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Condiții specifice pentru asigurarea suplimentară de  

Invaliditate permanentă din accident 

 
Art 1. Prevederi introductive. Acoperirea suplimentară de Invaliditate permanentă 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 Perspective pentru cei dragi sunt valabile și se aplică în mod corespunzător 
prezentei asigurări suplimentare. 

 
Art 2. Definiții 

 

 
Beneficiar 

Persoana căreia îi va fi plătită Indemnizația de asigurare în cazul producerii Evenimentului asigurat. 
În cazul asigurării suplimentare de Invaliditate permanentă din accident beneficiar este Asiguratul. 

Durata asigurării 
suplimentare 

Durata asigurării suplimentare este de 1 (un) an calendaristic cu reînnoire automată la fiecare 
aniversare. 

Eveniment asigurat Invaliditatea permanentă din accident a Asiguratului 

Indemnizația de 
asigurare 

Suma de bani platibilă Beneficiarului de către Societatea de Asigurare în cazul producerii Evenimentului 
asigurat. 

Invaliditate 
permanentă din 
accident 

O deteriorare (fizică, neuro-psihică, senzorială) permanentă, ireversibilă, aparută ca urmare a unui 
accident în care a fost atinsă integritatea corporală, așa cum este prevazută expres și limitativ în Anexa 
1. 

 
Art. 3. Obiectul și domeniul de aplicabilitate al asigurării suplimentare. Obiectul asigurării este reprezentat de starea de 
sănătate a Asiguratului. În cazul Invalidității permanente a Asiguratului, cauzată de un Accident, un procent din Suma asigurată 
aferentă asigurării suplimentare este plătibil către Beneficiar, în conformitate cu prevederile Anexei 1 a prezentelor Condiții 
specifice. 

 
Art. 4. Limitele de vârstă ale Asiguratului. Vârsta Asiguratului la data preluării în asigurare trebuie să fie de minimum 18 ani și 
maximum 64 de ani și nu poate depăși 65 de ani la data expirării asigurării suplimentare. 

 
Art. 5. Intrarea în vigoare a asigurării suplimentare. Prezenta asigurare suplimentară intră în vigoare astfel: 

(a) La data începerii contractului de asigurare, în cazul în care Contractantul a optat și pentru contractarea prezentei 
asigurări suplimentare; 

(b) La data Aniversării contractului de asigurare, cu condiția ca prima de asigurare să fie plătită la zi și cu acceptul 
Asigurătorului. Pentru atașarea asigurării suplimentare este necesară completarea unei noi cereri de asigurare și 
trimiterea acesteia către Asigurător pentru evaluare, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de respectiva Aniversare; 

(c) La data repunerii în vigoare a contractului de asigurare la care este atașată și prezenta asigurare suplimentară. În 
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situația în care contractul de asigurare a fost reziliat, repunerea în vigoare se va face în conformitate cu prevederile art. 10 
al Condițiilor generale, începând cu prima zi după încasarea de către Asigurător a primelor restante. 

 
Art. 6. Încetarea Asigurării Suplimentare. Prezenta asigurare suplimentară își încetează efectele de plin drept în următoarele 
situații: 

(a) La data următoarei Aniversări a contractului după împlinirea de către Asigurat a vârstei de 65 de ani; 

(b) La data încetării contractului de asigurare la care a fost atașată asigurarea suplimentară; 

(c) La solicitarea Contractantului/Asiguratului, transmisă Asigurătorului înainte de aniversarea contractului; 

(d) La data decesului Asiguratului; 

(e) Prin reziliere de către Asigurător în cazul în care Contractantul asigurării, Asiguratul sau Beneficiarul (respectiv moștenitorii 
Asiguratului în calitate de Beneficiari) furnizează Asigurătorului declarații false sau informații incomplete, conform art. 16 
din Condițiile generale ale contractului. 

 
Art. 7. Indexarea aniversară. Opțiunea este disponibilă doar odată cu indexarea primei de asigurare aferentă asigurării de bază, 
în cuantumul propus de Asigurător, conform art. 9 din Condițiile generale ale contractului. Indexarea aniversară reprezintă 
actualizarea anuală a Sumei asigurate aferentă prezentei asigurări suplimentare, la aceeași valoare cu Suma asigurată aferentă 
asigurării de bază. 

 
Art. 8. Indemnizația de asigurare 

Indemnizația de asigurare este un procent din Suma asigurată aferentă prezentei asigurări suplimentare, în vigoare la data 
producerii Evenimentului asigurat, menționată în Polița de asigurare și calculat în conformitate cu prevederile Anexei 1 a prezentelor 
Conditii specifice. Procentul maxim de despăgubire pe an contractual este de 100% din Suma asigurată aferentă prezentei asigurări 
suplimentare. 

Pentru ca indemnizația de asigurare să fie platibilă este necesar ca primele de asigurare aferente contractului de asigurare să fie 
plătite la zi sau contractul să fie în perioada de grație la momentul producerii Evenimentului asigurat, iar Evenimentul asigurat sa 
nu fie exclus de la plata indemnizației. 

Accidentul ce cauzează Invaliditatea permanentă a Asiguratului trebuie să se producă după data intrării în vigoare a prezentei 
asigurări suplimentare, iar Invaliditatea permanentă trebuie să se producă pe perioada de valabilitate a asigurării suplimentare, în 
maximum 1 (un) an calendaristic de la data Accidentului care a cauzat-o. 

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 care să ateste producerea Evenimentului asigurat: bilete de ieșire din spital/ Investigații paraclinice/ alte 
documente medicale care să ateste Invaliditatea suferită; 

(b) Raport medical întocmit de medicul curant, în original, cu urmatoarele precizari: diagnosticul complet, tipul invalidității 
(permanentă sau temporară), tratamentul efectuat; 

(c) Documente eliberate de autoritățile competente care să ateste circumstanțele producerii accidentului, valoarea 
alcoolemiei (dacă a fost impusă prin lege), precum și concluziile finale ale anchetei; 
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(d) Informațiile bancare ale Beneficiarului (număr de cont, banca, sucursala), datate și semnate conform cu originalul de 
Beneficiar; 

(e) 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, 
împreună cu traducerea legalizată în limba română. Traducerea legalizată trebuie să fie trimisă Asigurătorului în original. 

 
Prezentele condiții de plată a indemnizației de asigurare sunt completate cu cele menționate în Condițiile generale ale contractului 
de asigurare. 

 
Art. 9. Excluderi de la plata indemnizației de asigurare. Asigurătorul nu va plăti indemnizația de asigurare în următoarele 

situații: 

Excluderi Generale. Toate excluderile menționate în Condițiile generale ale contractului de bază Perspective pentru cei dragi la 
art.15 punctele (a) – (k) se aplică prezentei asigurări suplimentare. În plus, asigurarea suplimentară nu acoperă riscul producerii 
Invalidității permanente din accident în următoarele situații: 

(a) În cazul în care Invaliditatea permanentă a Asiguratului s-a produs ca urmare a unui accident suferit anterior datei intrării 
în vigoare a acoperirii contractuale sau ulterior zilei expirării acoperirii contractuale; 

(b) În cazul în care Invaliditatea permanentă a Asiguratului nu a fost cauzată direct de un Accident; 

(c) În cazul în care Invaliditatea permanentă a Asiguratului a survenit ulterior expirării unui termen de 1 (un) an de la data 
producerii accidentului; 

(d) În caz de tentativă de suicid sau în caz de autoagresiune/automutilare, indiferent de starea de sănătate psihică și 
psihologică a Asiguratului; 

 
Art. 9. Prevederi generale. 

Valoarea de răscumpărare. Asigurarea suplimentare de Invaliditate permanentă din accident nu are valoare de răscumpărare. 

Schimbarea ocupației/sporturilor/hobby-urilor/rezidenței Asiguratului. Asiguratul are obligația să anunțe Asigurătorul cu 
privire la orice schimbare survenită în ocupația, sporturile, hobby-urile sau țara de rezidență. Asigurătorul va efectua o nouă 
evaluare a riscului, iar în eventualitatea determinării unui risc substandard are dreptul să modifice unilateral termenii de acoperire 
contractuală a asigurării, sau de a rezilia unilateral asigurarea. 

 
 

 

Prezentele Condiții Contractuale intră în vigoare și se aplică contractelor încheiate începând cu data de 01/11/2017. 

Am primit un exemplar al Condițiilor contractuale. 

Nume   Semnătura   Data  /  /    
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Lista de invaliditați permanente indemnizabile și procentul din suma asigurată 

Procentele din Suma asigurată ce vor fi plătite în cazul unei invalidități permanente din accident sunt următoarele: 
 
 

Pierderea unui ochi sau pierderea completă, permanentă a vederii pentru un ochi 50% 

Pierderea ambilor ochi sau pierderea completă, permanentă a vederii 100% 

Pierderea completă, permanentă a auzului, bilateral, cu evidențierea deficienței de auz certificată de audiogramă 100% 

Pierderea permanentă a auzului unilateral 25% 

Pierderea permanentă a vorbirii (afazie) 100% 

Pierderea unui plămân 25% 

Pierderea unui lob pulmonar 15% 

Pierderea unui segment al unui lob pulmonar 5% 

Pierderea unui rinichi 50% 

Pierderea ambilor rinichi 100% 

Pierderea splinei 10% 

Pierderea unui lob hepatic (lobectomie) 25% 

Pierderea unui segment al lobului hepatic 5% 

Pierderea totală a unui membru superior de la nivelul articulației umărului 50% 

Pierderea unui membru superior de la un nivel cuprins între articulația cotului și articulația umărului 30% 

Pierderea parțială a unui membru superior de la un nivel cuprins între articulația cotului și articulația radiocarpiană, 
cu excepția pierderii degetelor 

25% 

Pierderea unui deget al mâinii, cu excepția degetului mare (policelui) 5% 

Pierderea degetului mare al unei mâini (policelui) 10% 

Pierderea funcționalității membrelor astfel:  

(a) Monoplegie /monopareză 25% 

(b) Paraplegie/parapareză 50% 

(c) Hemiplegie/hemipareză 50% 

(d) Tetraplegie/tetrapareză 100% 

(a) Paralizia totală a nervului median, nervului radial, nervului cubital, nervului 30% 

(b) Paralizia completă a nervului sciatic și a ramurilor sale 50% 

Pierderea totală a membrului inferior de la nivelul articulației coxo-femurale 50% 

Pierderea unui membru inferior de la nivelul zonei cuprinse între articulația genunchiului și articulația soldului 40% 
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Pierderea parțială a membrului inferior de la nivelul articulației genunchiului în jos, cu excepția pierderii degetelor 25% 

Imobilitatea completă (anchiloza) a uneia dintre urmatoarele articulații: pumn, cot, umăr, gleznă, genunchi, șold, 
cu excepția articulațiilor degetelor 

30% 

Pierderea unui deget de la picior mai puțin a degetului mare (halucelui) 5% 

Pierderea halucelui 10% 

Deficiențe neuropsihice posttraumatice grave, ireversibile, care persistă la mai mult de 3 luni de la accident și care 
presupun simptomatologie neuro-psihică severă ce necesită supraveghere medicală permanentă și internări în 
clinici de specialitate, confirmate de medicul specialist psihiatru 

 
100% 

Tulburări/disfuncționalități organice ca urmare a unui traumatism (traheotomie, anus contra naturii, cistostomie 
etc., pentru o perioada mai mare de șase luni) 

50% 

Traumatisme de calotă craniană cu deficit de substanță osoasă, care necesită protezare 15% 

Arsuri gradul II, peste 30% din suprafața corpului 50% 

Arsuri gradul III, între 15% și 25% din suprafața corpului 50% 

Arsuri gradul III și arsuri gradul IV, peste 25% din suprafața corpului 75% 

Traumatismele toracice majore (fracturi deschise) cu leziuni pulmonare asociate și tulburări fiziopatologice 
semnificative ale funcțiilor vitale (insuficiență circulatorie, respiratorie etc.) 

15% 

Traumatisme/fracturi ale pelvisului, cu deplasare și/sau însoțite de leziuni vasculare, nervoase sau ale organelor 
interne 

15% 

Fracturi ale coloanei vertebrale, cu interesare mielinică, urmate de limitarea funcționalității unui membru, 
irecuperabile postoperator și în urma tratamentului recuperator efectuat cel puțin 3 luni 

15% 

 


