CONDIŢII GENERALE
ASIGURAREA DE ACCIDENTE A
PERSOANELOR DIN AUTOTURISME
Ediția: 0
DEFINIȚII:
❖Asigurator:

❖ Asigurat:
❖ Contractant:
❖ Beneficiar:
❖ Contract de
asigurare:
❖ Polița de
asigurare:
❖ Suma
asigurată:
❖ Prima de
asigurare:
❖ Despăgubire /
Indemnizație:
❖ Eveniment
asigurat:
❖ Risc asigurat:
❖ Accident:
❖ Deces:
❖ Invaliditate
permanentă:
❖ Autoturism:
❖ Forță majoră:

Revizia: 0/05.12.2017

Per. de arhivare: 10 ani

Societatea de asigurare care preia riscul și cu care Asiguratul/Contractantul încheie
contractul de asigurare; S.C. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE- REASIGURARE S.A.,
denumită în continuare EUROINS, număr de înregistrare în Registrul Asiguratorilor RA010/04.10.2003,număr operator date cu caracter personal 5851;
Persoana fizică nominalizată sau nenominalizată dar care se afla în autoturismul
menționat în polița de asigurare, la momentul producerii evenimentului asigurat;
Persoana fizică sau juridică, proprietar al autoturismului menționat în polița de asigurare,
care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în beneficiul Asiguratului şi care are
obligația plății primelor de asigurare;
Persoana fizică desemnată de Asigurat pentru a încasa despăgubirea cuvenită în cazul
producerii decesului;
Act juridic bilateral încheiat între EUROINS şi Asigurat/Contractant prin care se
reglementează raporturile juridice dintre părțile contractante. Contractul de asigurare
cuprinde Polița de asigurare, Condițiile de asigurare, eventuale documente anexe;
Document semnat între EUROINS și Asigurat/Contractant care dovedește încheierea
contractului de asigurare;
Suma înscrisă în Polița de asigurare şi care reprezintă valoarea maximă pe care
EUROINS poate să o plătească la producerea unui risc asigurat;
Suma pe care Asiguratul o achită în schimbul preluării de către EUROINS a riscurilor
asigurate;
Suma pe care EUROINS o achită Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului
asigurat, conform condițiilor de asigurare;
Un eveniment întâmplător şi incert acoperit prin contractul de asigurare, care are ca
rezultat producerea riscului asigurat;
Eveniment viitor, posibil dar incert, care are loc în perioada de valabilitate a poliței de
asigurare și la producerea căruia EUROINS își asumă obligația de a plăti indemnizația de
asigurare;
Eveniment exterior, brusc, imprevizibil și neintenționat, intervenit subit și fară voința
șoferului sau a persoanelor transportate și care s-a produs în timpul deplasarii sau
staționarii autoturismului menționat în polița de asigurare;
Încetarea din viață a Asiguratului, imediat sau după un interval de timp de cel mult 1 an,
ca o consecință a unui accident rutier care rezultă din Certificatul de deces emis de
autoritățile competente;
Stare ireversibilă ce constă în reducerea potențialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual,
provocată de un accident rutier în care a fost atinsă integritatea corporală sau sănătatea
persoanei, nesusceptibilă de ameliorări, dovedită de documente eliberate de organisme
competente;
Autovehicul cu masa maximă autorizată de până la 3.5 tone, construit pentru transportul
de persoane și care are cel mult 9 locuri inclusiv locul conducătorului auto;
Orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil și care face imposibilă
executarea obligațiilor asumate prin contractul de asigurare.

Art. 1 OBIECTUL ASIGURǍRII
1.1 EUROINS, în baza contractului de asigurare şi în
schimbul plații primei de asigurare efectuate de către
Asigurat/Contractant, asigură integritatea corporală
sau viața Asiguratului care se află în autoturismul
menționat în polița de asigurare, prin acordarea
acestuia (sau Beneficiarului în cazul decesului
Asiguratului) de indemnizații până la limita sumei
asigurate, în cazul producerii, în timpul perioadei de
asigurare, a unui accident care are drept consecință
invaliditatea permanentă sau decesul acestuia.
1.2 Nu se asigură persoanele:
1.2.1 care au o invaliditate permanentă mai mare de
50%;
1.2.2 care prezintă probleme cu privire la starea
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sănătății şi ca urmare au nevoie de îngrijire
(persoanele care sunt dependente de ajutor străin
pentru îndeplinirea treburilor zilnice);
1.2.3 cu boli psihice.
1.3 Persoanele cu defecte fizice sau mutilări evidente
pot fi asigurate numai printr-un contract special
încheiat între EUROINS şi Asigurat/Contractant care
să conțină:
1.3.1 raportul medico-legal privind gradul de
invaliditate al Asiguratului la momentul încheierii
contractului de asigurare;
1.3.2 angajamentul Asiguratului de a nu pretinde sume
suplimentare sumei cuvenite prin luarea în
considerație a gradului de invaliditate al Asiguratului
conform pct.10.3 din prezentele Condiții de asigurare.
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Art. 2 RISCURI ASIGURATE
2.1 RISCURI DE BAZǍ:
EUROINS
acoperă
riscurile
de
invaliditate
permanentă şi deces produse în perioada de
valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a
producerii unui accident.
2.2 EXTINDERI SPECIALE
2.2.1 CHELTUIELI MEDICALE
In situația în care, urmare a evenimentului asigurat,
Asiguratul este obligat să suporte anumite cheltuieli
medicale,
EUROINS
indemnizează
persoana
asigurată, în limita a 10% din suma asigurată stabilită
pentru invaliditate permanentă, pentru urmatoarele
cheltuieli :
a. transportul cu ambulanţa de la locul accidentului la
cea mai apropiatǎ unitate medicalǎ abilitatǎ în
acordarea primului ajutor sau de la aceastǎ unitate
medicalǎ la o alta specializatǎ pentru rezolvarea
cazului respectiv, numai în situaţia în care acest
lucru este necesar din punct de vedere medical şi,
în caz contrar, ar pune viaţa asiguratului în pericol;
b. medicamente necesare tratarii afecţiunii respective
(numai în situaţia certificǎrii reţetei originale);
c. achiziţionarea/inchirierea (pentru prima dată) de
proteze, orteze, cârje, scaune cu rotile precum şi a
altor asemenea necesare.
2.2.3 PAGUBE MATERIALE
EUROINS acoperă pagubele materiale constând în
deteriorarea, distrugerea totală sau parțială a bunurilor
(inclusiv bagaje) aparținând persoanelor aflate în
autoturismul menționat în poliță, ca urmare a
producerii evenimentului asigurat.
Art. 3 EXCLUDERI
3.1 Nu sunt cuprinse în asigurare şi EUROINS nu va
acorda despăgubiri pentru:
3.1.1 urmările bolilor profesionale;
3.1.2 urmările bolilor cauzate de afecțiuni psihice;
3.1.3 urmările bolilor infecțioase (malarie, tifos
exantematic, SIDA, etc.);
3.1.4 urmările iradierii puternice (cu o intensitate de cel
puțin 100 electron-volți) prin raze laser sau ultraviolete
produse artificial;
3.1.5 urmările expunerii prelungite la razele solare, la
temperaturi extreme şi la condiții meteorologice
nefavorabile;
3.1.6 sinuciderea, chiar dacă persoana asigurată a
comis fapta într-o stare care exclude libera
determinare a voinței;
3.1.7 consecințele consumului de droguri sau
narcotice, abuzul ori utilizarea de medicamente fără
prescripție medicală;
3.1.8 leziuni vertebrale, hemoragii ale organelor
interne sau cerebrale, exceptând cazurile în care
există o legătură directă de cauzalitate între aceste
leziuni sau hemoragii şi accidentul întâmplat care intră
sub acoperirea prezentului contract de asigurare.
3.2 EUROINS nu face plăti în baza prezentei Polițe
dacă decesul sau invaliditatea permanentă au fost
cauzate de:
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3.2.1 comiterea sau încercarea de comitere cu intenție
a unor fapte pedepsite de codul penal;
3.2.2 operațiuni militare în timp de război, declarat sau
nu, greve, tulburări civile;
3.2.3 influențe directe sau indirecte ale exploziei
atomice, ale radiațiilor sau infestării radioactive ca
urmare a folosirii energiei atomice;
3.2.4 calamități naturale;
3.2.5 deținerea sau folosirea de explozivi;
3.2.6 substanțe sau compuși chimici, atât ca urmare a
poluării cât şi a declanșării unor reacții chimice;
3.2.7 otrăviri şi intoxicații prin introducerea de
substanțe solide sau lichide pe cale orală.
3.2.8 participarea la întreceri sportive ca amator sau
profesionist sau practicarea sporturilor extreme, a
sporturilor de iarnă sau de apă;
3.3 EUROINS nu va acorda despăgubiri în baza
prezentei polițe nici pentru :
3.3.1 conducerea unui vehicul în stare de ebrietate sau
pentru care Asiguratul nu deține permis legal de
conducere, inclusiv a unei motociclete sau scuter,
3.3.2 accidente datorate tulburărilor de cunoștință sau
alienare mentală, chiar și în măsura în care acestea
sunt consecința consumului de băuturi alcoolice sau
droguri, precum și datorate infarctului, apoplexiei,
epilepsiei.
3.3.3 accidente survenite în timpul comiterii sau
tentativei de comitere a unei infracțiuni, din culpă sau
cu intenție, de către Asigurat .
3.4 EUROINS nu datorează indemnizația de asigurare
dacă riscul asigurat a fost produs cu intenție de către
Asigurat.
3.5 EUROINS nu acordă despagubiri :
3.5.1 pentru pagube materiale produse cu intenție de
către persoanele aflate în autoturism;
3.5.2 daca deteriorarea, distrugerea sau dispariția
bunurilor sunt urmare a lasarii acestora făra
supraveghere;
3.5.3 pentru parțile componente ale autoturismului;
3.5.4 pentru hârtii de valoare, documente, registre,
cecuri, bilete de călătorie, titluri și obligațiuni de orice
fel, acte, manuscrise, bijuterii, obiecte din materiale
prețioase, pietre prețioase, mărci poștale și alte
asemenea, obiecte de artă sau colecții, bani lichizi sau
monede de orice natură sau fel;
3.5.5 pentru pierderile sau daunele decurgând din
defectele sau viciile ascunse ale obiectelor
transportate;
3.5.6 pretenții privind lipsa de folosință sau daunele
morale.
Art. 4 TERITORIALITATE
4.1 Asigurarea de accidente a persoanelor este
valabilă numai pe teritoriul României
Art. 5 PERIOADA DE RǍSPUNDERE A EUROINS
5.1 Perioada de asigurare este de un an. La cererea
Asiguratului/Contractantului, asigurarea se poate
încheia şi pe 6 luni.
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5.2 Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei
prevăzută în Polița de asigurare, dar nu înainte de
expirarea zilei în care a fost emisă Polița şi s-a achitat
prima de asigurare.
5.3 Răspunderea EUROINS încetează:
5.3.1 la ora “24” a zilei înscrise în Polița de asigurare
ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a
ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de
asigurare;
5.3.2 în caz de deces;
5.3.3 în cazul în care, înainte de a începe răspunderea
EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs şi
asigurarea a rămas fără obiect, precum şi în cazul în
care după începerea răspunderii producerea
evenimentului asigurat a devenit imposibilă;
5.3.4 cu acordul ambelor părți;
5.3.5 prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori
recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de
20 zile calendaristice;
5.3.6 în caz de forță majoră.
Art. 6 MODUL DE ÎNCHEIERE A ASIGURǍRII
6.1 Asigurarea se încheie fără nominalizarea
persoanelor asigurate.
6.2 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei
de asigurare şi emiterea de către EUROINS a Poliței
de asigurare.
Art. 7 SUMA ASIGURATǍ
7.1 Sumele asigurate pentru riscurile de bază (deces
sau invaliditate permanentă) precum şi valoarea
indemnizațiilor pentru extinderile speciale sunt înscrise
în Polița de asigurare.
Art. 8 PRIMA DE ASIGURARE
8.1 Primele de asigurare se achită integral sau în
maxim 4 rate cu condiția ca valoarea unei rate sa fie
de minim 100 lei.
8.2 Prima de asigurare se stabilește și se plătește tot
în lei.
Art. 9 OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/
CONTRACTANTULUI
9.1 Asiguratul/Contractantul asigurării este obligat :
9.1.1 să comunice EUROINS orice modificare
intervenită în legătură cu datele luate în considerare la
emiterea poliței ;
9.1.2 să avizeze în scris EUROINS, în termen de
maxim 7 zile lucrătoare, despre producerea
accidentului. Se vor menționa în avizare :
a. locul, data și ora producerii evenimentului asigurat ;
b. felul, marca și numarul de inmatriculare al
autoturismului în care se aflau persoanle asigurate;
c.cauzele și împrejurările producerii accidentului.
9.1.3 să furnizeze toate informațiile și probele solicitate
de EUROINS și să permită acestuia să facă investigații
referitoare la caz.
9.2 Imediat după accident Asiguratul este obligat să se
prezinte, în măsura în care starea sănătății îi permite,
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la o unitate sanitară sau la un medic spre a fi examinat
şi să urmeze tratamentul prescris.
9.3 În caz de neîndeplinire a obligațiilor
Asiguratului privind comunicarea producerii
riscului asigurat Asiguratorului, în termenul
prevăzut în prezentul contract, Asiguratorul are
dreptul să refuze plata indemnizației daca din
acest motiv nu a putut determina cauza producerii
evenimentului asigurat și întinderea pagubelor.
Art. 10 CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA
ȘI PLATA DESPǍGUBIRILOR
10.1 EUROINS plătește întreaga sumă asigurată în
caz de deces sau invaliditate permanentă ca urmare a
unui accident rutier produs în timpul valabilității Poliței
de asigurare, inclusiv dacă decesul sau invaliditatea
s-au ivit în decurs de cel mult un an de la data
accidentului.
10.2 Dacă invaliditatea permanentă este parțială,
EUROINS plătește, în limita sumei asigurate pentru
invaliditate permanentă totală, o parte din această
sumă corespunzătoare gradului de invaliditate
permanentă stabilit conform Tabelului 1.
10.3 Dacă înainte de accident Asiguratul avea o
invaliditate permanentă din cauza unui accident
anterior sau din orice altă cauză, pentru determinarea
gradului de invaliditate permanentă în urma
accidentului, se stabilește mai întâi gradul total de
invaliditate
permanentă
(inclusiv
invaliditatea
permanentă existentă înainte de accident); din gradul
de invaliditate astfel stabilit, se scade gradul de
invaliditate permanentă existentă înainte de accident şi
diferența reprezintă gradul de invaliditate permanentă
ca urmare a accidentului.
10.4 Totalul sumelor plătite pentru cazurile de
invaliditate permanentă parțială nu poate să
depășească suma asigurată pentru invaliditate
permanentă totală.
10.5 Plata sumei asigurate pentru deces se face
independent de plățile efectuate pentru invaliditate
permanentă.
10.6 Gradul de invaliditate permanentă din accident se
stabilește de către organele medicale în drept, după
efectuarea tratamentului medical în baza examinărilor
medicale în conformitate cu instrucțiunile Ministerului
Sănătății şi Familiei şi Ministerului Finanțelor Publice
privind capacitatea de muncă.
10.7 În caz de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute la
pct. 10.6 de mai sus, EUROINS poate refuza plata
indemnizației de asigurare, dacă din acest motiv nu a
putut stabili gradul de invaliditate permanentă din
accident.
10.8 În cazurile de invaliditate permanentă
incontestabilă, examinarea Asiguratului, , stabilirea
gradului de invaliditate permanentă şi plata sumei
asigurate, se pot face înainte de terminarea
tratamentului; în celelalte cazuri, stabilirea gradului de
invaliditate permanentă şi plata indemnizațiilor de
asigurare se fac la terminarea tratamentului, dar nu
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mai devreme de trei luni şi nici mai târziu de un an de
la data accidentului.
10.9 Suma asigurată se plătește Asiguratului/
Beneficiarului.
10.10 Suma asigurată se plătește independent de
sumele cuvenite Asiguratului din alte contracte sau
Polițe de asigurare.
10.11 EUROINS indemnizeazǎ Asiguratul pentru
cheltuielile prevǎzute la articolul 2.2 cu condiţia
prezentǎrii în original a documentelor emise pe numele
persoanei asigurate, pânǎ la limita maxima înscrisǎ pe
Poliţǎ; dacǎ la momentul producerii evenimentului
asigurat mai existǎ şi o alta asigurare încheiatǎ de
Contractant şi/sau Asigurat care acoperǎ cheltuielile
menţionate la articolul 2.2, rǎspunderea EUROINS se
va limita la cota proporţionalǎ care-i revine cu privire la
riscul asigurat produs
10.12 În cazul producerii evenimentului asigurat,
pentru încasarea sumei cuvenite în baza Poliței de
asigurare,
Asiguratul/Beneficiarul
va
prezenta
EUROINS, următoarele documente:
10.12.1 în caz de DECES din cauza unui accident :
a. cererea de despăgubire;
b. proces verbal întocmit de Poliție în original/adresa
de la Poliție în original din care să rezulte : data
evenimentului, cauza producerii evenimentului,
vinovații de producerea evenimentului, persoanele
vătămate
și/sau
decedate,
alcoolemia
Asiguratului ;
c. copie C.I. al Asiguratului,
d. copie permis de conducere al soferului valabil la
data producerii evenimentului asigurat ;
e. certificat de deces în copie legalizată ;
f. certificat de moștenitor sau certificat de calitate de
moștenitor în copie legalizată ;
g. copie C.I. moștenitor.
10.12.2 în caz de INVALIDITATE PERMANENTĂ din
cauza unui accident :
a. cererea de despăgubire;
b. proces verbal întocmit de Poliție în original/adresa
de la Poliție în original din care să rezulte : data
evenimentului, cauza producerii evenimentului,
vinovații de producerea evenimentului, persoanele
vătămate
și/sau
decedate,
alcoolemia
Asiguratului ;
c. copie C.I. al Asiguratului,
d. copie permis de conducere al soferului valabil la
data producerii evenimentului asigurat;
e. copie certificat medical care atestă invaliditatea ;
f. copie decizie de invaliditate permanentă eliberată/
de instituțiile abilitate ;
g. copie bilet de ieșire din spital, daca Asiguratul a
necesitat zile de spitalizare ;
h. copie certificat de concediu medical, dacă
Asiguratul a necesitat zile de concediu medical.
10.12.3. în caz de CHELTUIELI MEDICALE din
cauza unui accident :
a. cererea de despăgubire;
b. proces verbal întocmit de Poliție în original/adresa
de la Poliție în original din care să rezulte : data
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evenimentului, cauza producerii evenimentului,
vinovații de producerea evenimentului, persoanele
vătămate
și/sau
decedate,
alcoolemia
Asiguratului ;
c. copie C.I. al Asiguratului,
d. copie permis de conducere al soferului valabil la
data producerii evenimentului asigurat;
e. copie bilet de ieșire din spital sau certificat de
concediu medical, din care să reiasă clar
diagnosticul ;
f. copie scrisoare medicală din care să reiasă
diagnosticul
g. retete, bonuri, chitante pentru cheltuielile medicale
efectuate ca urmare a accidentului.
10.12.4 în caz de PAGUBE MATERIALE ca urmarea
a producerii riscului asigurat:
a. cererea de despăgubire;
b. proces verbal întocmit de Poliție în original/adresa
de la Poliție în original din care să rezulte : data
evenimentului, cauza producerii evenimentului,
vinovații de producerea evenimentului;
c. lista detaliata cu valoarea relativa a fiecarui bun
deteriorat/distrus apartinand persoanei asigurate;
d. copie C.I. al Asiguratului,
e. copie permis de conducere al soferului valabil la
data producerii evenimentului asigurat;
f. În mod expres și în funcție de fiecare caz
EUROINS poate solicita Asiguratului să prezinte și
alte documente considerate necesare în vederea
stabilirii despăgubirii.
10.13 Pentru pagube materiale EUROINS acorda
despagubiri în limita sumei asigurate pentru acest risc
astfel:
10.13.1 în caz de daună totală: valoarea bunului la
data producerii evenimentului asigurat sau a unui bun
asemanător sub aspectele construcției, performanțelor
și prețului;
10.13.2 în caz de daună parțială: costul reparației
pentru aducerea bunului la starea anterioară
evenimentului asigurat.
Dacǎ la momentul producerii evenimentului asigurat
mai existǎ şi o altă asigurare încheiatǎ de Contractant
şi/sau Asigurat care acoperǎ pagubele materiale ,
rǎspunderea EUROINS se va limita la cota
proporţionalǎ care-i revine cu privire la riscul asigurat
produs.
10.14 În cazul producerii unui risc asigurat şi cu
condiția respectării obligațiilor expuse în contractul de
asigurare, EUROINS se obligă să plătească
despăgubirile cuvenite în termen de 15 zile lucrătoare
de la primirea documentației complete privind cauzele
şi împrejurările în care s-a produs riscul asigurat.
10.15 EUROINS este în drept să amâne plata
indemnizațiilor dacă, în legătură cu evenimentul
asigurat, a fost deschisă împotriva Asiguratului o
anchetă din partea organelor de Poliție sau o
procedură penală, până la finalizarea anchetei,
respectiv a cercetărilor penale.
10.16 Pretențiile Asiguratului față de EUROINS în
legătură cu accidentul produs şi cu urmările acestuia,
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se sting în limita sumei asigurate. EUROINS răspunde
numai în limita sumei asigurate.
Art. 11 DISPOZIȚII FINALE
11.1 Părțile pot aduce de comun acord modificări la
contractul de asigurare, acestea intrând în vigoare la
data convenită în scris de către părți.
11.2 Denunțarea contractului de asigurare de către
una din parți se poate efectua numai cu respectarea
unui termen de preaviz de cel puțin 20 de zile calculate
de la data primirii notificării de către cealaltă parte.
11.3 EUROINS poate să denunțe contractul de
asigurare înainte de producerea evenimentului
asigurat, sau să refuze plata indemnizației după
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producerea evenimentului asigurat, fără restituirea
primelor încasate, în cazul în care Asiguratul a
încercat sau încearcă să obțină prin fraudă sau
tentativă de fraudă despăgubiri de la EUROINS.
11.4 Asigurarea încheiată potrivit prezentelor condiții
este supusă legilor și practicilor din România, iar
prezentele Condiții se completează cu prevederile
legale în vigoare privitoare la asigurări.
11.5 Orice diferend în legătură cu aplicarea și
interpretarea condițiilor de asigurare se va soluționa pe
cale amiabilă, în caz contrar, litigiul urmând a fi
rezolvat de către instanțele judecătorești competente
din România.
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ASIGURATOR,
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