Asigurare de viață
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea de asigurări: Grawe România Asigurare S.A.
Produsul: Asigurare suplimentară de exonerare de la plata
primelor în caz de incapacitate de muncă AUZ
Atenție! Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la produsul de asigurare vă sunt oferite în alte documente:
•
oferta de asigurare cu proiecție
•
cererea de asigurare
•
polița de asigurare
•
Condițiile Generale de asigurare pentru Asigurarea de Accident (CGAA), Condițiile Generale de asigurare pentru Asigurarea de
Viață (CGAV), Condiţiile Speciale pentru asigurarea suplimentară de exonerare de la plata primelor în caz de incapacitate de
muncă (CSAWOP)

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurare suplimentară de exonerare de la plata primelor în caz de incapacitate de muncă, cu plata eșalonată a primelor de asigurare

Ce se asigură?
Se asigură incapacitatea de muncă a asiguratului.
Dacă pe durata plăţii primelor şi înainte de
împlinirea vârstei de 50 de ani asiguratul devine
inapt de muncă, începând cu ziua care urmează
unei incapacităţi de muncă neîntrerupte de 90 de
zile, asiguratul este exonerat de la plata primelor
pentru asigurarea de bază, pentru restul perioadei
incapacităţii de muncă. Exonerarea de la plata
primelor cuprinde, de asemenea, toate asigurările
suplimentare incluse în acelaşi contract.
Persoana asigurată este considerată inaptă
de muncă dacă din cauza unei boli, infirmităţi
(accident) sau pierderii capacităţii psihice şi fizice,
demonstrabile obiectiv, este complet incapabilă
să-şi exercite meseria.
Suma asigurată și durata contractuală se stabilesc
de partenerii contractuali şi sunt prevăzute în
poliţa de asigurare.

Ce nu se asigură?
Asigurătorul nu plătește nicio despăgubire pentru
incapacitatea parţială de muncă.
Sarcina şi urmările unei naşteri normale nu sunt
considerate boli.

Există restricții de acoperire?
Asigurătorul nu efectuează nicio prestaţie
dacă incapacitatea de muncă este cauzată de
evenimentele sau activităţile expuse în Condițiile
Speciale pentru asigurarea suplimentară
de exonerare de la plata primelor în caz de
incapacitate de muncă CSAWOP, la Art. 4, din care
menționăm:
participarea asiguratului la evenimente de război
pricinuirea intenţionată a bolii sau a pierderii
capacităţii fizice, autovătămarea premeditată sau
tentativa de sinucidere
Asigurătorul este absolvit de plată dacă
persoana asigurată nu a exercitat, la survenirea
incapacităţii de muncă, nicio ocupație, sau a
exercitat o ocupație care nu este recunoscută
conform Condițiilor Speciale pentru asigurarea
suplimentară de exonerare de la plata primelor în
caz de incapacitate de muncă CSAWOP.

Unde beneficiez de asigurare?
Teritorialitatea contractului de asigurare este nelimitată.

Ce obligații am?
Înainte de încheierea contractului de asigurare:
•
în cererea pentru încheierea unui contract de asigurare, contractantul asigurării şi asiguratul au obligaţia de a declara toţi
factorii cunoscuţi lor, relevanţi pentru preluarea riscului. Relevanţi sunt factorii care pot influenţa decizia asigurătorului
referitoare la încheierea contractului de asigurare. Sunt consideraţi factori relevanţi, factorii referitor la care asigurătorul a
adresat întrebări în scris.
Pe parcursul contractului de asigurare:
•
Orice schimbare de profesie sau ocupaţie în timpul liber a asiguratului trebuie să fie comunicată în scris asigurătorului în
decurs de o săptămână de la data schimbării profesiei sau ocupaţiei.
•
Beneficiarul care revendică plata indemnizaţiei de asigurare are următoarele obligaţii: să comunice imediat asigurătorului
producerea evenimentului asigurat, să furnizeze asigurătorului toate documentele, informațiile și declaraţiile solicitate de
acesta, complet şi conform cu realitatea, în vederea stabilirii obligaţiei de plată.
•
Medicii sau spitalele la care asiguratul este sau a fost tratat sau consultat, precum și autoritățile care se ocupă de accident
vor fi împuternicite să furnizeze asigurătorului informaţiile solicitate de acesta.

Când și cum plătesc?
Contractantul este obligat să plătească primele de asigurare la termenele scadente şi în cuantumurile prevăzute în poliţa de
asigurare.
Prima se plăteşte anticipat şi integral pentru fiecare perioadă de asigurare. Se poate conveni plata în rate, iar în acest caz
asigurătorul va percepe un adaos de subanualitate.
Primele se plătesc prin modalitățile și în conturile comunicate de asigurător la încheierea contractului și pe parcursul derulării
acestuia.

Când începe și când încetează acoperirea?
Începutul acoperirii: Acoperirea prin asigurarea suplimentară de exonerare de la plata primelor în caz de incapacitate de muncă
există doar în perioada de valabilitate a asigurării principale. Acoperirea începe la data prevăzută în polița de asigurare și după ce
a fost plătită prima de asigurare.
Încetarea acoperirii: Durata asigurării suplimentare de exonerare de la plata primelor în caz de incapacitate de muncă se
extinde până cel mai târziu la împlinirea de către asigurat a vârstei de 50 de ani. Protecţia prin asigurare încetează prin retragerea,
rezilierea, expirarea duratei contractului, prin anularea contractului și în cazul neachitării primei de asigurare la termenele și în
condițiile stabilite în contract.

Cum pot să reziliez contractul?
Contractantul poate să renunţe la asigurarea suplimentară de exonerare de la plata primelor în caz de incapacitate de muncă fără
preaviz, în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii contractului (de la data emiterii poliței de asigurare).
Pe parcursul duratei contractuale, contractantul poate să denunţe contractul de asigurare numai cu notificarea prealabilă a
asigurătorului, cu un preaviz de minim 20 de zile.

