ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Compania de Asigurări - Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A.
cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, persoană juridică română,
înregistrată la Oficiul registrului Comerțului București sub nr. J40/3151/2009, CUI: 25252500,
înregistrată in Registrul Asiguratorilor sub nr. Ra-067/09.08.2010, funcționând în baza autorizației
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 650 din 09.08.2010, autorizat
Acest document oferă un rezumat al informațiilor cheie referitoare la contractul de asigurare emis de Compania de Asigurări Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. și trebuie considerat ca fiind o sumarizare a poliței de asigurare, condițiilor de
asigurare, condițiilor speciale de asigurare, poliței de asigurare, cererii chestionar și oricăror documente suplimentare atașate la polița
de asigurare pentru a vă facilita înțelegerea termenilor și condițiilor aplicabile contractului de asigurare ce va fi încheiat.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Obiectul asigurării constă în protecția oferită de asigurator pentru accidentele suferite de asigurat în perioada de valabilitate a
contractului de asigurare.

Ce se asigură?
Riscuri standard:
✓ deces din accident;
✓ invaliditate permanentă din accident;

Riscuri opționale:
✓ incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui
accident;
✓ consecințe estetice cu caracter definitiv ale
traumatismelor sau arsurilor din accident;
✓ infecții acute localizate, la care agenții patogeni au
ajuns în corp datorită unui accident;
✓ ruperea diferitelor organe, produsă brusc ca urmare a
efortului fizic excesiv;
ATENŢIE! Riscurile opționale se asigură numai
împreună cu riscurile standard
Suma asigurată
Sumele asigurate se stabilesc potrivit declarației
Asiguratului și sunt menționate în polița de asigurare
conform celor prevăzute în condițiile de asigurare.

Ce nu se asigură?
CARE-ROMANIA nu acoperă decesul sau vătămările
prilejuite de:
 război (declarat sau nu), invazia sau acțiunea unui
dușman extern, război civil, revoluție, terorism,
tulburări sociale cu violență, dictatura militară,
conspirație, rebeliune, insurecție;
 influențele directe sau indirecte ale exploziei atomice,
ale radiațiilor sau substanțelor radioactive ca urmare
a utilizării energiei atomice sau materialelor
fisionabile; poluare sau contaminare, din orice cauză;
 sinucidere sau tentativă de sinucidere; accidente
petrecute din vina sau neglijența gravă a asiguratului,
inclusiv cele datorate sau favorizate de consumul de
alcool, narcotice sau hipnotice;
 tulburări sau afecțiuni psihice;
 tratamente sau intervenții de natură medicală
efectuate de terțe persoane (fără pregătire de
specialitate) sau de asigurat însuși, cu excepția
cazurilor când acestea au fost determinate de un
accident acoperit prin asigurare;
 comiterea sau tentativa de comitere de către asigurat a
unor fapte ce cad sub incidența legii penale;
 dacă riscul asigurat a fost provocat cu intenție de
către asigurat sau prepușii acestuia.
 CARE-ROMANIA nu plătește suma asigurată
beneficiarului care a provocat în mod intenționat
decesul asiguratului.
 Nu se acordă indemnizație pentru recidiva unei leziuni
sau afecțiuni post-traumatice, față de care Asiguratul
nu a urmat strict tratamentul medical și/sau perioada
de repaus prescrise.

Există restricții de acoperire?
CARE-ROMANIA nu acoperă următoarele evenimente, acestea nefiind considerate accidente:
 urmările bolilor provocate prin atacul animalelor și al insectelor;
 urmările otrăvirilor/intoxicațiilor cauzate de ingerarea unor substanțe; urmările iradierii cu o intensitate mai mare de 100
electroni-volți, prin raze laser sau maser și prin raze ultraviolete produse artificial; urmările influențelor normale ale
luminii, temperaturii și stării vremii;
 tratarea unor boli preexistente, internarea cu scop de investigare, analize preventive, odihnă, convalescență, reabilitare.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă în:
✓

România

La cerere, Asiguratorul poate extinde valabilitatea asigurării și pentru alte zone geografice specificând aceste zone în polița
de asigurare.

Ce obligații am?
• Să completeze corect toate rubricile din cererea-chestionar.
• Să comunice în termen de 48 de ore către CARE-ROMANIA orice modificări survenite față de condițiile inițiale de evaluare

a riscului asigurat.
• Să se prezinte, imediat după producerea accidentului soldat cu vătămări corporale, la o unitate sanitară sau la un medic

spre a fi examinat și să urmeze tratamentul prescris.
• Să anunțe CARE-ROMANIA de producerea riscului asigurat (telefonic și în scris), în maxim 48 ore de la producerea sau de

la luarea la cunoștință de producerea riscului asigurat. Dacă, din motive rezonabile, asiguratul/contractantul/beneficiarul
nu a putut să înștiințeze CARE-ROMANIA de producerea evenimentului asigurat în termen de 48 de ore, atunci perioada
de avizare se prelungește până la 10 zile de la producerea evenimentului, cu condiția ca, la data avizării, consecințele
accidentului suferit să fie evidente.
• Să furnizeze orice alte documente solicitate de CARE-ROMANIA, care pot fi relevante pentru determinarea cauzelor și
împrejurărilor producerii evenimentului asigurat.
• Să se prezinte la medicul legist pentru stabilirea gradului de invaliditate, după terminarea tratamentului medical, însă nu
mai târziu de un an de la data accidentului și să transmită Asigurătorului certificatul de invaliditate, certificatul medical din
care reiese numărul zilelor de spitalizare și orice acte necesare instrumentării dosarului de daună.
• Să se prezinte, în cazul în care este notificat, spre a fi examinat medical de medicul agreat al CARE-ROMANIA.

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește la încheierea contractului de asigurare sau în rate în cazul când există această posibilitate. În
caz plății în rate prima rată se plătește la încheierea contractului de asigurare.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate a asigurării este precizată în polița de asigurare la rubrica ”Perioada asigurării”.

Cum pot să reziliez contractul?
Orice parte poate denunța contractul de asigurare cu condiția unei notificări prealabile, contractul urmând să-și înceteze
efectele în termen de 20 zile de la data comunicării acesteia celeilalte părți.

