Asigurarea de Accidente a persoanelor aflate în autovehicule
Document de informare privind produsul de asigurare
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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale
și contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Aceasta este o asigurare care acoperă urmările suferite de persoanele aflate în autovehiculul asigurat, inclusiv de către conducătorul autovehiculului,
ca urmare a producerii în perioada asigurată a unui accident în care este implicat autovehiculul aflat în mişcare, inclusiv în timpul staţionărilor, opririlor,
transbordărilor şi/sau urcării sau coborârii persoanelor asigurate în/din autovehiculul.

Ce se asigură?
Riscuri asigurate:
deces
invaliditate permanentă
ca urmare a unui accident produs în perioada asigurată.
Suma asigurată
Suma asigurată este stabilită, în funcţie de opţiunea Asiguratului,
separat pentru deces şi invaliditate permanentă sau o sumă
unică pentru deces şi invaliditate permanentă.
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru
achiziţionarea următoarelor riscurilor suplimentare, prin
plata unei prime suplimentare de asigurare: incapacitate
temporară de muncă din accident; cheltuieli medicale (examene
medicale, diagnosticare, transport efectuat de servicii de urgență
de specialitate, tratament medical ambulatoriu prescris de medic)
din accident; pagube produse bunurilor personale (bagaje) ca
urmare a unui accident; furtul prin efracţie sau acte de tâlhărie ale
bunurilor personale (bagaje).

Ce nu se asigură?
Nu sunt cuprinse în asigurare şi nu se acordă indemnizaţii pentru
consecinţele accidentelor produse ca urmare ori favorizate/agravate de:
conducătorul autovehiculului dacă acesta se află sub influenţa consumului
de alcool, a substanţelor toxice sau droguri, abuz de medicamente,
folosirea preparatelor sau procedurilor terapeutice nerecunoscute din
punct de vedere medical şi neautorizate de instituţii medicale competente
sau care au caracter experimental precum şi consecinţele acestora,
inclusiv tratarea necorespunzătoare a unor afecţiuni (dacă nu au fost
respectate întocmai prescripţiile medicale);
conducătorul autovehiculului dacă acesta nu deţinea permis de conducere
valabil conform reglementărilor legale în vigoare la data producerii
evenimentului asigurat (permis de conducere retras, anulat, suspendat,
fără drept de conducere a categoriei de autovehicul), ori dacă acesta s-a
sustras de la recoltarea probelor biologice sau toxicologice;
prestarea de servicii de transport rutier de persoane fără un contract valabil
conform reglementărilor legale în vigoare (lipsa biletelor/legitimaţiilor de
călătorie);
săvârşirea sau încercarea de săvârşire, cu intenţie, de către
Asigurat/Contractant/Beneficiar a unor fapte grave, cum ar fi: fapte
incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca
infracţiuni, participarea la acte de terorism sau sabotaj, săvârşirea unei
infracţiuni contra patrimoniului ori contra vieţii, integrităţii corporale şi
sănătăţii, precum şi sustragerea de la urmărirea penală pentru asemenea
fapte;
coliziunea autovehiculului asigurat cu un alt autovehicul datorită
nerespectării de către conducătorul auto a normelor legale privind circulaţia
pe drumurile publice;
prin căderea unei persoane din autovehicul datorită deschiderii voluntare a
uşii în timpul mersului ori pornirii de pe loc cu uşile deschise.

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru urmările accidentelor produse datorită:
bolilor cronice ale persoanelor aflate în autovehicul, preexistente în momentul încheierii asigurării şi care au provocat alterări neurologice,
respiratorii, circulatorii, sangvine, renale, cardiace, reumatologice, fără a se limita la acestea; infarctului din orice cauză;
urmărilor faptelor produse cu intenţie de către Asigurat sau ca urmare a tentativei de suicid; complicaţiilor sarcinii, dacă nu au legătură cu accidentul
acoperit prin asigurare; sângerărilor organelor interne şi hemoragii cerebrale, dacă nu sunt urmările unui accident acoperit prin asigurare;
materialelor/substanţelor periculoase transportate, inclusiv în timpul operaţiunilor de încărcare/descărcare, dacă nu există avize ADR pentru
autovehicul şi conducătorul autovehiculului, precum şi pentru operaţiunile respective, eliberate de autoritatea competentă. Prezenta excludere
validează şi în cazul utilizării unor dispozitive improvizate sau neomologate;
accidente produse ca urmare a participării active a Asiguratului la acţiuni cu grad mare de risc, cum ar fi: competiţii/ demonstraţii/ întreceri/ curse/
antrenamente cu autovehicule, cascadorie; dacă la momentul producerii evenimentului asigurat numărul persoanelor transporate depăşea
numărul locurilor precizate în Certificatul de înmatriculare/Cartea tehnică a autovehiculului;
evenimente legate de război de orice fel, invazie, alte conflicte armate, cu sau fără declaraţie de război, tulburare internă, revoluţie, secesiune,
răscoală populară, agitaţie, rebeliune, revoltă, puci, lovitură de stat, răzvrătire, greva patronală, revoltă, tulburări civile, terorism, efecte ale energiei
nucleare, confiscare, rechiziţionare, naţionalizare forţată;
pagube produse înaintea intrării în vigoare a asigurarii ori cunoscute Asiguratului/Contractantului ori pe care trebuia să le cunoască (indiferent dacă
au fost declarate sau nu în Cererea-chestionar/alte declaraţii scrise) înainte de data intrării în vigoare a asigurării.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare este valabilă pentru evenimente produse pe teritoriul României.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeţi corect, complet și cu bună credință la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate informațiile
și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteți;
 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare nu
corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dvs. despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă, iar dacă sunt erori, să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea corectării
acestora;
 să ne returnați documentele de asigurare semnate de către dvs. (polița, condiții de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să luați toate măsurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii/ apariției unor daune şi să menţineţi pe toată durata de valabilitate a
contractului toate măsurile de protecţie aflate sub controlul dvs.;
 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță;
 în toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, astfel cum au fost declarate, se schimbă, să comunicaţi în scris către Gothaer cât mai
curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la data luării la cunoştinţă, furnizând detalii complete, condiţiile privind continuarea asigurării urmând
a fi agreate de părţi.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 imediat dupa accident să vă prezentați, în măsura în care starea sănătății vă permite, la o unitate sanitară sau la un medic, pentru a fi examinat
și să urmați tratamentul prescris;
 să ne înştiinţaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, în maxim 48 ore de la data producerii acestuia;
 să furnizați toate informațiile și probele documentare solicitate de Gothaer și să ne permiteți să facem investigații referitoare la caz în vederea
stabilirii indemnizațiilor datorate în baza poliței de asigurare.

Când şi cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate.
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru www.gothaer.ro
(plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de asigurare să fie făcută în contul
acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor de asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ ratei 1.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 prin consumarea totală a sumei asigurate/limitei de despăgubire, ca urmare a efectuării plăţii indemnizaţiilor de despăgubire de către Asigurător;
 la data scadenţei ratei de primă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.

Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul de asigurare
încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs., vă vom restitui o parte
din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale. Alte informaţii despre modalităţile
de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale.
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