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Condiţiile specifice pentru asigurarea suplimentara  
Deces din accident 

 
Art. 1. Prevederi introductive 
Asigurarea suplimentară de Deces din accident este guvernată de prezentele Condiții specifice, care formează parte integrantă a 
contractului de asigurare. 
Încheierea prezentei Asigurări suplimentare este condiționată de încheierea contractului de asigurare de bază. Condițiile generale 
ale contractului de asigurare de viață Respect sunt valabile și se aplică în mod corespunzător prezentei asigurări suplimentare. 
 

Art. 2. Principalii termeni folosiţi în cadrul prezentelor Condiţii şi definițiile acestora 
2.3. Beneficiar: Persoana căreia îi va fi plătită Indemnizația de asigurare în cazul producerii Evenimentului asigurat. In cazul 
asigurarii suplimentare de Deces din accident, Beneficiari sunt mostenitorii Asiguratului. 

2.4. Eveniment asigurat: Decesul din accident al Asiguratului. 
 

Art. 3. Obiectul asigurării este reprezentat de viata Asiguratului. 
 

Art. 4. Cum se procedează în cazul unui Eveniment asigurat 
 

4.1.  Anunţarea Evenimentului asigurat. 
Asigurătorul va fi înștiințat în scris, în termen de 30 de zile calendaristice, despre producerea Evenimentului asigurat. Asigurătorul își 
rezervă dreptul de a investiga circumstanțele producerii Evenimentului asigurat. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția 
Asigurătorului următoarele documente: 

(a) documente emise de autoritățile competente care să ateste producerea Evenimentului asigurat: copie legalizata a certificatului de 
deces, copia certificatului medical constatator al decesului; 

(b) copie a unui act de identitate al fiecărui Beneficiar, datata si semnată in original de Beneficiar; 
(c) informațiile bancare ale fiecărui Beneficiar (număr de cont, banca, sucursala), datate si semnate conform cu originalul de catre fiecare 

Beneficiar; 
(d) orice alte documente cerute de Asigurător pentru a determina legalitatea plății sau pentru a determina nivelul corespunzător al 

Indemnizației. 
Dacă Beneficiarul refuză să furnizeze Asigurătorului informațiile și documentele solicitate, Asigurătorul are dreptul să refuze plata 
Indemnizației de asigurare. 
În cazul în care documentele justificative sunt eliberate în afara teritoriului României, în altă limbă, acestea vor fi trimise în copie, 
împreuna cu traducerea legalizată în limba română. Traducerea legalizată trebuie sa fie trimisă Asigurătorului în original. 

În cazul în care nu a fost stabilit un Beneficiar, plata indemnizației se face către moștenitorii legali ai Asiguratului. 
Dacă Evenimentul Asigurat este cauzat de un act intenționat al Beneficiarului, împotriva căruia care s-a pronunțat o sentință penală 
definitivă, Asigurătorul este exonerat de la plata Indemnizației către Beneficiar. Pe cale de consecință, plata se va face către ceilalți 
moștenitori legali ai Asiguratului, în conformitate cu legislația română în vigoare referitoare la succesiune. Până la pronunțarea unei 
hotărâri definitive Asigurătorul poate suspenda obligația de plată. 

4.2.  Indemnizaţia de asigurare 
Indemnizația de asigurare este suma asigurată în vigoare la data producerii Evenimentului asigurat, menționată în Polița de 
asigurare. 
Pentru ca indemnizația de asigurare sa fie platibilă este necesar ca primele de asigurare aferente contractului de asigurare să fie 
plătite la zi sau contractul sa fie în perioada de grație la momentul producerii Evenimentului asigurat, iar Evenimentul asigurat să nu 
fie exclus de la plata indemnizației. 

4.3. Termenele de plată a indemnizaţiei de asigurare 
Indemnizația se plăteste într-un termen de 10 zile calendaristice de la data aprobării dosarului de despăgubire de către Asigurător. 
Plata Indemnizaţiei de asigurare va fi efectuată doar prin virament bancar, în România și în lei, către Asigurat sau în contul părintelui 
sau reprezentantului legal al Dependentului minor care a suferit accidentul. 
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Dacă pentru accidentul în cauză s-a început o anchetă sau procedură penală, Asigurătorul are dreptul să amâne plata Indemnizaţiei 
de asigurare, până la finalizarea anchetei sau procedurii. 

 
 

Art. 5. Când nu se plăteste despăgubirea 
Pe langa excluderi din conditiile generale ale contractului de baza, art. 9, urmatoarele excluderi sunt aplicabile asigurarii suplimentare 
de Deces din accident si astfel, indemnizatia de asigurare nu se plateste nici in aceste cazuri: 
5.1. În cazul în care decesul Asiguratului s-a produs ca urmare a unui accident suferit anterior datei intrării în vigoare a acoperirii 
contractuale sau ulterior zilei expirării acoperirii contractuale; 

5.2. În cazul în care decesul Asiguratului nu a fost cauzat direct de un Accident; 
5.3. În cazul în care decesul Asiguratului a survenit ulterior expirării unui termen de un an de la data producerii accidentului 

 

 Art. 6. Alte informaţii despre asigurare 
6.1. Valoarea de răscumparare și participarea la profit. Asigurarea suplimentara de Deces din accident nu are valoare de răscumpărare. 
De asemenea, contractul nu beneficiază de bonusuri sau participare la profit, nici de sumă asigurată redusă. 


