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Produsul Asigurarea de protecție în caz de deces cu sumă
asigurată descrescătoare

Informațiile prezentate în acest document se completează cu prevederile din următoarele documente: Formularul de analiză a necesităților, Oferta
de asigurare, Cererea de asigurare, Condițiile generale, Condițiile specifice de asigurare și Condițiile speciale de asigurare, Prospectele* programelor
de investiții și Buletinele* informative lunare privind programele de investiții (*în cazul în care este atașată și Asigurarea suplimentară de
investiție).
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea de protecție în caz de deces cu suma asigurată descrescătoare este o asigurare de viață pe baza căreia, în cazul decesului asiguratului, se
plătește o sumă de bani beneficiarilor desemnați sau moștenitorilor legali.
Ce se asigură?
Riscurile asigurate sunt:
Asigurarea de bază
 Deces din accident
 Deces din boală
Asigurări suplimentare (opționale):
Deces din accident
Deces din orice cauză (accident și boală)
Deces și invaliditate permanentă din accident
Invaliditate permanentă parțială sau totală din accident
Invaliditate permanentă parțială sau totală din orice cauză
(accident și boală)
Cheltuieli medicale ca urmare a unui accident
Cheltuieli medicale din oruice cauză (accident și boală)
Spitalizare ca urmare aunui accident
Spitalizare din orice cauză (accident și boală)
Incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident
Incapacitate temporară de muncă din orice cauză (accident și
boală)
Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident
Intervenții chirurgicale din orice cauză (accident și boală)
Fracturi ca urmare directă a unui accident
Arsuri ca urmare directă a unui accident
Boli grave
Exonerare de la plata primelor
Asigurarea suplimentară de investiție
Informațíi referitoare la Suma asigurată:
Suma asigurată este descrescătoare, iar valorile valabile
pentru fiecare an de asigurare sunt menționate în Polița de
asigurare.

Ce nu se asigură?
Pentru asigurarea de bază
 Deces ca urmare a sinuciderii în primii 2 ani de la intrarea în asigurare
Pentru asigurările suplimentare
 Invaliditate ca urmare a tentativei de sinucidere sau autorănire
 Cheltuieli medicale nerecomandate de medic
 Spitalizare pentru mai puțin de 3 zile consecutive
 Incapacitate temporară de muncă ca urmare a oricărui eveniment legat
de sarcină (inclusiv naștere)
 Intervenții chirurgicale produse după 60 de zile de la data accidentului
 Fracturi patologice
 Arsuri de gradul I
 Boli grave diagnosticate în primele 6 luni de la intrarea în asigurare

Există restricții de acoperire?
Orice condiție preexistentă nedeclarată (boală diagnosticată înainte
de intrarea în asigurare)
Riscul asigurat cauzat de orice tip de război, răscoale, tulburări
sociale, greve, insurecție, acte de terorism, sabotaj
Riscul asigurat cauzat de acțiunea directă a asiguratului în stare de
ebrietate sau cu un grad de alcoolemie peste 0,8 la mie în sânge
și/sau 0,4 la mie în aer
Decesul având cauză infecția cu HIV
Decesul produs ca urmare a sporturilor și activităților periculoase
conform celor exemplificate în condițiile de asigurare.
 Cheltuieli medicale nerecomandate de medic
 Spitalizare pentru mai puțin de 3 zile consecutive

 Incapacitate temporară de muncă ca urmare a oricărui
eveniment legat de sarcină (inclusiv naștere)
În întreaga lume, cu excepția riscului de incapacitate temporara de muncă a cărei acoperire este valabilă doar în România. Indemnizațiile de
 Intervenții chirurgicale produse după 60 de zile de la data
asigurare se plătesc numai în România
accidentului

Unde beneficiez de acoperire?

 Fracturi patologice
 Arsuri de gradul I

Ce obligații am?
La începutul contractului aveți obigația:
- de a declara adevărul şi informaţii exacte și complete
- de a plăti prima de asigurare în cuantumul şi la termenele stabilite prin Contractul de asigurare.
Pe toată durata de valabilitate a Contractului de asigurare aveți obigația de a ne înștiința în scris cu privire la orice schimbare intervenită
în ocupaţia, domiciliul (rezidenţa) precum și sporturile practicate, altele decât cele de agrement practicate ocazional în scop recreativ, ca
amator
În cazul solicitării despăgubirii, beneficiarii au obligația de a aviza decesul la adresa de e- mail documente@groupama.ro
Când și cum plătesc?
Primele de asigurare inițiale le achitați în numerar reprezentantului dumneavoastră de vânzări
Următoarele prime de asigurare le puteți achita în numerar la agențiile Groupama sau prin ordin de plată/virament bancar/internet banking
în conturile Groupama Asigurări
Frecvența de plată a primelor poate fi lunară, trimestrială, semestrială, anuală sau unică.
Durata plății primelor de asigurare este mai mică decât durata asigurării.
Când începe și când încetează acoperirea?
Acoperirea prin asigurare începe la ora 00:00 a zilei imediat următoare celei în care s-a efectuat plata primei de asigurare, dar nu mai
devreme de data specificată în Poliţa de asigurare și încetează la ora 24:00 a datei de expirare a asigurării specificate în Poliţa de
asigurare;
Contractul poate înceta și din alte cauze: decesului asiguratului, denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de
asigurare.

Cum pot să reziliez contractul?
Poți rezilia contractul de asigurare doar în condițiile neîndeplinirii de către noi a obligațiilor esențiale cuprinse în contractul de
asigurare
Denunțarea contractului se poate efectua numai cu notificarea scrisă, prealabilă, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile, calculat de la data
primirii notificării de către noi.

Format: © European Union, 2017

