Asigurare de deces RAR1X cu acoperire pentru accidente
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea de asigurări: Grawe România Asigurare S.A.
Produsul: Otto Protect Top

Atenție! Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la produsul de asigurare vă sunt oferite în alte documente:
•
oferta de asigurare
•
cererea de asigurare / polița de asigurare
•
Condițiile Generale de Asigurare pentru produsul Otto Protect Top

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurare temporară pentru cazul de deces cu suma asigurată constantă, cu acoperire pentru accidente

Ce se asigură?
Cazul de deces al asiguratului în perioada de
valabilitate a contractului de asigurare: În caz
de deces al asiguratului, suma asigurată se
plăteşte beneficiarului. Suma asigurată și durata
contractuală se stabilesc de partenerii contractuali
şi sunt prevăzute în poliţa de asigurare.
Cazul de deces din accident al asiguratului în
perioada de valabilitate a contractului de asigurare:
Dacă asiguratul decedează în urma unui accident,
asigurătorul plăteşte suma asigurată conform
asigurării de deces din accident.
Cazul de deces din accident de circulaţie
al asiguratului în perioada de valabilitate a
contractului de asigurare: Dacă asiguratul
decedează în urma unui accident de circulaţie
asigurătorul plăteşte suma asigurată conform
asigurării de deces din accident de circulaţie.
Fracturile şi arsurile în urma unui accident:
În cazul fracturilor produse în urma unui accident,
asigurătorul va plăti o indemnizaţie unică stabilită
în poliţa de asigurare, indiferent de numărul
oaselor fracturate în urma accidentului.
În cazul arsurilor de gradul unu şi doi pe o
suprafaţă de minimum 10% din corp şi în cazul
arsurilor de gradul trei sau patru pe o suprafaţă
de minimum 2% din corp produse în urma unui
accident, asigurătorul va plăti o indemnizaţie unică
pentru arsuri stabilită în poliţa de asigurare.

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

Ce nu se asigură?
Nu se asigură evenimentele produse în situaţiile
expuse în Condițiile Generale de Asigurare pentru
produsul Otto Protect Top, la Art. 16, din care
menționăm:
sinuciderea asiguratului
urmările oricărei afecţiuni preexistente
România este implicată în conflicte armate sau este
afectată de catastrofe nucleare
asiguratul este expus unui pericol public de natură
nucleară, chimică sau bacteriologică
evenimente datorate unor tulburări ale capacităţii
psihice a asiguratului determinate de consumul de
alcool, droguri sau medicamente
exercitarea de către asigurat a unor activități
periculoase.
Nu sunt incluse în asigurarea de deces din accident
/ deces din accident de circulaţie evenimentele pe
care asiguratul le suferă ca urmare a unui infarct
miocardic sau a unui atac de apoplexie.

Există restricții de acoperire?
În cazul în care contractantul contribuie intenţionat
la decesul asiguratului, asigurătorul este absolvit
de plata indemnizaţiei de asigurare.
Dacă un beneficiar contribuie intenţionat la
decesul asiguratului, indemnizaţia de asigurare se
plăteşte celorlalţi beneficiari desemnaţi sau, în lipsa
acestora, moştenitorilor legali ai asiguratului.

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.
•
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.

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 începe la data prevăzută în polița de asigurare și după ce a fost plătită prima de asigurare.
Încetarea acoperirii: 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 contractul de asigurare 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.

