si mǎrirea
pagubelor.
11.3 Dacǎ Asiguratul renunta la dreptul de regres, sau
daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este
posibilǎ, EUROINS este eliberat de obligatia de a plǎti
indemnizatia pânǎ la limita sumei reprezentând dreptul

AFcond11_14

Pag: 6/6
Cod: AF(1)
Editia: 1
Revizia: 1/14

de regres. Dacǎ plata a fost deja efectuatǎ, Asiguratul
este obligat sǎ înapoieze indemnizatia încasatǎ, in
termen de 30 de zile de la notificarea scrisa facuta de
catre EUROINS.
11.4 În termen de 20 zile dupǎ producerea
evenimentului asigurat, EUROINS poate sǎ denunte
contractul de asigurare, dacǎ acesta a rǎmas în
vigoare, prin scrisoare recomandatǎ.
11.5 EUROINS poate sǎ denunte contractul de
asigurare înainte de producerea evenimentului
asigurat, sau sǎ refuze plata indemnizatiei dupǎ
producerea evenimentului asigurat, fǎrǎ restituirea
primelor încasate, în cazul în care Asiguratul a
încercat sau încearcǎ sǎ obtinǎ prin fraudǎ sau
tentativǎ de fraudǎ despǎgubiri de la EUROINS.
11.6 Asigurarea ìncheiata potrivit prezentelor conditii
este supusǎ legilor si practicilor din România, iar
prezentele Conditii se completeazǎ cu prevederile
legale ìn vigoare privitoare la asigurǎri.
11.7 Dreptul de a ridica pretentii fatǎ de EUROINS
privind achitarea indemnizatiei se stinge în termen de
doi ani de la data producerii evenimentului asigurat.
11.8 Orice diferend in legatura cu aplicarea si
interpretarea conditiilor de asigurare se va solutiona pe
cale amiabilǎ, ìn caz contrar, litigiul urmand a fi
rezolvat de catre instantele judecatoresti competente
din Romania.
ASIGURAT/CONTRACTANT,

EUROINS,

