
 
 
 
 

 
 

Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul 
Informării precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și 
pe care îți recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 
 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Produsul nostru de asigurare oferă protecție financiară în cazul apariției unui eveniment acoperit prin pachetul de 
asigurare ales. Sunt acoperite riscuri și cheltuieli pentru evenimentele care au loc ca urmare a unui accident. 
 

 Ce se asigură? 
3 pachete de asigurare cu acoperiri progresive: 
 
Pachetul SIGUR 
 
✓ Deces din accident 
✓ Invaliditate din accident 

 
Pachetul PLUS conține Pachetul SIGUR cu Invaliditate 
extinsă cu progresie 200% (conform detaliilor din 
Condițiile de Asigurare Specifice) + 
 
✓ Spitalizare din accident (indemnizație zilnică) 
✓ Incapacitate temporară de muncă ca urmare a 

unui accident (indemnizație zilnică) 
 
Pachetul AVANTAJ conține Pachetul PLUS +  
 
✓ Intervenții chirurgicale din accident 
✓ Cheltuieli medicale suplimentare din accident 

  
 
Suma asigurată – conform mențiunilor din Contractul 
de asigurare pentru fiecare risc asigurat. Până la 
15.000 Lei pentru Deces; până la 30.000 Lei pentru 
invaliditate și până la 4.500 Lei pentru intervenții 
chirugicale și cheltuieli medicale extra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
Nu sunt asigurate prin Poliță: 
 

 Consecințe ale afecțiunilor pre-existente; 

 Evenimente survenite în urma unei îmbolnăviri; 

 Evenimente ce au legătura cu participarea la 
activități riscante: speologie, alpinism, parașutism, 
schi extrem etc; 

 Otrăviri și intoxicații prin introducerea de substanțe 
fluide sau solide în gură; 

 
Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 
 

! Urmările oboselii, surmenajului, accidentelor 
consecință a tratării bolilor (reumatism, pneumonie 
etc); 

! Conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate; 

! Consecințe ale infectării cu HIV sau derivații acestuia; 

! Sinuciderea, tentativa de sinucidere; 

! Neînregistrarea unui risc asigurat ca urmare a 
evenimentului produs; 
 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
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 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă 24 de ore din 24 în întreaga lume. 
 

 Ce obligații am? 
 

Să citești Condițiile de asigurare și să pui la dispoziția Asigurătorului toate documentele și informațiile solicitate.  
În caz de daună asiguratul/beneficiarul are obligația de a notifica Asigurătorul, de a transmite documentele 
solicitate și de a urma instrucțiunile primite în termenul stabilit prin Condițiile de asigurare pentru fiecare risc 
asigurat: tel. 0374.400.400, e-mail: info@uniqa.ro. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se va achita de către Contractant conform frecvenței și în moneda în care a fost stabilită suma 
asigurată prin intermediul metodelor de plată puse la dispoziție de către Asigurător, menționate în Poliță. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Acoperirea începe la data inscrisă în Poliță dar nu mai devreme de 24 de ore calculate de la expirarea zilei în care s-a 
achitat prima unică sau întâia rată. 
Acoperirea încetează la ora 24:00 a zilei prevazută în Poliță ca data expirării, dacă nu s-a convenit altfel. 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculat de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poșta 
sau curier la adresa sediului social al asiguratorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, etaje 2-5, sector 1, 
București, sau scanată prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail  info@uniqa.ro. 
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