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NOTA DE INFORMARE / CONDITII CONTRACTUALE
privitoare la contractul de asigurare de tip Unit Linked – Perspective pentru Banii Tai 2017
Bancpost S.A
cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului: J40/9052/1991, Cod Unic de
Inregistrare: RO404416, Registrul Bancar: PJR-40-013/1999
este avizata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (actual Autoritatea de Supraveghere Financiara) drept Agent de
asigurare subordonat pentru Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. si Eurolife ERB Asigurari Generale S.A., fiind inregistrata in
Registrul agentilor de asigurare subordonati tinut de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) sub nr. RAJ 171807. Aceste
informatii sunt accesibile pe pagina de internet a ASF (www.asfromania.ro) si a Bancpost S.A. (www.bancpost.ro).
Bancpost S.A. desfasoara activitatea de bancassurance, respectiv intermediere asigurari atasate produselor bancare, in temeiul
contractelor incheiate cu Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. si respectiv cu Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. in virtutea carora
institutia bancara este mandatata sa incheie urmatoarele clase de asigurari:
1. pentru Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A.
Clasa I Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, prevazute la lit. a) si c), cu exceptia celor prevazute la pct.
II si III.
Clasa III Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii, prevazute la lit. A a) si b).
2. pentru Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.
Clasa 1 din Anexa 1, Sectiunea A: Asigurari Generale - Accidente ,inclusiv accidente de munca si boli profesionale
Clasa 8 din Anexa 1, Sectiuna A: Asigurari Generale - Incendiu si calamitati naturale
Toate Clasele mentionate mai sus sunt in conformitate cu Anexa nr. 1 la Legea Nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si
supravegherea asigurarilor, in vigoare in privinta dispozitiilor relevante pana la data de 1 ianuarie 2016, care a fost ulterior abrogata de
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, conform careia aceste Clase sunt
incluse in Anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015.
In virtutea contractului de bancassurance, Bancpost S.A. in calitate de Agent de asigurare subordonat este mandatata pentru:
a) intermedierea si negocierea, in numele si in contul Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. / Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.,
a produselor de asigurare, complementare la produsele bancare, pentru clasele de asigurari mai sus mentionate;
b) semnarea, in numele si in contul Asiguratorului, de documente de asigurare si/sau in legatura cu asigurarea;
c) colectarea primelor de asigurare si virarea acestora in contul societatii de asigurare;
d) participarea, alaturi de Asigurat /Beneficiari/ Mostenitori legali si societatea de asigurare in fluxul operational al solutionarii
daunelor.
Banca va incerca solutionarea pe cale amiabila a oricarui diferend care priveste relatia dintre clientul Asigurat si Banca. Orice petitie
privitoare la asigurarea atasata produselor contractate prin Bancpost S.A. va fi facuta in scris si transmisa prin fax, e-mail sau letric
catre Societatea de asigurare sau poate fi inregistrata prin intermediul sistemului on-line de primire a petitiilor, accesibil pe pagina de
web a Societatii de asigurare. De asemenea, petitiile pot fi inregistrate si la sediul Bancpost – Agent de asigurare subordonat al
Societatii de asigurare. Petitia trebuie sa contina cel putin urmatoarele date de identificare: numele, prenumele si CNP-ul Asiguratului/
Petentului, date de contact (adresa, telefon sau adresa de e-mail). Bancpost S.A. si/sau Societatea de asigurare vor depune toate
eforturile pentru a raspunde in cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii petitiei la Societatea de asigurare.
Aceste proceduri nu constituie o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale.
Clientii au dreptul de a solicita Societatii de asigurare, oricand pe parcursul derularii contractului de asigurare, orice alte informatii
referitoare la Contractul de asigurare.
Bancpost S.A. este membra a Grupului Eurobank, iar Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. si Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.
sunt societati afiliate acestui grup. Eurobank Ergasias detine o participatie de peste 90% din capitalul social al Bancpost S.A.
Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A.
cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, cladirea Olympus, et. 2, camera 2.06, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul
Comertului: J40/3247/16.02.2007, Cod Unic de Inregistrare: 21112449, cod LEI: 213800BQQJITVLKVBB33.
Toate informatiile si/sau rapoartele pe care Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. trebuie sa le publice conform cerintelor legislatiei in
vigoare sunt si/sau vor fi disponibile pentru consultare pe pagina de internet a Asiguratorului: www.eurolife-asigurari.ro.
Societatea de asigurare este autorizata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (actual Autoritatea de Supraveghere
Financiara) prin decizia nr. 578/17.08.2007 fiind intregistrata in Registrul asiguratorilor sub nr. RA/060/20.08.2007. Aceste informatii
sunt accesibile pe pagina de internet a ASF (www.asfromania.ro) si a Eurolife ERB Asigurari de Viata (www.eurolife-asigurari.ro).
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Conditii generale ale Contractului de Asigurare
de tip Unit Linked – Perspective pentru Banii Tai 2017
ART 1. Introducere
1.1. Perspective pentru Banii Tai 2017 este un contract de
asigurare de tip unit-linked guvernat de legislatia din
Romania care cuprinde o componenta de protectie
(asigurare de viata) si o componenta de investitie.
1.2. Contractul de asigurare Perspective pentru Banii Tai 2017
reflecta vointa liber exprimata de catre parti, se incheie de
catre Asigurat/Contractant cu societatea Eurolife ERB
Asigurari de Viata S.A. si este constituit din urmatoarele
documente, ce reprezinta parti integrante ale acestuia:
a) Cererea de asigurare adresata societatii Eurolife ERB
Asigurari de Viata S.A.;
b) Prezentele Conditii generale ale Contractului de
asigurare Perspective pentru Banii Tai 2017, valabile
pentru contractele emise in data de 29.06.2017;
c) Polita de asigurare emisa de societatea Eurolife ERB
Asigurari de Viata S.A. la data de 29.06.2017 pentru
a confirma incheierea valabila a Contractului de
asigurare;
d) Chestionarul medical – in cazul in care acesta a fost
solicitat de Asigurator;
e) Orice alte documente solicitate de catre Asigurator,
Asiguratului sau unor terte parti, necesare efectuarii
evaluarii in vederea includerii in asigurare.
ART 2. Definitii
Termenii de mai jos cu semnificatia descrisa la acest articol se
aplica atat prezentelor conditii contractuale, cat si celorlalte
documente emise de Asigurator si avand legatura cu Contractul
de asigurare.
Accident: Orice eveniment imprevizibil, violent, extern si
independent de vointa Asiguratului si care cauzeaza vatamari
corporale datorate actiunii bruste a unor factori externi fizici
(mecanici, termici, electrici) sau chimici asupra corpului, cu
exceptia infectiilor, a efortului fizic, a accidentului vascular
cerebral si consecintelor actelor de malpraxis.
Agent de asigurare subordonat: Bancpost S.A.
Asigurat/Contractant: Persoana a carei viata constituie obiectul
asigurarii si care incheie Contractul de asigurare, obligandu-se sa
plateasca prima unica de asigurare (in cele ce urmeaza denumita
„Persoana Asigurata” sau „Asiguratul”). Contractantul
asigurarii, avand si rolul de Asigurat, nu poate fi schimbat pe
durata contractului de asigurare.
Asigurator: Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A.
Beneficiar in caz de deces: Persoana careia ii va fi platita
Indemnizatia in cazul decesului Asiguratului din Accident sau
Boala in conformitate cu prevederile art.12 din prezentele
conditii contractuale. Asiguratul poate desemna un singur
Beneficiar in caz de deces. In cazul in care nu exista Beneficiar
desemnat, Indemnizatia de asigurare va fi platita Mostenitorilor
legali ai Asiguratului.
Beneficiar la maturitatea contractului: Persoana careia ii va fi
platita Indemnizatia la maturitatea contractului, in cazul in care
Asiguratul a supravietuit. Asiguratul poate desemna un singur
Beneficiar la maturitate. In cazul in care nu exista Beneficiar
desemnat, Indemnizatia va fi platita Asiguratului.
Boala: Modificarea organica sau functionala a starii normale de
sanatate, diagnosticata ca atare de un medic de specialitate.
Cererea de asigurare: Formularul emis de Asigurator, completat
cu datele Asiguratului si cu informatiile referitoare la produsul
de asigurare. Semnarea Cererii de asigurare reprezinta
manifestarea de vointa liber exprimata si consimtamantul

neviciat al Asiguratului pentru incheierea valabila a Contractului
de asigurare.
Costul asigurarii de viata: Costul perceput de Asigurator in
vederea acoperirii riscului de deces din Accident sau Boala, fiind
dedus din totalul Primei unice de asigurare, in conformitate cu
prevederile Contractului de asigurare.
Contul Contractului: Un cont individual aferent fiecarui contract
de asigurare in parte ce este administrat de catre Asigurator,
conform prezentelor conditii, care reprezinta totalitatea unitatilor
de fond detinute de catre Asigurat.
Eveniment asigurat: Un eveniment produs pe durata
Contractului de asigurare mentionata la art. 5.7, in urma caruia
Asiguratorul se obliga sa plateasca Indemnizatia de asigurare, in
conformitate cu prevederile Contractului de asigurare. Este
considerat Eveniment asigurat Decesul Asiguratului pe durata
Contractului de asigurare, deces survenit ca si consecinta a unui
Accident sau a unei Boli. Sunt excluse situatiile mentionate la
art.12.11 din prezentele conditii contractuale.
Fereastra de vanzare: Perioada in care produsul de asigurare
oferit poate fi achizitionat, conform conditiilor contractuale.
Fondul de Investitii Perspective pentru Banii Tai 2017 (Fondul
UL): Fond de investitii intern administrat de Asigurator in
scopul exclusiv al asigurarii, detaliat in cadrul art. 15 din
prezentele conditii contractuale.
Indemnizatia de asigurare: Suma platibila de Asigurator, in
conformitate cu prevederile prezentului Contract de asigurare, ca
urmare a producerii Evenimentului asigurat.
Indemnizatia de maturitate: Suma platibila de Asigurator, in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, in situatia
supravietuirii Asiguratului la data expirarii Contractului de
asigurare.
Perioada precontractuala: Perioada cuprinsa intre ora 00:00 a
datei semnarii Cererii de asigurare si ora 00:00 a datei de emitere
a Politei de asigurare, in conformitate cu prevederile art.5 din
prezentele conditii contractuale.
Polita de asigurare: Document eliberat de Asigurator pentru a
confirma incheierea valabila a Contractului de asigurare precum
si inceperea perioadei de asigurare.
Pretul unitatii de fond: Pretul cu care se tranzactioneaza unitatea
de fond.
Prima unica de asigurare: Prima prevazuta in Cererea de
asigurare si platita in cadrul ferestrei de vanzare de catre
Asigurat, pentru toata Durata Contractului de asigurare.
Prima neta investita: Prima obtinuta prin deducerea din Prima
unica de asigurare a Costului asigurarii de viata si a Taxei de
emitere, la care se adauga dobanda obtinuta pana la data emiterii
Politei de asigurare (exclusiv), in conformitate cu art.6.4.
Riscul investitional: Reprezinta posibilitatea ca obiectivul
realizat sa difere de obiectivul propus. Riscul investitional este
dat de si se poate imparti in urmatoarele categorii de riscuri, dar
nu este limitat la acestea:
• Riscul de piata: riscul generat de expunerea pe pietele de
capital, cu o componenta generala data de faptul ca acest
risc poate afecta orice tip de investitie si cu o componenta
specifica data de riscul aferent instrumentelor unui anumit
emitent care poate fi redusa prin diversificare, dar nu in
totalitate.
• Riscul de dobanda: riscul de scadere a valorii de piata a
titlurilor de stat si obligatiunilor cu venit fix ca urmare a
cresterii ratei de dobanda.
• Riscul de schimb valutar: riscul generat de variatiile
cursului de schimb valutar asupra activelor in alte monede.

3 din 9

Riscul de concentrare: riscul ca investitiile sa fie expuse pe
un anumit tip de activ sau emitent sau sector economic sau
regiune geografica sau contrapartida.
• Riscul de lichiditate: riscul ca activele detinute sa nu poata
fi transformate in disponibilitati banesti in vederea
respectarii obligatiilor contractuale.
• Riscul de credit: riscul ca principalul sau dobanda aferenta
unui instrument financiar sa nu se plateasca de catre
emitent dupa cum a fost prevazut in conditiile contractuale.
Acesta poate rezulta din fluctuatii ale bonitatii emitentilor
instrumentelor financiare sau contrapartidelor.
Suma asigurata: Suma prevazuta ca atare in cadrul Cererii de
asigurare si platibila in conformitate cu prevederile Contractului
de asigurare in cazul producerii Evenimentului asigurat.
Taxa de emitere: Taxa perceputa de Asigurator pentru emiterea
Politei de asigurare.
Rascumpararea totala a contractului de asigurare: Incetare a
contractului de asigurare la cererea Persoanei Asigurate,
conform prevederilor art. 13.
Unitatea de fond: O diviziune a Fondului de Investitii
Perspective pentru Banii Tai 2017.
Valoarea Contului Contractului: Valoarea calculata la un anumit
moment in timp prin inmultirea numarului de Unitati de fond
detinute de Asigurat cu Pretul unitatii de fond valabil pentru data
efectuarii calculului. Valoarea Contului Contractului se modifica
in functie de evolutia Pretului unitatii de fond aferente Fondului
de Investitii Perspective pentru Banii Tai 2017.
Valoarea de rascumparare: Suma de bani pe care Asiguratorul
se obliga sa o plateasca in cazul Rascumpararii totale a
contractului in conformitate cu prezentele conditii de asigurare.
ART 3. Obiectul asigurarii
3.1. Prezenta asigurare contine doua componente:
a) Componenta de protectie;
b) Componenta de investitie.
3.2. Asiguratul se obliga sa plateasca o Prima unica de
asigurare in cuantumul si la termenul stabilit in Cererea
de Asigurare, in schimbul careia Asiguratorul se obliga sa
achite:
a) Beneficiarului in caz de deces - Indemnizatia de
asigurare, in cazul producerii decesului Asiguratului,
in conformitate cu prevederile art. 12 din prezentele
conditii contractuale;
b) Beneficiarului la maturitate - Indemnizatia de
maturitate, la expirarea Contractului de asigurare,
conform prevederilor art. 14 al prezentelor conditii
contractuale.
ART 4. Incheierea contractului de asigurare
4.1. Contractul de asigurare se incheie intre Asigurator si orice
client Bancpost in calitate de Contractant/Asigurat.
4.2. Pentru incheierea valabila a Contractului de asigurare ca
urmare a acordului bilateral al partilor liber exprimat,
Asiguratul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
a) la data de emitere a Politei de asigurare sa aiba varsta
cuprinsa intre 18 si 65 de ani;
b) sa fi completat si semnat Cererea de asigurare si sa fi
semnat prezentele conditii de asigurare;
c) sa nu aiba calitatea de cetatean al Statelor Unite ale
Americii sau sa nu detina Carte Verde (Green Card)
pentru Statele Unite ale Americii;
d) sa nu fi fost respins de Asigurator in urma evaluarilor
de risc.
4.3. In prezentele conditii de asigurare se ia in calcul varsta in
ani impliniti la data emiterii Politei de asigurare, respectiv
29.06.2017.
4.4. Asiguratorul
poate solicita documente suplimentare
pentru a decide acceptarea sau refuzul preluarii in
asigurare.
•

ART 5.

Perioada precontractuala si intrarea in vigoare a
Contractului de asigurare
5.1. Fereastra de vanzare a Contractului de asigurare
Perspective pentru Banii Tai 2017 este cuprinsa intre
02.05.2017 si 16.06.2017. Semnarea Cererii de asigurare
si incasarea Primei de asigurare de catre Asigurator sunt
acceptate in acest interval.
Cererile de asigurare semnate si Primele unice de
asigurare platite dupa 16.06.2017 (data transferului bancar
din contul Asiguratului in contul Asiguratorului) nu vor fi
luate in considerare. Aceste Cereri vor fi anulate,
respectiv sumele platite dupa aceasta data vor fi returnate
platitorilor in conturile de unde au fost transferate.
5.2. Pe parcursul perioadei precontractuale, Asiguratul nu va
beneficia de acoperirea Evenimentului asigurat
reprezentat de decesul Asiguratului. In cazul in care
decesul Asiguratului survine in perioada precontractuala
si acest fapt este adus la cunostinta Asiguratorului cel
tarziu pana la data de 18.07.2017, Asiguratorul va restitui
exclusiv prima unica de asigurare platita de catre
Asigurat, in contul din care s-a efectuat plata. Daca
decesul Asiguratului survine in perioada precontractuala
si acest fapt nu este adus la cunostinta Asiguratorului cel
tarziu pana la data de 18.07.2017, Asiguratorul va restitui
Valoarea Contului Contractului la data finalizarii
dosarului de dauna, precum si Costul asigurarii de viata.
5.3. Pe parcursul perioadei precontractuale, Cererea de
asigurare poate fi anulata la solicitarea in scris a
Asiguratului. Asiguratorul va anula Cererea de asigurare
si va restitui Prima unica de asigurare in contul
Asiguratului in termen de 5 zile lucratoare de la data
receptionarii solicitarii in acest sens, in original, la sediul
Asiguratorului.
5.4. Contractul de asigurare incepe sa-si produca efectele
numai cu conditia incasarii de catre Asigurator a primei
unice platite de catre Asigurat si a acceptarii acestuia de
catre Asigurator. Data intrarii in vigoare a asigurarii este
data emiterii Politei de asigurare, respectiv 29.06.2017.
Riscul producerii Evenimentului asigurat, reprezentat de
decesul Asiguratului din Accident sau Boala, este acoperit
incepand cu aceasta data.
5.5. Contractul de asigurare intra in vigoare la ora 00:00 a
datei de emitere a Politei de asigurare si inceteaza la ora
24:00 a datei de expirare.
5.6. Data de expirare a Contractului de asigurare este
28.06.2019.
5.7. Durata contractului de asigurare este cuprinsa intre
29.06.2017 si 28.06.2019.
5.8. Contractul de asigurare se considera valabil incheiat daca
sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) Asiguratul indeplineste toate conditiile de eligibilitate
(art. 4.2) mentionate in prezentele conditii;
b) Toate documentele ce fac parte integranta a
Contractului de asigurare conform art. 1.2, mai putin
Polita de asigurare si documentele solicitate aditional
de catre Asigurator si furnizate de terti (analize
medicale etc), au fost semnate de Asigurat;
c) Prima unica de asigurare a fost incasata integral de
Asigurator pe durata Ferestrei de vanzare.
ART 6. Plata Primei unice de asigurare
6.1. Plata primei unice de asigurare este responsabilitatea
Persoanei Asigurate. La momentul platii, Persoana
Asigurata are obligatia de a solicita si de a pastra dovada
platii Primei unice de asigurare. Asiguratorul nu este
responsabil pentru platile efectuate de Asigurat in mod
eronat, partial sau fara a avea dovada legala.
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6.2.

Prima unica prevazuta in Cererea de asigurare trebuie
platita la data semnarii Cererii de asigurare, cu
respectarea valorii minime stabilite de Asigurator.
6.3. Prima unica de asigurare va fi platita numai in RON, prin
transfer bancar din contul Asiguratului deschis la
Bancpost in contul Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A.
conform detaliilor prezentate in Cererea de asigurare.
6.4. Prima unica de asigurare va fi investita in depozite
bancare pana la data emiterii Politei de asigurare
(exclusiv). Astfel, la momentul emiterii Politei de
asigurare, valoarea totala din care se vor cumpara Unitati
in Fondul de Investitii Perspective pentru Banii Tai 2017
va fi data de suma dintre Prima unica de asigurare, din
care s-au dedus Costul asigurarii si Taxa de emitere, si
dobanda castigata intre data incasarii primei si pana la
data emiterii Politei de asigurare (exclusiv). In cazul in
care Asiguratul decide retragerea Primei de asigurare
pana la emiterea Contractului de asigurare, Asiguratorul
va restitui Prima unica de asigurare fara dobanda
acumulata.
6.5. Prima unica de asigurare trebuie achitata in cuantumul
mentionat in Cererea de asigurare. Nu sunt acceptate plati
partiale sau plata unor prime suplimentare pentru acelasi
Contract de asigurare.
6.6. Un Asigurat poate incheia maxim 5 contracte de
asigurare, fara a depasi Prima unica maxima de 100.000
(unasutamii) RON pe contract, fiecare contract fiind tratat
individual. Ca exceptie de la limita maxima a primei
unice, vor fi acceptati clientii care reinvestesc in totalitate
indemnizatia de maturitate aferenta produsului
Perspective pentru Banii Tai emis in anul 2015.
ART 7. Suma Asigurata
7.1. Suma asigurata in cadrul Contractului de asigurare
Perspective pentru Banii Tai 2017 este calculata in
functie de Costul asigurarii de viata si varsta Asiguratului
la data emiterii Politei de asigurare, respectiv 29.06.2017.
7.2. Suma asigurata va fi constanta si garantata de catre
Asigurator pe parcursul derularii Contractului, fara a
putea fi modificata.
ART 8. Pretul Unitatii de fond
8.1. Prima neta investita este utilizata pentru cumpararea de
unitati ale Fondului de Investitii Perspective pentru Banii
Tai 2017.
8.2. Pretul Unitatii de fond este calculat pentru fiecare zi
lucratoare, prin impartirea valorii activului net al Fondului
de Investitii Perspective pentru Banii Tai 2017, la
numarul total de unitati din Fond, detinute de toate
Persoanele Asigurate.
8.3. Asiguratorul evalueaza pentru fiecare zi lucratoare
activele Fondului de Investitii Perspective pentru Banii
Tai 2017 pentru a determina valoarea acestuia, precum si
pretul unitatii de fond. Pretul unitatii de fond va fi afisat
pe pagina de internet a Asiguratorului (www.eurolifeasigurari.ro).
8.4. Valoarea unei Unitati de fond variaza in functie de
valoarea activelor Fondului, aceasta nefiind garantata in
niciun fel de Asigurator pe parcursul derularii
Contractului de asigurare (inclusiv la data expirarii
Contractului de asigurare). Astfel, Fondul de Investitii
Perspective pentru Banii Tai 2017 nu ofera nicio garantie
privind evolutia acestuia, pretul unitatii de fond pe
parcursul derularii Contractului de asigurare fiind
determinat de evolutia pietei.
ART 9. Contul Contractului
9.1. La data de emitere a Politei de asigurare, Asiguratorul va
crea Contul Contractului prin alocarea primei nete
investite pentru cumpararea de unitati de fond.

9.2.

Numarul de unitati de fond cumparate la Data emiterii
Politei de asigurare va fi determinat pe baza pretului
initial al Unitatii de fond care este 100 (unasuta) RON.
Numarul unitatilor de fond detinute de Asigurat in Fondul
de Investitii Perspective pentru Banii Tai 2017 este
constant pe toata durata Contractului de asigurare.
9.3. Unitatile de fond detinute de Asigurat in Fondul de
Investitii Perspective pentru Banii Tai 2017 atesta dreptul
acestuia de a dispune de o parte din valoarea Fondului,
dar fara niciun drept de proprietate asupra Fondului.
ART 10. Costul asigurarii de viata. Alte taxe si comisioane
10.1. Costul asigurarii de viata este 0,5% din Prima unica de
asigurare. Acesta se retine o singura data din Prima unica
de asigurare platita, la emiterea Politei de asigurare,
pentru intreaga durata a Contractului.
10.2. De asemenea, la Data de emitere a Politei de asigurare,
Asiguratorul va retine Taxa de emitere a acesteia calculata
ca 2,10% din Prima unica de asigurare platita.
10.3. In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului,
Persoana Asigurata va solicita rascumpararea totala a
contractului, Asiguratorul va percepe Taxa de
rascumparare totala a Contractului de asigurare. Aceasta
este exprimata ca procent din Valoarea Contului
Contractului la data rascumpararii si se calculeaza astfel:
a) in primele 6 luni de la Data de emitere a Politei de
Asigurare: taxa de rascumparare reprezinta 100% din
Valoarea Contului Contractului;
b) dupa expirarea primelor 6 luni de la Data de emitere
a Politei de Asigurare si pana la maturitatea
Contractului: taxa de rascumparare este 4% din
Valoarea Contului Contractului.
ART 11. Incetarea Contractului de asigurare
11.1. Contractul de asigurare inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) Expirarea Contractului de asigurare cu plata
indemnizatiei de maturitate in conformitate cu
prevederile art. 14;
b) In situatia decesului Persoanei Asigurate in
conformitate cu prevederile art. 12;
c) La solicitarea expresa, in scris, a Persoanei Asigurate,
conform prevederilor art. 13;
d) In cazul in care datele de identificare personale ale
Persoanei Asigurate se regasesc in Listele oficiale ale
persoanelor fizice si juridice suspecte de savarsirea
sau finantarea actelor de terorism. Datele de
identificare personale sunt cele prevazute de Ordinul
CSA nr 24/2008 pentru aprobarea Normelor privind
prevenirea si combaterea spalarii banilor si a
finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei
asigurarilor. In aceasta situatie, Asiguratorul are
dreptul de a rezilia unilateral Contractul de asigurare
printr-o scrisoare recomandata adresata in acest sens
Asiguratului. Contractul de asigurare va inceta de
plin drept la ora 00:00 a zilei calendaristice imediat
urmatoare datei expedierii de catre Asigurator a
scrisorii mai sus mentionate, prin care Asiguratorul
informeaza Persoana Asigurata atat asupra incetarii
Contractului de asigurare, cat si asupra eventualei
sume platibile in acest caz.
e) In cazul in care Persoana Asigurata nu a declarat in
mod deliberat ori a ascuns un fapt material sau a
declarat fals un asemenea fapt, pe care daca
Asiguratorul l-ar fi cunoscut, n-ar mai fi incheiat
Contractul. In acest caz, Asiguratorul are dreptul sa
rezilieze unilateral Contractul de asigurare, de plin
drept, fara indeplinirea vreunei alte formalitati si fara
interventia instantei de judecata tinand seama de
legislatia in vigoare la momentul respectiv.
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ART 12. Indemnizatia de asigurare
12.1. Asiguratorul acopera riscul de deces al Asiguratului
survenit ca si consecinta a unui Accident sau a unei Boli
produse ulterior orei 00:00 a Datei de emitere a Politei de
asigurare si anterior orei 24:00 a datei de expirare.
Indemnizatia de asigurare este platibila Beneficiarului
desemnat in caz de deces, respectiv mostenitorilor legali
ai Asiguratului in cazul in care nu a fost desemnat
Beneficiar in caz de deces in conformitate cu prevederile
Contractului de asigurare.
12.2. Asiguratorul va fi instiintat in scris, in cel mai scurt timp,
despre Decesul Asiguratului, dar nu mai tarziu de 30 de
zile calendaristice de la producerea evenimentului. In caz
de nerespectare a acestui termen, Asiguratorul are dreptul
sa refuze plata Indemnizatiei de asigurare, daca din acest
motiv nu a putut determina cu exactitate cauza producerii
Evenimentului asigurat.
12.3. Imediat dupa avizarea decesului, Beneficiarul in caz de
deces sau mostenitorii legali ai Asiguratului in cazul in
care nu a fost desemnat Beneficiar in caz de deces, se
obliga sa puna la dispozitia Asiguratorului, prin
intermediul Bancpost, urmatoarele documente:
a) copii ale certificatului de deces si certificatului
medical constatator al decesului, emise de autoritatile
competente, certificate conform cu originalul de catre
un ofiter Bancpost;
b) copii ale documentelor emise de autoritatile
competente care sa ateste imprejurarile producerii
Accidentului, daca este cazul, certificate conform cu
originalul de catre un ofiter Bancpost;
c) copia certificatului de analiza toxicologica a
Asiguratului, dupa caz, certificata conform cu
originalul de catre un ofiter Bancpost;
d) copii ale documentelor medicale referitoare la
istoricul medical al Asiguratului: fisa de consultatii
medicale, scrisori medicale, investigatii paraclinice,
etc.;
e) copia actelor de identitate ale Beneficiarului sau
mostenitorilor legali, cu semnatura in original a
titularului sau a reprezentantului legal, daca
Beneficiarul sau mostenitorii legali sunt lipsiti de
capacitate de exercitiu, certificate conform cu
originalul de catre un ofiter Bancpost;
f) orice alte documente cerute de Asigurator, in copie
(certificate conform cu originalul de catre un ofiter
Bancpost) pentru a determina legalitatea platii sau
pentru a determina nivelul corespunzator al
Indemnizatiei de asigurare.
12.4. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a investiga orice
pretentie emisa de Beneficiarul desemnat in caz de deces
sau mostenitorii legali ai Asiguratului, pentru a determina
intinderea obligatiei de plata a Indemnizatiei. Prin
semnarea Contractului de asigurare, Asiguratul il
mandateaza pe Asigurator sa actioneze in numele sau si
pentru sine pentru indeplinirea oricaror formalitati si
obtinerea oricaror documente care se impun a fi
indeplinite, respectiv procurate, astfel incat sa se poata
stabili circumstantele producerii Evenimentului asigurat.
In conformitate cu rezultatul cercetarilor intreprinse de
Asigurator, Indemnizatia este platibila in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii
investigatiilor si aprobarii dosarului de dauna. Daca in
legatura cu producerea riscului asigurat, impotriva
Asiguratului sau Beneficiarului, a fost instituita o ancheta
sau o procedura penala, Asiguratorul are dreptul de a
amana plata despagubirii pana la finalizarea acesteia.
12.5. In cazul in care Asiguratul a disparut sau identificarea
corpului sau nu este posibila, Asiguratorul va plati

Indemnizatia de asigurare Beneficiarului in caz de deces
sau mostenitorilor legali ai Asiguratului, in cazul in care
nu a fost desemnat Beneficiar in caz de deces, numai in
baza unei hotarari judecatoresti de declarare a mortii
prezumate, ramasa definitiva si irevocabila.
12.6. In cazul in care decesul survine ca urmare a unui
eveniment care nu poate fi calificat drept Eveniment
asigurat, Asiguratorul va inceta Contractul si va plati
Beneficiarului in caz de deces sau mostenitorilor legali ai
Asiguratului, in cazul in care nu a fost desemnat
Beneficiar in caz de deces, Valoarea Contului
Contractului.
12.7. In cazul in care Asiguratul decedeaza ca urmare a unui
Eveniment asigurat, Asiguratorul va plati Indemnizatia de
asigurare reprezentata de Suma asigurata plus Valoarea
Contului Contractului.
12.8. Pentru calcularea Valorii Contului Contractului ca urmare
a aplicarii art. 12.6, 12.11, 12.12, respectiv 12.7 se va lua
in considerare pretul Unitatii de fond din ziua lucratoare
in care Asiguratorul a finalizat si aprobat (favorabil sau
nefavorabil) dosarul de dauna.
12.9. Plata Valorii Contului Contractului conform art. 12.6,
12.11 si 12.12, respectiv a Indemnizatiei de asigurare
conform art. 12.7 se va face in maxim 5 zile lucratoare
fata de ziua lucratoare in care Asiguratorul a finalizat si
aprobat dosarul de dauna, cu conditia primirii in prealabil
a detaliilor bancare ale Beneficiarului desemnat sau ale
Mostenitorilor legali, in cazul in care nu a fost desemnat
Beneficiar in caz de deces.
12.10. Orice plata a Indemnizatiei de asigurare sau doar a Valorii
Contului Contractului la care Asiguratorul se obliga in
baza Contractului de asigurare va fi efectuata in
conformitate cu art. 18.1 si art. 15.12, cu conditia primirii
in prealabil a detaliilor bancare.
12.11. Asiguratorul nu acopera riscul de deces din Accident sau
Boala al Asiguratului, urmand sa rezilieze Contractul si
sa plateasca Valoarea Contului Contractului, in
urmatoarele situatii:
a) In cazul in care Evenimentul asigurat s-a produs ca
urmare a unor boli, invaliditati sau deficiente
organice sau functionale deja existente la data intrarii
in vigoare a Acoperirii contractuale, mentionate in
Cererea de asigurare sau Chestionar Medical, dupa
caz, semnate in original de catre Asigurat (afectiuni
pre-existente); prin afectiune pre-existenta se intelege
o Boala fizica sau psihica cunoscuta, de care
Asiguratul a suferit sau pentru care a fost consultat
sau i-a fost recomandat tratament (inclusiv
prescrierea de medicamente), inainte de data inceperii
acoperirii;
b) In cazul in care Evenimentul asigurat s-a produs in
perioada acoperita prin Contractul de asigurare, dar
ca urmare a unui Accident suferit de Asigurat
anterior orei 00:00 a datei intrarii in vigoare a
acoperirii contractuale;
c) In cazul in care Evenimentul asigurat s-a produs ca
urmare a unei boli diagnosticate ulterior intrarii in
vigoare a Acoperirii contractuale si pentru care
Asiguratul a refuzat ingrijirea medicala sau nu a
urmat tratamentul prescris de medic, daca acest lucru
apare mentionat in documentele puse la dispozitie
la/ulterior momentului producerii evenimentului
asigurat;
d) In cazul in care Evenimentul asigurat s-a produs ca
urmare a infectiei cu HIV (virusul imuno-deficientei
umane), ca urmare a SIDA (sindromul imunodeficientei dobandite) sau ca urmare a unor afectiuni
favorizate de prezenta infectiei cu HIV sau de SIDA;
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e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)
q)

Atunci cand Evenimentul asigurat s-a produs din
cauza unor pandemii sau epidemii;
In cazul in care Asiguratul sufera de boli psihice sau
tulburari de natura nervoasa (boli neurologice sau
neuro-psihice), diagnosticate ca atare de un medic de
specialitate;
In cazul in care Evenimentul asigurat s-a produs ca
urmare a utilizarii voluntare a unor medicamente,
substante cu efect psihoactiv, narcotice sau
tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala
competenta, consumului de alcool, droguri sau alte
substante care creeaza dependenta;
In caz de sinucidere sau de tentativa de sinucidere sau
in caz de autoagresiune, indiferent de starea de
sanatate psihica si psihologica a Asiguratului;
In cazul in care Evenimentul asigurat a fost cauzat in
mod direct sau indirect de consumul voluntar de
alcool (concentratia de alcool pur in aerul expirat mai
mare de 0,4mg/l, sau concentratia de alcool pur in
sange mai mare de 0,8 g/l);
Atunci cand Evenimentul asigurat are loc din cauza
unor actiuni hazardate, participarea la activitati
periculoase sau practicarii de catre Asigurat a unor
sporturi/hobby-uri periculoase, de orice natura si
indiferent de forma de manifestare (concursuri,
demonstratii,
antrenamente
etc;),
acestea
nereprezentand ocupatia Asiguratului, precum
alpinism, parasutism, scufundari, rafting, bobsleigh,
skeleton, speologie, sarituri cu coarda elastica, surf si
windsurf, parapanta, planorism, vanatoare, arte
martiale, acrobatie, cascadorie, sporturi extreme, box
etc., practicarea de sporturi care implica/folosesc
aparate de zbor, vehicule cu motor, participarea ca
pilot, copilot sau ocupant al unui loc in autovehicule
care participa la curse, angajarea in curse de zbor,
altele decat cele operate de companiile aeriene pentru
pasageri;
In cazul in care Decesul a avut loc in timpul si ca
urmare a efectuarii de catre Asigurat a serviciului
militar obligatoriu in cadrul fortelor armate sau ale
altor corpuri speciale ale oricarei tari sau autoritati;
In cazul in care Evenimentul asigurat se produce din
cauza expunerii intentionate sau neintentionate a
Asiguratului la actiunea energiei atomice sau la
radiatii, sau datorita contaminarii radioactive cu
combustibil sau deseuri nucleare, pe timp de pace sau
de razboi;
In cazul in care Evenimentul asigurat s-a produs ca
urmare a manipularii armelor, a substantelor
explozive, inflamabile si/sau toxice de catre Asigurat,
in
lipsa
unei
calificari
de
specialitate
corespunzatoare;
Atunci cand Evenimentul asigurat are loc din cauza
oricarei forme de razboi, invazie, razboi civil,
rebeliune, revolta, miscare sociala, insurectie,
dictatura militara sau uzurparea puterii, acte de
terorism, precum si datorita participarii active la acte
de violenta si sabotaje;
In cazul in care Evenimentul asigurat se produce in
zone de conflict sau embargou international;
In cazul in care Evenimentul asigurat se produce in
tari periculoase sau cu risc ridicat, conform alertelor
de calatorie emise de Ministerul Afacerilor Externe;
In cazul in care Evenimentul asigurat are loc in timp
si/sau ca urmare a participarii Asiguratului la
savarsirea oricarei contraventii sau are loc in timpul
si/sau ca urmare a participarii Asiguratului la
savarsirea oricarei infractiuni, asa cum este aceasta

definita de Codul Penal in vigoare sau de alte legi
speciale, precum si in timpul sustragerii de la
cercetarea/urmarirea penala pentru asemenea fapte;
r) In cazul in care Decesul este cauzat de o actiune
premeditata sau de natura penala a unui beneficiar,
pentru care acesta este declarat vinovat, definitiv si
irevocabil, de catre o instanta judecatoreasca,
Asiguratorul este exonerat de plata Indemnizatiei de
asigurare catre respectivul beneficiar; in acest caz,
beneficiarul decade din dreptul de a incasa sumele
cuvenite in temeiul Contractului de asigurare si, pe
cale de consecinta, plata se va face catre ceilalti
mostenitori legali ai Asiguratului, in conformitate cu
legislatia in vigoare referitoare la succesiune;
s) Atunci cand Persoana Asigurata nu a declarat, a
ascuns sau a furnizat informatii incomplete sau false
cu privire la un fapt material pe care, daca
Asiguratorul l-ar fi cunoscut, n-ar mai fi incheiat
Asigurarea. In acest caz Asiguratorul are dreptul de a
inceta sau a rezilia Contractul de Asigurare in mod
unilateral sau de a refuza plata Indemnizatiei de
asigurare;
t) In cazul decesului determinat de proceduri/tehnici de
tratament efectuate fara indicatia medicului autorizat
sau ca urmare a unui act de malpraxis.
12.12. In cazul in care Beneficiarul sau, dupa caz, Mostenitorii
legali au furnizat informatii false sau incomplete cu
privire la circumstantele producerii Evenimentului
asigurat, Asiguratorul are dreptul de a refuza plata
Indemnizatiei de asigurare, platind doar Valoarea
Contului Contractului.
ART 13. Incetarea Contractului de asigurare la solicitarea
Persoanei Asigurate
13.1. Persoana Asigurata are dreptul sa solicite incetarea
Contractului, in scris, oricand dupa data emiterii si cel
tarziu pana la data expirarii Contractului. Contractul de
asigurare isi va inceta astfel efectele in conditiile
retragerii consimtamantului Asiguratului dat la incheierea
Contractului de asigurare avand ca obiect viata sa.
13.2. Contractul de asigurare va inceta de plin drept, fara a mai
fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati, somatii,
proceduri si/sau notificari prealabile si fara interventia
vreunei instante judecatoresti la ora 00:00 a zilei
lucratoare imediat urmatoare datei primirii de Asigurator
a solicitarii scrise a Asiguratului, cu semnatura in original,
privind incetarea Contractului de asigurare.
13.3. Daca solicitarea este receptionata de Asigurator in termen
de 20 de zile calendaristice de la Data de emitere a Politei
de asigurare (pana la data de 18.07.2017 inclusiv),
Asiguratorul va rezilia contractul si va returna Persoanei
Asigurate Prima unica de asigurare.
13.4. Daca solicitarea este receptionata de Asigurator pe
parcursul primelor 6 luni de la emiterea politei, dar dupa
data de 18.07.2017, Contractul va inceta fara a da dreptul
Persoanei Asigurate la primirea vreunei sume de bani.
Astfel, Asiguratorul va rezilia Contractul aplicand taxa de
rascumparare de 100% conform art. 10.3 lit. a).
13.5. Dupa primele 6 luni de la Data de emitere a Politei de
Asigurare, Persoana Asigurata este indreptatita sa solicite
incetarea Contractului cu plata Valorii de rascumparare a
Contractului,
aceasta
actiune
fiind
denumita
Rascumpararea totala a Contractului.
13.6. Valoarea de Rascumparare este egala cu Valoarea
Contului Contractului din care se deduce Taxa de
rascumparare totala. Pentru calcularea Valorii Contului
Contractului se va lua in considerare pretul Unitatii de
fond valabil pentru ziua inregistrarii solicitarii scrise de
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rascumparare totala a Contractului, sosita in original la
sediul Asiguratorului.
13.7. Plata drepturilor care decurg din incetarea contractului la
solicitarea scrisa a Persoanei Asigurate conform art. 13 se
va face in maxim 5 zile lucratoare de la data inregistrarii
solicitarii, in conformitate cu art. 18.1 si cu art. 15.12, cu
conditia primirii in prealabil a detaliilor bancare ale
Asiguratului.
13.8. Nu sunt permise rascumparari partiale din Valoarea
Contului Contractului pe Durata Contractului de
asigurare.
ART 14. Indemnizatia de maturitate
14.1. La ora 24:00 a Datei de expirare a Contractului de
asigurare, Contractul isi inceteaza efectele de plin drept,
fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati,
somatii, proceduri si/sau notificari prealabile si fara
interventia vreunei instante judecatoresti.
14.2. In cazul in care Asiguratul supravietuieste Datei expirarii
Contractului de asigurare, Asiguratorul va plati
Beneficiarului desemnat la maturitate sau Asiguratului in
cazul in care nu a fost desemnat Beneficiar la maturitate
Indemnizatia de maturitate. Valoarea Indemnizatiei de
maturitate se calculeaza conform prevederilor ce se
regasesc la art. 15.
14.3. Plata Indemnizatiei de maturitate dupa expirarea
Contractului de asigurare se va efectua, in conformitate cu
art. 18.1 si art. 15.12, in maxim 5 zile lucratoare de la data
de expirare, cu conditia primirii in prealabil, in
conformitate cu art.17.1, a detaliilor bancare ale
Beneficiarului la maturitate desemnat sau ale
Asiguratului, in cazul in care nu a fost desemnat
Beneficiar la maturitate.
ART 15. Fondul de Investitii Perspective pentru Banii Tai
2017
15.1. Fondul de Investitii Perspective pentru Banii Tai 2017
(denumit in continuare „Fondul UL”) reprezinta portofoliul
de active financiare, administrat de Eurolife ERB Asigurari
de Viata, constituit prin investirea Primelor nete.
15.2.
Administratorul Fondului UL este Eurolife ERB
Asigurari de Viata, care are drept atributii crearea,
administrarea si lichidarea Fondului UL.
15.3. Durata de existenta si functionare a Fondului UL este
cuprinsa intre data de 29.06.2017 si 28.06.2019, fiind egala
cu durata Contractului de asigurare Perspective pentru
Banii Tai 2017.
15.4. Din Primele nete investite Eurolife ERB Asigurari de Viata
aloca minim 95% intr-un produs structurat cu maturitate in
28.06.2019, iar diferenta de maxim 5% in depozite bancare
pe termen scurt. Produsul structurat reprezinta o obligatie
financiara cu prevederi de conservare a capitalului initial
intr-o anumita limita si care include o componenta derivata
pe un activ de referinta reprezentat de indicele Eurostoxx
50.
15.5. Produsul structurat este emis de catre J.P. Morgan
Structured Products B.V.. Pentru instrumentele financiare
emise de aceasta entitate - J.P. Morgan Structured Products
B.V., garant este J.P. Morgan Chase Bank N.A.
15.6. Produsul structurat este emis in data de 29.06.2017, are
maturitatea in data de 28.06.2019 si urmareste evolutia
indicelui Eurostoxx 50, conform celor mentionate in cadrul
art. 15.9 .
15.7. Produsul structurat ofera o protectie a capitalului investit a
carei valoare va fi precizata in Polita de asigurare, care va fi
emisa de catre Asigurator la data de 29.06.2017. Protectia
estimata a capitalului investit este cuprinsa in intervalul
99%-100%, aceasta putand totusi sa fie diferita, fiind
influentata de evolutia pietelor financiare pana la data

emiterii. Pot exista exceptii de la protectia capitalului
investit, exceptii prevazute la art. 15.12.
15.8. Valoarea unei Unitati de Fond UL este stabilita in functie
de valoarea produsului structurat si a depozitelor bancare,
dupa deducerea Taxei de administrare si a comisionului de
custodie, mentionate la art. 15.13. In cazul in care
Asiguratorul nu primeste pretul zilnic al produsului
structurat, va utiliza pentru calculul pretului unitatii de
Fond UL ultimul pret primit al produsului structurat.
Asiguratorul nu garanteaza valoarea unitatii de Fond UL pe
parcursul derularii Contractului de asigurare (inclusiv la
data expirarii Contractului de asigurare).
15.9. La data de expirare a Contractului de asigurare, respectiv
28.06.2019, Indemnizatia de maturitate se calculeaza ca
produs intre numarul de unitati de Fond UL si valoarea
unitatii de Fond UL la data de expirare a Contractului de
asigurare. Valoarea unitatii de Fond UL la data de expirare
a Contractului de asigurare este calculata avand in vedere
performanta produsului structurat si valoarea depozitelor
bancare. Performanta produsului structurat se calculeaza
conform mecanismului si criteriilor detaliate la punctele de
mai jos:
a) Performanta produsului structurat se bazeaza pe
performanta indicelui Eurostoxx 50 mentionat la art. 15.6,
calculata conform art. 15.9, lit. b) si in limitele prevazute la
art. 15.9, lit. c).
b) Performanta Indicelui Eurostoxx 50 se va masura in fiecare
an de contract prin intermediul unor observatii lunare, care
presupun comparatii procentuale efectuate in fiecare luna
intre valoarea indicelui de la data observatiei curente si
valoarea indicelui de la data observatiei anterioare si al carei
rezultat poate fi pozitiv sau negativ. Data de la care incepe
evaluarea indicelui Eurostoxx 50 este 21.06.2017.
Datele observatiilor lunare aferente primului an de contract
sunt:
Observatia lunara
Datele de Evaluare ale Anului 1
1
21.07.2017
2
21.08.2017
3
21.09.2017
4
23.10.2017
5
21.11.2017
6
21.12.2017
7
22.01.2018
8
21.02.2018
9
21.03.2018
10
23.04.2018
11
21.05.2018
12
21.06.2018
Pentru prima observatie lunara din anul 1 de contract se
compara valoarea indicelui Eurostoxx 50 din data de
21.07.2017 cu valoarea sa de la data de 21.06.2017. Pentru a
doua observatie lunara din anul 1 de contract se compara
valoarea indicelui Eurostoxx 50 din data de 21.08.2017 cu
valoarea sa din data de 21.07.2017. Se procedeaza similar
pentru restul observatiilor lunare aferente anului 1. Pentru
observatia 12 din anul 1 se compara valoarea indicelui
Eurostoxx 50 din data de 21.06.2018 cu valoarea sa din data
de 21.05.2018.
Datele observatiilor lunare aferente anului doi de contract
sunt:
Observatia lunara
Datele de Evaluare ale Anului 2
1
23.07.2018
2
21.08.2018
3
21.09.2018
4
22.10.2018
5
21.11.2018
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15.13. Taxe si Comisioane aferente Fondului UL:
Observatia lunara
Datele de Evaluare ale Anului 2
a) Taxa de administrare a Fondului UL reprezinta 0,3% pe
6
21.12.2018
an din valoarea activului total al Fondului UL, fiind
7
21.01.2019
calculata si dedusa zilnic din valoarea Fondului UL.
8
21.02.2019
b) Comisionul de custodie este 0,03% + TVA pe an din
9
21.03.2019
valoarea nominala a produsului structurat detinut, fiind
10
22.04.2019
calculat si dedus zilnic din valoarea Fondului UL.
11
21.05.2019
Valoarea nominala a produsului structurat este
12
21.06.2019
reprezentata de valoarea acestuia de la momentul
Pentru prima observatie lunara din anul 2 de contract se
emiterii.
compara valoarea indicelui Eurostoxx 50 din data de
Pentru zilele nelucratoare, taxa de administrare si
comisionul de custodie vor fi deduse in urmatoarea zi
23.07.2018 cu valoarea sa de la data de 21.06.2018. Pentru a
doua observatie lunara din anul 2 de contract se compara
lucratoare.
valoarea indicelui Eurostoxx 50 din data de 21.08.2018 cu
ART 16. Modificarea Contractului de asigurare
valoarea sa din data de 23.07.2018. Se procedeaza similar
16.1. Asiguratul poate solicita oricand pe parcursul derularii
Contractului de asigurare, prin intermediul unei cereri in
pentru restul observatiilor lunare aferente anului 2. Pentru
observatia 12 din anul 2 se compara valoarea indicelui
scris, modificari cu privire la: inlocuirea/revocarea
Eurostoxx 50 din data de 21.06.2019 cu valoarea sa din data
Beneficiarului de deces si/sau maturitate, schimbarea
de 21.05.2019.
numelui Asiguratului, schimbarea adresei de domiciliu /
adresei de corespondenta sau a datelor de contact.
c) La data observatiilor lunare, se calculeaza performanta
retinuta dupa cum urmeaza:
16.2. Orice modificare specificata in cadrul art. 16.1 se
i. se compara valoarea indicelui de la data observatiei
efectueaza dupa primirea de catre Asigurator a cererii de
curente cu valoarea indicelui de la data observatiei
modificare si numai daca aceasta a fost acceptata de catre
anterioare si se obtine valoarea procentuala a performantei
Asigurator. In cazul acceptarii, modificarea se considera
valabila incepand cu data primirii cererii in original de
indicelui, conform formulei:
Vp = (Indext / Indext-1-1)*100, unde:
catre Asigurator.
Vp = valoarea procentuala a performantei indicelui;
ART 17. Corespondenta oficiala
Indext = valoarea indicelui de la data observatiei curente;
17.1. Asiguratorul este obligat sa accepte cu efect juridic
documentele care i-au fost trimise in vederea incheierii
Indext-1 = valoarea indicelui de la data observatiei anterioare.
ii. Performanta retinuta se determina ca minim intre
Contractului sau ulterior intrarii lui in vigoare, numai
valoarea procentuala obtinuta la punctul i) si limita maxima
daca au fost prezentate in forma scrisa, in original.
mentionata la punctul iii).
Respectivele documente au efect juridic numai daca se
face dovada ca au fost receptionate de Asigurator.
iii. Valoarea estimata a limitei maxime este cuprinsa in
intervalul 1% - 2%, iar valoarea exacta a acesteia va fi
17.2. Asiguratul are obligatia de a informa Asiguratorul in
precizata in polita de asigurare emisa la data de 29.06.2017;
legatura cu orice modificare a datelor personale, declarate
d) La finalul fiecarui an de contract se va calcula Performanta
in Cererea de asigurare sau ulterior semnarii acesteia, in
termen de 30 de zile calendaristice de la data modificarii
anului respectiv. Aceasta va fi calculata ca suma a celor 12
performante retinute luna de luna aferente anului respectiv,
lor.
conform celor mentionate mai sus. Performanta anului de
17.3. In cazul in care Asiguratul si-a schimbat adresa
contract nu va putea fi mai mica de 0 (zero).
permanenta sau cea de corespondenta fara o notificare
scrisa catre Asigurator, atunci acesta este indreptatit sa
e) Valoarea produsului structurat la maturitate se calculeaza
astfel:
trimita toata corespondenta la ultima adresa cunoscuta, cu
efect juridic deplin pentru parti.
= S * PCI *(1+ P1 + P2), unde
S = capitalul investit in produsul structurat mentionat la art
17.4. Corespondenta destinata Asiguratului va fi transmisa de
15.4
Asigurator doar la adresa de corespondenta indicata de
acesta.
PCI = protectia capitalului investit mentionat la art. 15.7
P1 = performanta anului 1, calculata conform celor
ART 18. Prevederi generale
mentionate la art. 15.9 lit. d.
18.1. Asiguratorul va efectua orice plata, catre Contractant sau
P2 = performanta anului 2, calculata conform celor
Beneficiari, prin transfer bancar. Orice taxe si comisioane
bancare generate de transferul bancar vor fi suportate de
mentionate la art. 15.9 lit. d.
15.10. Pretul unitatii de Fond UL la maturitate se calculeaza prin
beneficiarul platii. Contractantul trebuie sa detina cont in
impartirea activului net al Fondului UL la maturitate la
RON deschis la Bancpost. Orice plata, la care
numarul de unitati de Fond UL existente la acel moment.
Asiguratorul se obliga in baza Contractului de asigurare,
va fi efectuata in Romania, catre creditorul respectivei
15.11. Activul net al Fondului UL la data de expirare este
reprezentat de valoarea produsului structurat la maturitate si
plati (direct sau catre imputernicitul acestuia, pe baza de
de valoarea depozitului la data maturitatii.
procura speciala in forma autentica) desemnat ca atare
15.12. Riscurile investitionale, asa cum sunt definite la art. 2, sunt
conform prevederilor contractuale.
18.2. Specimenul de semnatura – Semnatura Asiguratului de pe
suportate in intregime de catre detinatorii Contractelor de
asigurare pe parcursul derularii Contractului de asigurare,
Cererea de asigurare este considerata specimen. Toate
inclusiv la data expirarii Contractului de asigurare.
solicitarile ulterioare vor fi luate in considerare daca vor
Asiguratorul nu ofera nicio garantie cu privire la produsul
avea aceeasi semnatura ca aceea aplicata pe Cererea de
asigurare. In cazul in care Asiguratul isi schimba
structurat sau la evolutia indicelui Eurostoxx 50.
Pe parcursul derularii contractului, inclusiv la maturitate,
semnatura pe parcursul derularii Contractului de
Asiguratorul nu este raspunzator pentru situatiile de neplata
asigurare, acesta are obligatia de a aduce la cunostinta
catre Asigurati sau Beneficiari cauzate de neindeplinirea
Asiguratorului acest fapt, printr-un document scris.
Documentul respectiv trebuie sa cuprinda ambele
obligatiilor contractuale / de plata de catre emitentul
specimene, atat cel vechi, cat si cel nou.
produsului structurat sau garantul acestuia, sau cauzate de
lichidarea anticipata de catre emitent.
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18.3. Legislatia aplicabila – Contractul de asigurare va fi
guvernat de legislatia romana in vigoare.
18.4. Solutionarea eventualelor diferende – Orice petitie
privitoare la asigurarea de viata Perspective pentru Banii
Tai 2017 va fi facuta in scris si transmisa prin fax, e-mail
sau scrisoare, catre Societatea de asigurare ori prin
intermediul aplicatiei de “Sugestii si Reclamatii” de pe
site-ul www.eurolife-asigurari.ro. Petitia trebuie sa
contina cel putin urmatoarele date de identificare: numele/
prenumele si CNP-ul Asiguratului/ petentului. Eurolife
ERB Asigurari de Viata va raspunde petentului, in scris,
in termen de 30 zile de la data inregistrarii la sediu a
reclamatiei. Daca din punctul de vedere al petentului,
raspunsul Asiguratorului nu este conform cerintelor sale,
la solicitarea acestuia, partile pot conveni organizarea
unei intalniri, in cadrul careia sa se solutioneze cererea. In
situatia in care nu s-a reusit solutionarea cazului pe cale
amiabila, petentul se poate adresa si Autoritatii de
Supraveghere
Financiara
(ASF).
Totodata,
in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr.
4/27.04.2016 privind organizarea si functionarea Entitatii
de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul
financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale Ordonantei
Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a
litigiilor dintre consumatori si comercianti, partile au
dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor.
SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a
litigiilor in domeniile in care Autoritatea de Supraveghere
Financiara (ASF) are competenta, care organizeaza si
administreaza proceduri de solutionare alternativa a
litigiilor prin care se propune sau impune, dupa caz, o
solutie partilor. Prezenta prevedere nu va constitui o
restrangere a dreptului Asiguratului si/sau Beneficiarului
de a recurge la procedurile judiciare legale.
18.5. Toate litigiile decurgand din sau in legatura cu Contractul
de asigurare vor fi solutionate de instantele competente
romane.
18.6. Prevederi din legislatia fiscala – In conformitate cu
prevederile Codului fiscal in vigoare, primele de asigurare
de viata nu constituie deduceri din baza impozabila pentru
persoane fizice. In ceea ce priveste despagubirile incasate
din asigurari, acestea nu se impoziteaza la persoana fizica
beneficiara. Orice modificare legala, ulterioara incheierii
Contractului de asigurare, va fi aplicata corespunzator.
18.7. Destinatarul platilor efectuate de Asigurator isi asuma
indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de legislatia
romana in vigoare, inclusiv a obligatiilor de natura
financiar-fiscala ce ar putea izvori din efectuarea platii. In
aceasta situatie, Asiguratorul isi declina orice
responsabilitate asupra consecintelor neindeplinirii
intocmai a obligatiilor legale de catre destinatarul platii.
18.8. In cazul aparitiei oricaror modificari ale legislatiei, a
procedurilor legale sau a interpretarii legii, dupa data
intrarii in vigoare a Contractului de Asigurare, si care duc
la cresterea sau extinderea obligatiilor oricareia dintre
parti (Asiguratorul sau Persoana Asigurata), partile sunt
de acord sa raspunda afirmativ la solicitarea unei discutii
imediate, formulate in scris de oricare dintre parti, in
vederea revizuirii termenilor si conditiilor asigurarii,
astfel incat obiectivele stabilite initial sa fie atinse.
18.9. In vederea protejarii Asiguratilor si Beneficiarilor
asigurarii, prin contributia Asiguratorilor (inclusiv a
Eurolife ERB Asigurari de Viata) in baza prevederilor
legale in materie (Legea 213/2015), s-a constituit Fondul
de Garantare. Sumele acumulate sunt destinate platilor de
indemnizatii rezultate din contractele de asigurare
facultative si obligatorii, in cazul constatarii

insolvabilitatii Asiguratorului, conform prevederilor
legale.
18.10. Orice eveniment de forta majora, astfel cum este definit
de legislatia romana in vigoare, nu exonereaza partile de
niciuna dintre obligatiile lor, dar suspenda efectele
prezentului Contract pe durata unui astfel de eveniment.
Partea care invoca un eveniment de forta majora trebuie
sa il notifice celeilalte parti in termen de 5 zile lucratoare
de la data aparitiei evenimentului, precum si de la data la
care un astfel de eveniment s-a terminat. Notificarea va fi
insotita de dovada evenimentului de forta majora
constand in documente emise de autoritatile competente.
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va
actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.
18.11. Societatea de asigurare a utilizat pentru calculul primelor
si beneficiilor aferente prezentului produs tabele de
mortalitate publicate de Institutul National de Statistica si
ipoteze de distributie a portofoliului tinta. Informatii
detaliate cu privire la datele statistice si actuariale
mentionate anterior sunt disponibile pe pagina de internet
a Societatii de asigurare precum si la sediul social.
Asiguratul este de acord ca orice modificare a datelor de
identificare ale Societatii de asigurare, cum ar fi, dar
nelimitat la, denumire, forma juridica, sediul social,
telefon sau orice alte date de identificare, sa fie aduse la
cunostinta acestuia prin mentionarea acestora pe pagina
de web a Eurolife ERB Asigurari de Viata SA
(www.eurolife-asigurari.ro).
Prin semnarea prezentei Note de Informare, am luat la cunostinta
si imi exprim acordul, fara a avea vreo obiectie de niciun fel,
asupra faptului ca aceasta reprezinta Conditii generale ale
Contractului de Asigurare de Tip Unit Linked Perspective
pentru Banii Tai 2017. Prezentele conditii au fost semnate in 2
exemplare originale, un exemplar original pentru Asigurat si
unul pentru Asigurator.
Am luat la cunostinta
Nume si prenume
(in clar cu majuscule)

Semnatura

_____________________________________________
Data __ __ / __ __ / __ __ __

