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Ce este acest tip de asigurare? 
Asigurarea facultativă pentru persoanele fizice cu vârsta maximă de 65 ani, împliniţi la finalul perioadei asigurate, pentru 
cazurile de accidente şi deces. Asigurarea se emite pe o perioadă de 10 ani. 

 Ce se asigură? 
 
Riscuri de bază:  
 Deces din accident (moartea persoanei aflate 

sub incidenţa asigurării, imediat sau după un 
interval de timp de cel mult 1 an de la data 
accidentului şi care este confirmată ca fiind în 
legătură de cauzalitate cu accidentul suferit);  

 Invaliditatea permanentă totală sau parţială din 
accident (reducerea potenţialului fizic, psiho-
senzorial sau intelectual, provocată de un accident 
şi în care a fost atinsă integritatea corporală, 
constatată în termenul prevăzut în condiţiile de 
asigurare şi nesusceptibilă de ameliorări)  
 

Acoperiri suplimentare opţionale: 
o Indemnizaţie zilnică de spitalizare, Intervenţii 

chirurgicale şi Fracturi 
- indemnizaţie aferentă fiecărei zile de spitalizare, 

respectiv fiecărei zile de tratament ambulatoriu 
ulterior spitalizării, urmare a unui accident 

- intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident 
- vătămari corporale ca urmare a fracturilor 

o Protecţia Familiei – ȋn caz de deces al 
Asiguratului, se achită familiei acestuia (soţ/soţie, 
copii) o despăgubire suplimentară, egală cu suma 
asigurată pentru deces.  

 
Sumele asigurate anuale se stabilesc pe baza 
opţiunii Asiguratului şi în conformitate cu limitele  
prevăzute în tarif, după cum urmează:  
a) pentru cazurile de invaliditate permanentă totală 
sau parţială; 
b) pentru deces. 
Cele doua limite nu sunt cumulative. 
În cazurile în care decesul asiguratului din accident 
are loc în următoarele mijloace publice de transport 
urban: metrou, autobuz, troleibuz, tramvai şi maxi-taxi, 
limita de despăgubire menţionată la pct.b) se 
dublează 

 Ce nu este asigurat? 
GARANTA nu plăteşte despăgubirea dacă decesul sau invaliditatea 
permanentă a asiguratului au fost produse de: 
 către asigurat, cu intenţie; 
 comiterea sau încercarea de comitere cu intenţie de către asigurat 

ori de beneficiar a unor fapte penale 
 operaţiuni militare în timp de război (declarat sau nu), de invazie 

sau act de ostilitate a unui duşman străin 
 război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, acţiunea puterilor 

militare ori uzurpatoare, răscoală ori de tulburări civile 
 explozie (inclusiv atomică), acţiunea unor substanţe explozive, 

toxice, radioactive, corosive, nucleare, poluante ori prin 
contaminare din orice cauză 

 urmările afecţiunilor psihice diagnosticate ale persoanei asigurate 
 consecinţele consumului de alcool, droguri sau narcotice, precum 

şi de medicamente pentru care este contraindicată desfăşurarea 
unor activităţi (fizice sau intelectuale) 

 lipsa măsurilor de securitate şi a protecţiei lucrătorilor, cerute de 
specificul activităţii desfăşurate 

 practicarea sporturilor extreme 
 sinuciderea sau tentativa de sinucidere, chiar şi în cazul când 

Asiguratul a comis fapta într-o stare care   exclude libera 
determinare a voinţei 

 formularea pretenţiilor de despăgubire printr-o cerere frauduloasă 
sau care au la bază declaraţii false 

 excluderi aferente acoperirilor suplimentare: 
- intervenţii chirurgicale efectuate exclusiv în scop explorator sau 

diagnostic 
- intervenţii de chirurgie plastică şi reparatorie, cu excepţia 

cazurilor în care intervenţia chirurgicală este recomandată 
expres de către un medic specialist pentru repararea 
consecinţelor unui accident acoperit prin condiţiile generale de 
asigurare sau prezenta clauză 

- evenimente întâmplate din alte cauze decât accident 
 

 Există restricții ale acoperirii? 
 
Nu se cuprind ȋn asigurare: 

! persoanele ȋn vârstă de peste 65 ani, ȋmpliniţi la finalul 
perioadei asigurate 
 

 

Unde sunt acoperit? 
 
 Asigurarea produce efecte dacă riscurile asigurate au avut loc atât în România cât și în străinătate. 

  

http://www.garanta.ro/


  

Care îmi sunt obligațiile? 
 
- Asiguratul va achita primele de asigurare, în conformitate cu cuantumul şi termenele scadenţelor 
- În cazul unui eveniment asigurat, Asiguratul este obligat să înştiinţeze în scris Asigurătorul, în termen de 48 ore de la 

producerea sau de la luarea la cunoştinţă despre producerea acestuia. Dacă starea sănătăţii nu îi permite îndeplinirea 
obligaţiilor menţionate, acestea vor fi preluate de orice prepus al Asiguratului (membru al familiei Asiguratului), care poate 
furniza informaţiile necesare. 

- Persoanele aflate sub acoperirea asigurării, care au suferit vătămări corporale au următoarele obligaţii: 
o să se prezinte la o unitate sanitară sau la un medic pentru a fi examinate, imediat după producerea accidentului 
o să urmeze tratamentul prescris 

- Pentru încasarea sumelor cuvenite, persoanele acoperite prin asigurare trebuie să depună la Asigurător următoarele 
documente : 
o cerere pentru solicitarea drepturilor din asigurare; 
o documentaţia care sa certifice producerea riscului asigurat şi să permită evaluarea consecinţelor acestuia asupra 

Asiguratului;  
o în caz de deces, se prezintă certificatul de deces, însoţit de actul/actele care fac dovada calităţii de moştenitori legali;  
o orice alte documente necesare solicitate de Asigurător 
 

 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 
Prima de Asigurare: se calculează potrivit tarifului de prime GARANTA. 
 
Frecvenţă de plată: anticipat şi integral sau ȋn rate (2, 3, 4 sau 6 rate)  
 
Modalitate de plată: numerar, la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere sau prin virament in contul indicat de Garanta.  
 
 

Când începe și când se sfârșește acoperirea? 
 
Răspunderea Asigurătorului începe la data precizată în poliţa de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-
a plătit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia.  
 
Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada de asigurare sau la rezilierea contractului de 
asigurare. GARANTA nu va răspunde pentru daunele produse după data denunţării/rezilierii poliţei.  
 
 

Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
 

Părţile pot denunţa contractul, pentru cauze neimputabile celeilalte părţi, oricând pe parcursul valabilităţii acestuia, prin 
notificare scrisă transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliul/sediul cunoscut al părţii 
notificate, cu cel puţin 20 de zile înainte de denunţare. 
 
 

 


