Asigurare de viață
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Eurolife ERB Asigurări de Viață S.A., înregistrată în România,
autorizația de funcționare nr. 579/17.08.2007

Produsul: Perspective pentru cei dragi

Acest document conține o scurtă prezentare a principalelor elemente ale produsului de asigurare.
Informații complete privind condiţiile de asigurare sunt disponibile pe pagina noastră de internet www.eurolife-asigurari.ro.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurare de viaţă de protecție, destinată persoanelor individuale care doresc un produs clasic de asigurare de viață.

Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

Produsul asigură decesul din orice cauză (îmbolnăvire și accident)
al asiguratului pe durata contractului.

X Evenimente cauzate de război și alte ostilități
X Evenimente cauzate de orice fel de reacţie
nucleară sau radioactivitate
X Evenimente produse din cauza unui suicid,
tentativă de suicid sau autoagresiune
X Evenimente produse din cauza practicării unor
sporturi sau hobby-uri periculoase, acțiuni
hazardate
X Evenimente produse ca urmare a consumului
voluntar de alcool, droguri, narcotice sau
tratamente neprescrise de către o autoritate
medicală competentă
X Afecțiuni medicale pre-existente datei de
intrare în vigoare a contractului și nedeclarate în
cererea de asigurare

√În cazul în care Asiguratul decedează ca urmare a unei
îmbolnăviri sau a unui accident, Indemnizaţia de asigurare
reprezentată de Suma asigurată va fi plătită beneficiarilor
menționați în Poliță
√ În cazul în care, până la data maturității contractului, nu se
produce evenimentul asigurat reprezentat de deces, Asigurătorul
va returna Contractantului 30% din suma primelor plătite pentru
riscul de deces din îmbolnavire sau accident
Suma asigurată este suma stabilită în Polița de asigurare, platibilă
beneficiarilor desemnați în cazul producerii evenimentului
asigurat.
Suplimentar, în funcție de opțiunea contractantului, pot fi
atașate contractului urmatoarele asigurări suplimentare
√Decesul ca urmare a unui accident;
√ Invaliditatea permanentă ca urmare a unui accident;
√ Intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident;
√ Spitalizare ca urmare a unui accident;

Lista completă a excluderilor se găsește în
condițiile de asigurare

Există restricții de acoperire?
! Persoanele cu vârsta mai mare de 60 ani
! Persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani
! Contracte cu durata mai mică de 5 ani sau mai
mare de 30 de ani

Unde beneficiez de asigurare?
√ Pe teritoriul României și în străinătate

Ce obligații am?
• Să comunicați Asigurătorului informații adevărate și complete și să furnizați documentele solicitate pentru încheierea contractului,
și a administrarii acestuia, iar moștenitorii legali pentru o eventuală daună
• Să achitați primele de asigurare în totalitatea acestora la fiecare scadență

Când și cum plătesc?
Plata asigurării se face în RON, conform frecvenței de plată, așa cum este menționat în Polița de asigurare.

Când începe și când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data precizată în Poliță, cu condiția plății integrale a primei inițiale
Acoperirea încetează la data precizată în Polița de asigurare sau dacă asigurarea este neplatită.

Cum pot să reziliez contractul?
Contractul se poate rezilia oricând, prin denunțarea unilaterală a contractului de către Asigurat sau Contractant. Contractul îşi va
înceta efectele la data primirii de către Asigurător a înștiințării scrise.
Pentru informații:

(+40)31 423 00 75

asigurari@eurolife-asigurari.ro

