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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 riscurile de deces şi invaliditate permanentă survenite numai ca urmare a unui accident produs în perioada 
asigurată. Prin accidente acoperite enumerăm: explozie, prăbuşire/alunecare de teren, trăsnet, acţiunea curentului electric, lovire, cădere, alunecare, 
înţepare, tăiere, arsuri, înec, ca urmare a circulaţiei mijloacelor de transport, urmările ingerării accidentale de substanţe toxice, asfixiere subită produsă 
de emanaţii de gaze/vapori, atac din partea altei persoane, inclusiv dacă atacul a avut loc prin folosirea armelor etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea de accidente şi spitalizare PROTECTOR MEDICA 
Document de informare privind produsul de asigurare 
 
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări  S.A.                  Produsul: Polița Asigurarea de accidente şi spitalizare 
Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucureşti, România. J40/12276/2006. CUI 18892336  
Capital social subscris și vărsat 66.595.480 lei. Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară RA057/06.12.2006. 
Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88. Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98 

 

 

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, 
sumă unică pentru deces şi invaliditate permanentă din accident. 

 

 Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru 
achiziţionarea următoarelor riscurilor suplimentare, prin 
plata unei prime suplimentare de asigurare: spitalizare din 
orice cauză (accident şi/sau îmbolnăvire). 

 

 

Ce nu se asigură? 
Nu sunt cuprinse în asigurare și nu se acordă indemnizații pentru (inclusiv 
dacă riscurile asigurate s-au produs ca urmare a ori au fost 
favorizate/agravate de): 

orice boală, inclusiv a celor profesionale (cu excepţia cazului în care bolile 
profesionale sunt acoperite corespunzător celor precizate în poliţă), 
afecţiuni psihice, stări patologice cronice şi/sau acute, incidente şi efecte 
accidentale ale tratamentelor medicale; 
urmările bolilor transmisibile prin atacul animalelor (cu excepţia turbării) sau 
prin înţepătura insectelor; urmările bolilor infecţioase sau virale (malaria, 
tifosul exantematic, hepatita, SIDA etc.), cu excepţia tetanosului; 
sinucidere, auto-mutilare, otrăvire sau tentativele de comitere a acestora; 
consecinţele expunerii prelungite la razele solare, la temperaturi extreme 
şi la conditii meteorologice nefavorabile, cu excepţia situaţiilor pe care 
Asiguratul nu le-a putut evita din cauza unui accident acoperit; 
expunere deliberată la riscuri excepţionale (cu excepţia încercării de a 
salva viaţa unui om; săvârşirea sau încercarea de săvârşire, cu intenţie, de 
către Asigurat/Contractant/Beneficiar a unor fapte grave; 
consumul/abuzul de alcool, consumul de substanţe toxice/droguri; abuzul 
de medicamente; medicamente sau tratamente medicale care nu au fost 
prescrise de un medic autorizat/unitate medicală recunoscută; folosirea 
unor preparate/medicamente sau proceduri terapeutice nerecunoscute din 
punct de vedere medical şi neautorizate de instituţii medicale competente 
şi consecinţele acestora; tratarea necorespunzătoare a unor afecţiuni 
(dacă nu au fost respectate întocmai prescripţiile medicului); 
participarea asiguratului ca subiect la experimente medicale, studii clinice 
sau lucrări de cercetare de declarate sau nu ca atare; 
sarcina, complicaţii ale sarcinii, naştere, pierdere de sarcină, avort sau 
consecinţele acestora, tentativa sau întreruperea voluntară de sarcină, 
tratament contraceptiv sau de sterilizare, investigaţii de fertilitate precum şi 
consecinţele acestora; 
accidente produse ca urmare a practicării de către Asigurat a sporturilor de 
performanţă – dacă nu s-a convenit altfel între părţi, cu precizarea expresă 
în poliţă. 

 

Există restricții de acoperire? 
 

Pot fi cuprinse în asigurare numai persoanele fizice având, la data încheierii contractului de asigurare, vârsta cuprinsă între 3 – 64 ani (inclusiv) în 
cazul polițelor individuale și 18 – 64 ani (inclusiv) – în cazul polițelor de grup. 

Nu pot fi cuprinse în asigurare persoanele care au nevoie de îngrijire permanentă/însoţitor, care la data încheierii poliței de asigurare au un grad 
de invaliditate mai mare de 50%, afectate de apoplexie, epilepsie, paralizie, infirmităţi mentale, alcoolism, toxicomanie sau alte boli grave şi 
permanente. 

Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:  
consecințele consumului de medicamente pentru care este contraindicată desfășurarea unor activități fizice sau intelectuale, inclusiv conducerea 
autovehiculelor, utilizarea utilajelor etc.;  accidente produse ca urmare a practicării de către Asigurat a sporturilor de performanță – dacă nu s-a 
convenit altfel între părți;  
participarea Asiguratului la serviciul militar în orice ţară sau autoritate internaţională, în perioadă de pace sau război, orice formă de misiuni militare 
executate ca membru al forţelor armate, antrenament profesional;  investigații medicale, tratamente medicale, intervenții chirurgicale pe care 
Asiguratul le face sau acceptă să fie făcute asupra persoanei sale fără legătură cu un accident acoperit prin asigurare. 
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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 (de ex.: prestarea altei profesiei/ocupatii decat cea 
declarata la incheierea asigurarii, cresterea sau diminuarea numarului personalului angajat – in cazul politelor de grup, dobandirea unei invaliditati 
permanente, indiferent de cauza etc.) să comunice în scris Asigurătorului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 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 2 zile (48 ore) lucrătoare 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. 
În cazul polițelor de grup încheiate cu persoane juridice pentru angajații acestora: la data încheierii poliţei - pentru personalul angajat cu contract de 
muncă, la  data angajării - pentru personalul angajat ulterior încheierii contractului de asigurare. 
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; 

 în cazul polițelor de grup încheiate cu persoane juridice pentru angajații acestora - la data încetării raporturilor de muncă/colaborare, din orice 
motiv între Asigurat şi Contractant ori la data pensionării, indiferent de motiv (limită de vârstă, anticipat, boală, invaliditate etc.). 

 

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. 


