
 

Acest document conține o scurtă prezentare a principalelor elemente ale produsului de asigurare.  
Informații complete privind conditiile de asigurare sunt disponibile online, la adresa www.eurolife-asigurari.ro. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Protect Accident VIP este o asigurare de accidente de persoane. 
 

 

Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 
√ Persoanele cu vârsta de maxim 64 de ani împliniți și membrii 
familiei acestora pentru următoarele riscuri asigurate produse ca 
urmare a unui accident: 

-  invaliditate permanentă, în limita a 50.000 Ron; 

-  spitalizare, în limita a 30.000 Ron; 

-  intervenţie chirurgicală, în limita a 7.000 Ron. 
 
 

X Evenimente cauzate de război și alte ostilități 

X Evenimente cauzate de orice fel de reacţie 
nucleară sau radioactivitate 

X Evenimente produse din cauza unor boli sau 
invalidităţi deja existente la începutul asigurării 

X Evenimentele apărute înainte de începerea 
asigurării, în perioada de suspendare a Poliței de 
asigurare sau după încetarea acesteia 

X Evenimentele cauzate de participarea la actiuni 
hazardate, activitati periculoase sau săvârșirea 
unei infracțiuni sau contravenții  

 

 

Există restricții de acoperire? 

! Persoanele cu vârsta mai mare de 64 ani 

! Persoanele încadrate în grad de invaliditate sau 
handicap 

! Coasigurații minori nu beneficiază de acoperire 
pentru invaliditate permanentă 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
√ Întreaga lume 

 

 

Ce obligații am? 
• Să comunicați Eurolife informații adevărate și complete 
• Să înștiințați în scris Eurolife despre producerea evenimentului asigurat 
• Să furnizați informațiile și documentele solicitate pentru soluționarea cererii de despăgubire 
• Să achitați ratele de primă de asigurare în totalitatea acestora la scadentele prevazute în polița de asigurare 

 

 

Când și cum plătesc? 
Plata asigurării se face în RON, integral sau în rate, așa cum este menționat în Polița de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Acoperirea începe la data precizată în Polița de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a încasat costul asigurării.  
Acoperirea încetează la data precizată în Polița de asigurare sau dacă asigurarea este neplatită. 

 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
Contractul de asigurare se poate rezilia oricând, prin completarea și semnarea formularului de reziliere a asigurării.  
Formularul trebuie înmânat, în original, către reprezentantul sau intermediarul prin care s-a încheiat asigurarea. 
 

Pentru informații: 

 (+40)31 423 00 80 
 asigurari@eurolife-asigurari.ro 

 

http://www.eurolife-asigurari.ro/

