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Condiţii de Asigurare pentru Asigurarea de Deces din orice cauză şi Deces ca 
urmare a unui Accident 

– Pachetul B – 
 

1. Prevederi generale 

 

 
Asigurarea pentru Deces din orice cauză şi Deces ca urmare a unui Accident (denumită în 
continuare “Asigurare”) poate fi încheiată doar prin aderarea la Contractul de Grup, în baza 
Cererii de Asigurare şi a acceptarii Condiţiilor de Asigurare. 
 

 

2. Definiţii 
 

În cuprinsul prezentelor condiţii se adoptă următoarele definiţii: 
 

Asigurătorul este compania de asigurări ERGO Asigurări de Viaţă S.A. cu Sediul Central în 
România, Bucureşti, Intrarea Murmurului nr. 2-4, parter, sector 1, cod poştal 014114. 
 
Conditii de Asigurare reprezinta prezentele conditii pentru asigurarea de deces din orice 
cauza si deces ca urmare a unui accident. 
 
Contractantul Asigurării este persoana juridică cu care a fost încheiat Contractul de Grup şi 
care are obligaţia să plătească Primele de Asigurare, precum şi orice taxe şi comisioane 
bancare legate de plata acestora. În înţelesul prezentelor Condiţii de Asigurare, Contractantul 
Asigurarii este UniCredit Consumer Financing IFN SA. 
 
Contractul de Credit este actul juridic care reglementează relaţia de creditare dintre Persoana 
Asigurată şi Contractantul Asigurării, în baza căruia a fost acordat un credit de consum pentru 
nevoi personale, pentru care a aplicat Persoana Asigurată. 
   
Persoana Asigurată este persoana fizică a cărei viaţă se asigură. În sensul prezentelor 
condiţii, Persoana Asigurată este acea persoană care a contractat un credit la UniCredit 
Consumer Financing IFN SA.  
 
Beneficiarul Asigurării este persoana juridică desemnată în Contractul de Asigurare să 
încaseze Indemnizaţia de Asigurare, în cazul producerii Evenimentului Asigurat. În înţelesul 
prezentelor Condiţii de Asigurare Beneficiarul Asigurării, desemnat în mod irevocabil, este 
UniCredit Consumer Financing IFN SA.  
 
Perioada de Asigurare (durata asigurării) reprezintă durata pentru care a fost încheiat 
Contractul de Asigurare.  
 
Perioada de Valabilitate a Asigurării este acea fracţiune din Perioada de Asigurare pe 
parcursul căreia Persoana Asigurată beneficiază de Acoperire prin Asigurare sub rezerva 
achitarii Primei de Asigurare. 
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Prima de Asigurare este acea sumă de bani stabilită în Certificatul de Asigurare pe care 
Contractantul Asigurării este obligat să o plătească Asigurătorului. Prima de Asigurare se 
plăteşte o singură dată la inceputul Perioadei de Valabilitate a Asigurarii (primă unică), iar plata 
intră în obligaţia Contractantului Asigurării. Prima de Asigurare se plăteşte în moneda 
Contractului de Credit. Prima de Asigurare se adaugă la valoarea creditului şi este gestionată 
ca parte a sumei totale care trebuie returnată de către Persoana Asigurată. 
 
Suma Asigurată reprezintă suma egală cu valoarea creditului, urmând evoluţia acestuia. Suma 
Asigurată va fi în moneda Contractului de Credit. 
 
Evenimentul Asigurat este acel eveniment viitor, independent de voinţa Persoanei Asigurate, 
produs în interiorul Perioadei de Valabilitate a Asigurării. În baza acestui eveniment, 
Asigurătorul va fi obligat la plata Indemnizaţiei de Asigurare, conform Conditiilor de Asigurare. 
 
Indemnizaţia de Asigurare reprezintă suma de bani pe care Asigurătorul trebuie să o 
plătească Beneficiarului Asigurării, conform Condiţiilor de Asigurare, ca urmare a producerii 
Evenimentului Asigurat. Indemnizaţia de Asigurare va fi calculata raportat la Suma Asigurată.  
   
Contractul de Grup este actul juridic prin care Contractantul Asigurării se obligă să vireze 
Primele de Asigurare Asigurătorului, în schimbul preluării de către acesta din urmă a riscului 
asigurat. Condiţiile de Asigurare, Extrasul din Conditiile de Asigurare pentru Persoana 
Asigurata, Cererea de Asigurare, anexele,  actele adiţionale şi orice alte documente prevăzute 
de lege, Poliţa de Asigurare de grup încheiată între Asigurător şi Contractantul Asigurării, 
precum şi orice alte documente solicitate de către Asigurător cu privire la starea de sănătate a 
Persoanei Asigurate, ocupaţia şi stilul de viaţă ale acesteia sunt parte integrantă din Contractul 
de Grup. 
 
Vârsta la intrarea/iesirea în/din Asigurare este determinată ca diferenţa dintre anul 
calendaristic în care începe/se termina Asigurarea şi anul calendaristic în care s-a născut 
Persoana Asigurată. 
 
Vârsta minimă la intrarea în asigurare este de 18 de ani împliniţi la data semnării Cererii de 
Asigurare. 
 
Vârsta maximă la intrarea în asigurare este de 65 de ani împliniţi la data semnării Cererii de 
Asigurare. 
 
Varsta la ieşirea din asigurare este de maxim 70 de ani. 
 
Acoperirea prin Asigurare este obligaţia Asigurătorului de a plăti Indemnizaţia de Asigurare 
conform Condiţiilor de Asigurare, la data producerii Evenimentului Asigurat. 
 
Accidentul reprezintă un eveniment exterior, subit, viitor şi neaşteptat, produs în Perioada de 
Valabilitate a Asigurării, independent de voinţa Persoanei Asigurate, asupra corpului acesteia, 
constatat obiectiv şi care are ca rezultat decesul sau vătămarea corporală a Persoanei 
Asigurate. 
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Boala reprezintă orice modificare organică sau funcţională a echilibrului normal al organismului 
Persoanei Asigurate, diagnosticată de medicul specialist conform criteriilor clinice, paraclinice 
sau de laborator specifice. Sunt excluse din Asigurare afecţiunile/bolile preexistente. 
 
Boală/Afecţiune Preexistentă reprezintă orice afecţiune diagnosticată, manifestată sau tratată 
anterior începerii Perioadei de Valabilitate a Asigurării, indiferent de rezultatele tratamentului. 
 
Spital reprezintă acea instituţie care îndeplineşte cumulat următoarele condiţii: 1) deţine o 
licenţă de spital; 2) are ca activitate principală primirea, îngrijirea şi tratarea persoanelor 
bolnave, suferinde sau vătămate, în calitate de pacienţi spitalizaţi; 3) furnizează servicii de 
asistenţă medicală 24 ore pe zi, prestate de personal medical calificat; 4) dispune de un 
personal cuprinzând cel puţin un Medic disponibil permanent; 5) dispune de facilităţi organizate 
pentru diagnosticare şi operaţii chirurgicale majore; 6) nu este, cu titlu principal, o clinică, 
infirmerie, casă de odihnă sau convalescenţă sau altă instituţie similară şi nu este, altfel decât în 
mod accidental, un adăpost pentru alcoolici sau persoane dependente de droguri.  
 
Persoană Spitalizată înseamnă acea Persoană Asigurată care este internată într-un spital ca 
pacient rezident de cel puţin 24 de ore, cu serviciu complet de masă, cazare şi tratament.    
 
Medic reprezintă acea persoană care deţine un titlu oficial de calificare în medicină, este 
membru al Colegiului Medicilor din România şi îndeplineşte condiţiile legale pentru exercitarea 
profesiei de medic. Conform prezentelor Condiţii Contractuale de Asigurare, documentele 
medicale solicitate de către Asigurător nu vor putea fi eliberate de către Persoana Asigurată sau 
o rudă de gradul I al acesteia. 
 
Sold Total Credit reprezintă suma rămasă de rambursat din totalul creditului acordat Persoanei 
Asigurate de către Contractantul Asigurării conform graficului de rambursare ataşat Contractului 
de Credit care include: principalului neplătit la data producerii Evenimentului Asigurat, şi 
dobânda aferentă calculată pro-rata de la ultima dată scadentă a ratei de credit dinaintea 
apariţiei Evenimentului Asigurat până la data apariţiei acestuia. Suma nu include rate scadente 
neachitate de către Persoana Asigurată, penalităţi, taxe de închidere anticipată a creditului sau 
orice alte taxe. 
 

 
 

3. Evenimentul Asigurat 

 

Evenimentul Asigurat este Decesul din orice cauză sau Decesul din accident al Persoanei 
Asigurate, petrecut în interiorul unei perioade de maxim 1 an de la producerea Accidentului ca 
o consecinţă sau ca rezultat al acestui eveniment şi care determină obligaţia Asigurătorului de a 
plăti Indemnizaţia de Asigurare. 
 
Sunt considerate Evenimente Asigurate şi următoarele evenimente, dacă se produc 
independent de voinţa Persoanei Asigurate: 

- înec sau sugrumare/ştrangulare; 
 
 
 



4 
 

 
 
 

- arsuri, arsuri cu aburi, accidente cauzate de curent electric; 
- infectarea unei răni care a fost consecinţa unui accident; 
- ortăvire cu alimente sau substanţe chimice sau corozive ca rezultat al neatenţiei 

Persoanei Asigurate, dar nu otrăvire cauzată de ingerarea unei bacterii; 
- otrăvire datorată inhalării de gaze toxice sau vapori, excluzând bolile profesionale 

aferente. 
 
 

4. Teritorialitatea 

Acoperirea prin Asigurare se acordă indiferent de locul în care s-a produs Evenimentul 
Asigurat, atâta timp cât nu se prevede altfel în Conditiile de Asigurare.  
 

5. Excluderi 
 

Asigurătorul este exonerat de plata Indemnizaţiei de Asigurare dacă Evenimentul Asigurat s-a 
produs ca urmare a: 

a) războiului, ocupaţiei, actelor unor inamici străini, stării de război declarată sau 
nedeclarată, inclusiv legea marţială, războiului civil, insurecţiei, rebeliunii, revoluţiei, 
dictaturii militare; 

b) utilizării de arme de distrugere în masă nucleare, biologice sau chimice; 
c) participării active a Persoanei Asigurate la demonstraţii ilegale, revolte, acţiuni teroriste, 

sabotaj sau acţiuni incriminate de legea penală inclusiv participarea la pregătirea sau 
desfăşurarea acestora sau participarea la represiunea acestora inclusiv opunerea la 
arest;  

d) participării Persoanei Asigurate la serviciul militar sau exercitarea oricărei forme de 
activitate poliţienească în orice ţară sau autoritate naţională sau internaţională, în 
perioadă de pace sau război; 

e) manipulării armelor, explozibililor, substanţelor inflamabile sau toxice; 
f) rezultatului unor boli sau răni cauzate direct sau indirect de energia nucleară, lămpii  

ionizante, radiaţii radioactive sau similare, inclusiv expunerea pe termen mai lung al 
organismului persoanei la efectele acestora; 

g) oricăror activităţi de zbor cu excepţia pasagerilor care zboară în avioane comerciale care 
transportă pasageri în baza unei autorizaţii publice valabile sau transportului pe cale 
aeriană a pacienţilor sau persoanelor rănite şi a însoţitorilor; 

h) sinuciderii sau tentativei de sinucidere în primii doi ani de la data începerii Perioadei de 
Valabilitate a Asigurării, dacă în Contractul de Asigurare nu se prevede o altă perioadă; 

i) unor Boli / Afecţiuni Preexistente sau Invalidităţi Preexistente; 
j) ingerării de alcool, droguri sau alte substanţe care creează dependenţă fără prescripţie 

medicală, inclusiv alcoolism cronic; 
k) spitalizării apărută ca rezultat al unei boli cu transmitere sexuală sau ca rezultat a 

contactării virusului HIV, dacă acest eveniment a apărut într-o perioadă de cel mult doi 
ani de la data începerii protecţiei prin asigurare şi dacă nu este prevăzut altfel în 
Contractul de Asigurare. 
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În plus, Asigurătorul este exonerat de la plata Indemnizaţiei de Asigurare şi dacă Evenimentul 
Asigurat este o consecinţă a: 

- unui Accident ce a fost provocat de un infarct miocardic sau un atac de apoplexie; astfel 
de evenimente nu sunt considerate niciodată Evenimente Asigurate chiar dacă sunt 
consecinţa unui Accident; 

- unei boli mintale sau pierderii cunoştinţei datorată stării de beţie sau consumului de 
droguri; 

- săvârşirii de către Persoana Asigurată a unei fapte sancţionată de legea penala în 
vigoare 

 
Dacă, Conditiile de Asigurare nu prevede altfel, Asigurătorul este exonerat de la plata 
Indemnizaţiei de Asigurare şi dacă Evenimentele Asigurate sunt produse ca urmare a: 

a) practicării de către Persoana Asigurată a unui sport ca sportiv profesionist;  
b) participării la orice fel de cursă sau competiţie (inclusiv antrenamentul pentru aceasta); 
c) participării Persoanei Asigurate la activităţi periculoase ca vânătoare, călărie, pescuit, 
navigaţie pe distanţe lungi realizată individual, arte marţiale, box, participării la doborârea de 
recorduri; 
d) sporturilor pentru practicarea cărora sunt folosite vehicule cu motor; 
e) practicării de sporturi extreme (ex. scufundări, rafting, speologie, căţărare, escaladare, 
sărituri cu coarda elastică, paraşutism). 

 
  

6. Condiţii de eligibilitate şi Obligaţia Persoanei Asigurate de a da răspunsuri 
conforme cu realitatea la întrebările Asigurătorului 

 
Pentru a beneficia de prezentele Conditii de Asigurare, Persoana Asigurata trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate la data semnarii Cererii de Asigurare: 

- vârsta minimă la intrarea în asigurare: 18 ani;  
- vârsta maximă la începutul Acoperirii prin Asigurare:70 de ani minus durata creditului; 
- vârsta maximă asigurată: 70 de ani; 
- stare bună de sănătate în conformitate cu declaraţia stării de sănătate din Cererea de 

Asigurare, completată şi semnată de către Persoana Asigurată pe propria răspundere; 
- este pensionar pentru limita de vârstă sau este o persona care are venituri din alte surse 

decat din venituri salariale sau ca persoană fizică autorizată; persoanele pensionate 
pentru invaliditate nu sunt acceptate in Contractul de Grup. 

- este de acord cu cesionarea Indemnizaţiei de Asigurare în favoarea Contractantului prin 
desemnarea acestuia ca Beneficiar. 

 
Persoana Asigurată este obligată să răspundă în scris, complet şi în conformitate cu realitatea 
la întrebările conţinute în Cererea de Asigurare, precum şi la orice alte întrebări adresate în 
scris de către Asigurător. Această obligaţie este valabilă şi în cazul operării de modificări la 
oricare dintre documentele ce compun Contractul de Asigurare. 

 
Furnizarea de răspunsuri neconforme cu realitatea sau incomplete la întrebările adresate de 
Asigurător poate determina încetarea Acoperirii prin Asigurare pentru respectivele Persoane 
Asigurate. În acest caz, Asigurătorul este degrevat de plata Indemnizaţiei de Asigurare, iar 
Prima de Asigurare plătită nu se va returna.  
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Celelalte obligaţii ale Asigurătorului astfel cum sunt stabilite în Contractul de Asigurare, 
încetează să existe la data rezilierii contractului pentru respectivele Persoane Asigurate. 
 

7. Începutul, modificarea şi încetarea Acoperirii prin Asigurare 
 
Acoperirea prin Asigurare începe la data finanţării creditului sub rezerva plăţii integrale a Primei 
de Asigurare şi îndeplinirii celorlalte condiţii de eligibiliatate. Acoperirea prin Asigurare începe la 
ora 00:00 a zilei stabilite ca dată de începere a Asigurării.  
 
Orice modificare solicitată de către Persoana Asigurată trebuie să aibă acordul scris al 
Contractantului Asigurarii şi va putea fi efectuată de către Asigurător doar dacă este permisă de 
Condiţiile de Asigurare. Modificările aduse Contractului de Asigurare vor fi consemnate în scris 
ca Anexă la Poliţa de Asigurare.  
 
 
Persoana Asigurată şi Contractantul Asigurarii, sunt obligaţi să informeze Asigurătorul in termen 
de 10 zile despre modificarea domiciliului, adresei de corespondenţă, sediului social, precum şi 
despre orice modificare a datelor prezentate la momentul semnarii Cererii de Asigurare. 
 
Acoperirea prin Asigurare are o durată egală cu perioada de rambursare a creditului, sub 
rezerva plăţii Primei de Asigurare. Acoperirea prin Asigurare se consideră încheiată la ora 24:00 
a zilei stabilită a fi ultima zi a Perioadei de Valabilitate a Asigurării, conform Contractului de 
Asigurare. Ultima zi a Acoperirii prin Asigurare este data stabilită a fi data scadenţei ultimului 
total lunar de plată, conform graficului de rambursare a creditului. 
 
În cazul plăţii anticipate a creditului de către Persoana Asigurată, Contractantul Asigurarii este 
obligat să notifice în scris Asigurătorul la sfarsitul fiecarei luni despre situatia creditelor 
rambursate anticipat. Asigurarea se consideră încheiata la ora 24:00 a zilei în care s-a efectuat 
plata anticipată a creditului. 
 
Dacă părţile nu convin altfel, în cazul încetării Acoperirii prin Asigurare prin prin plată anticipată 
a creditului, Asigurătorul va rambursa orice plată făcută în avans cu titlu de Primă de Asigurare, 
mai puţin cheltuielile legate de administrarea Asigurarii, dacă acestea există. 
 
Dacă Asigurătorul descoperă, abia după producerea Evenimentului Asigurat, că ceea ce a 
determinat producerea acestuia a avut o cauză despre care Asigurătorul nu a avut cunoştinţă 
datorită răspunsurilor neconforme cu realitatea sau incomplete care i-au fost furnizate la data 
începerii Acoperirii prin Asigurare şi care erau esenţial de a fi cunoscute la data începerii 
Acoperirii prin Asigurare, Asigurătorul poate refuza plata Indemnizaţiei de Asigurare prevăzută 
în Conditiile de Asigurare, iar Acoperirea prin Asigurare va înceta ca urmare a refuzului de 
plată. Plata făcută în avans cu titlu de Primă de Asigurare deja achitată până la producerea 
Evenimentului Asigurat petrecut în aceste condiţii nu se returnează. 
 
Acoperirea prin Asigurare încetează şi în următoarele condiţii: 

a) la data la care Persoana Asigurată împlineşte vârsta de 70 de ani; 
b) prin decesul Persoanei Asigurate; 
c) prin încetarea din orice motiv a Contractului de credit sau a Contractului de Asigurare; 
d) in urma refuzului Asigurătorului de a plati Indemnizaţia de Asigurare; 
e) în celelalte cazuri prevăzute în prezentele Condiţii de Asigurare sau prevăzute de lege. 
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8. Primele de Asigurare 
 
Prima de Asigurare este determinată în conformitate cu valoarea stabilită de Asigurător folosind 
metodele de calcul actuarial, raportată la valoarea creditului şi, după caz, în baza modificărilor 
intervenite pe parcursul derulării Asigurarii.  
 
Contractantul Asigurării este obligat să plătească Prima de Asigurare aşa cum este specificat în 

Contractul de Grup.  

Prima de Asigurare se plăteşte în moneda Contractului de Credit, iar plata se consideră a fi 

efectuată la data la care banii au creditat în întregime contul Asigurătorului, dacă în Conditiile de 

Asigurare nu se prevede altfel.  

Pe toată durata de valabilitate a Asigurarii, contractul nu poate fi răscumpărat. 
 
Asigurarea se consideră ca nefiind niciodată încheiata dacă Prima de Asigurare nu este plătită 
în contul Asigurătorului astfel cum a fost precizată în Contractul de Grup şi daca Prima de 
Asigurare nu este plătită integral. În acest caz, Asigurătorul poate refuza plata Indemnizaţiei de 
Asigurare la producerea Evenimentului Asigurat. 
 

 

9. Obligaţiile Beneficiarului în cazul producerii Evenimentului Asigurat 
 
Producerea Evenimentului Asigurat va fi anunţată imediat, în scris, Asigurătorului, în maxim 30 
zile de la data producerii acestuia. 
 
În cazul decesului Persoanei Asigurate, este necesară furnizarea următoarelor documente: 
 

a. Formularul “Notificarea Producerii Evenimentului Asigurat” completat; 
b. Certificatul constatator al decesului (copie conform cu originalul) şi Certificatul de 

deces al Persoanei Asigurate (copie legalizată);  
c. Documente medicale relevante(ex.:fişa medicală, bilet de ieşire din spital, 

rezultate analize efectuate, etc) privind antecedentele medicale şi cauzele care 
au determinat decesul Persoanei Asigurate (cu parafa medicului care le-a 
eliberat); 

d. În cazul decesului din Accident va fi prezentata şi o copie a procesului-verbal 
emis de către organele competente cu privire la împrejurările producerii 
accidentului sau orice acte relevante care pot demonstra împrejurările în care s-a 
produs Accidentul. 
 

Dacă, în termen de maxim 60 de zile de la data producerii Evenimentului Asigurat, Beneficiarul 

Asigurarii, nu depune la Asigurător documentele menţionate în alineatul precedent, Asigurătorul 

nu va putea fi obligat la plata Indemnizaţiei de Asigurare, pentru Evenimentul Asigurat 

nenotificat în termen, dacă din acest motiv nu a putut fi determinată cauza producerii 

Evenimentului Asigurat şi cuantumul Indemnizaţiei de Asigurare. 

La solicitarea Asigurătorului, vor fi furnizate şi alte documente necesare determinării obligaţiei 

de plată a Asigurătorului şi cuantumul acesteia. Asigurătorul va putea întreprinde propria 

investigaţie cu privire la împrejurările şi consecinţele producerii Evenimentului Asigurat. 
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Beneficiarul este obligat să coopereze pentru investigarea daunei. 

Dacă Persoana Asigurată dispare sau este imposibilă o identificare obiectivă a corpului său, 
această situaţie se asimilează cu decesul Persoanei Asigurate numai dacă există în acest sens 
o hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti din România sau o hotărâre 
judecătorească a unei instanţe dintr-un alt stat recunoscută în România. 
 
Toate certificatele, informaţiile şi dovezile cerute de către Asigurător vor trebui să satisfacă 
cerinţele de formă şi conţinut specificate de acesta. Costurile legate de obţinerea şi expedierea 
documentelor solicitate vor fi suportate de către persoana care a expediat aceste documente. 
 

10. Plata Indemnizaţiei de Asigurare 
 

Dreptul de a primi Indemnizaţia de Asigurare devine efectiv la data îndeplinirii condiţiilor 
contractuale. 
 
În cazul Decesului din orice cauză al Persoanei Asigurate, Asigurătorul va fi obligat la plata unei 
Indemnizaţii de Asigurare egală cu 30% din  valoarea Soldului Total al Creditului la data 
producerii Evenimentului Asigurat, conform Contractului de Credit. Această sumă include 
principalul neplătit şi dobânda aferentă calculată pro-rata de la ultima dată scadentă a ratei de 
credit dinaintea apariţiei Evenimentului Asigurat până la data apariţiei acestuia. Această sumă 
nu include  dobânzi, penalităţi, taxe de închidere anticipată a creditului sau orice alte taxe.  
 
În cazul Decesului din Accident al Persoanei Asigurate, Asigurătorul va fi obligat la plata unei 
Indemnizaţii de Asigurare egală cu valoarea Soldului Total al Creditului la data producerii 
Evenimentului Asigurat, conform Contractului de Credit.  Această sumă include principalun 
neplătit şidobânda aferentă calculată pro-rata de la ultima dată scadentă a ratei de credit 
dinaintea apariţiei Evenimentului Asigurat până la data apariţiei acestuia. Această sumă nu 
include  dobânzi, penalităţi, taxe de închidere anticipată a creditului sau orice alte taxe. 
 
Plata Indemnizaţiei de Asigurare se face doar cu condiţia existenţei unei Acoperiri prin 
Asigurare valabilă şi a unui Contract de Credit în vigoare la data producerii Evenimentului 
Asigurat. 
 
Indemnizaţia de Asigurare va fi plătită într-un termen de 15 zile de la data la care Asigurătorul a 
finalizat investigaţiile necesare pentru determinarea obligaţiei sale de plată. 
 
Indemnizaţia de Asigurare va fi plătită către Beneficiarul Asigurarii.  
 
Toate cheltuielile, taxele şi impozitele aferente Asigurarii se plătesc în conformitate cu legislaţia 

română în vigoare. 

11. Drepturile şi obligaţiile Asigurătorului 
 
 
Asigurătorul este obligat să menţină confidenţialitatea faptelor despre care are cunoştinţă ca 
urmare a verificării stării de sănătate a Persoanei Asigurate. Aceste informaţii pot fi utilizate de 
către Asigurător doar în legătură cu desfăşurarea Asigurarii şi investigarea producerii 
Evenimentului Asigurat. 
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Prin aderarea la Contractul de Grup, Persoana Asigurată îşi dă consimţământul cu privire la 
utilizarea de către Asigurător a datelor referitoare la starea sa de sănătate în legătură cu 
desfăşurarea Asigurarii şi investigarea producerii Evenimentului Asigurat şi este de acord ca toţi 
medicii şi toate instituţiile medicale care au efectuat sau vor efectua un control sau tratament 
medical asupra sa, să aibă permisiunea de a dezvălui datele cu privire la starea sa de sănătate, 
la cererea Asigurătorului.  
 
Asigurătorul este obligat să realizeze investigaţiile legate de producerea Evenimentului Asigurat 

fără întârzieri nejustificate. Nu va constitui întârziere nejustificată refuzul autorităţilor sau a 

instituţiilor publice sau private de a răspunde solicitării Asigurătorului sau întârzierea de către 

acestea a furnizării răspunsurilor solicitate de către Asigurător. 

12. Dispoziţii Finale 
 

Toate declaraţiile sau notificările în legătură cu Asigurarea vor fi făcute în limba română. 
 
În cazul în care documentele solicitate sunt redactate într-o altă limbă decât limba română, 
acestea vor fi transmise astfel: copie sau după caz originalul documentului în limba străină şi 
traducere legalizată în limba română, în original, a documentului emis în limba străină.  
 
Corespondenţa transmisă de către Asigurător Contractantului Asigurării, indiferent dacă a fost 
trimisă prin scrisoare cu confirmare de primire sau scrisoare simplă, se consideră a fi primită la 
data când a fost acceptată sau refuzată, după caz, de către destinatar sau la data expirării 
perioadei de primire menţionată în paragraful 4 din prezenta secţiune. Dacă, Contractantul 
Asigurarii sau Persoana Asigurată nu îşi îndeplinesc obligaţiile conform secţiunii 7 par.8 şi nu 
notifică schimbarea adresei de corespondenţă Asigurătorului, scrisoarea se consideră a fi 
primită la data la care acest document a fost returnat Asigurătorului ca fiind nelivrabil. 
 

Corespondenţa transmisă de către Asigurător prin scrisoare simplă, este considerată a fi primită 

de către Contractant sau de către Persoana Asigurată în 5 zile de la data înscrisă în borderoul 

de trimiteri. 

Datoriile pecuniare ale părţilor se consideră a fi achitate la data la care a fost creditat contul 
părţii creditoare cu suma datorată. 
 
Toate cheltuielile, taxele şi impozitele aferente Asigurării se plătesc în conformitate cu legislaţia 
română în vigoare. 

 

Contractul de Asigurare este reglementat de legislaţia română în vigoare. 
 
Asigurătorul este responsabil pentru conformitatea prezentelor Condiţii de Asigurare la legislaţia 

aplicabilă în vigoare. Orice nelămurire/reclamaţie a Persoanei Asigurate cu privire la 

interpretarea sau executarea prezentului Contract de Asigurare se va adresa Asigurătorului, 

care este obligat să răspundă în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, calculat de la data 

recepţionării reclamaţiei/cererii.   

Orice litigiu în legătură cu prevederile Contractului de Asigurare va fi soluţionat pe cale amiabilă. 
Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti 
competente din România. 
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Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi se comunică celeilalte părţi 

contractante în termen de 5 zile; în următoarele 15 zile trebuiesc transmise documentele 

eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie competentă care să ateste evenimentele respective. 

Părţile vor face toate eforturile posibile pentru a asigura reluarea îndeplinirii normale 

a obligaţiilor respective care le revin în cadrul prezentului contract după producerea oricăruia 

din cazurile de forţă majoră. Înainte de restabilirea situaţiei normale, obligaţiile părţilor vor fi 

îndeplinite în cea mai mare măsură posibilă.  

 


