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ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR 
Document de informare privind produsul de asigurare 
Societatea: Compania de Asigurări - Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. 
cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, persoană juridică română, 
înregistrată la Oficiul registrului Comerțului București sub nr. J40/3151/2009, CUI: 25252500, 
înregistrată in Registrul Asiguratorilor sub nr. Ra-067/09.08.2010, funcționând în baza autorizației 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 650 din 09.08.2010, autorizat  

 

 

 

Acest document oferă un rezumat al informațiilor cheie referitoare la contractul de asigurare emis de Compania de Asigurări - 
Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. și trebuie considerat ca fiind o sumarizare a poliței de asigurare, condițiilor de 
asigurare, condițiilor speciale de asigurare, poliței de asigurare, cererii chestionar și oricăror documente suplimentare atașate la polița 
de asigurare pentru a vă facilita înțelegerea termenilor și condițiilor aplicabile contractului de asigurare ce va fi încheiat. 

 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Obiectul asigurării constă în protecția oferită de asigurator pentru riscurile de deces din accident și invaliditatea permanentă din 
accident suferite de asigurat în perioada de valabilitate a contractului de asigurare. 

 

 

Ce se asigură? 
✓ deces din accident; 
✓ invaliditate permanentă din accident. 

Riscuri suplimentare 
Asigurătorul poate extinde acoperirea conferită pentru 
riscurile suplimentare precizate mai jos, Asiguratul poate 
opta pentru oricare dintre acestea: 
✓ Cheltuieli medicale ca urmare a unui accident; 
✓ Indemnizația zilnică de spitalizare ca urmare a unui 

accident; 
✓ Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident; 
✓ Indemnizație pentru arsuri ca urmare a unui 

accident; 
✓ Indemnizație pentru fracturi ca urmare a unui 

accident; 
✓ Indemnizație pentru incapacitate temporară de 

muncă ca urmare a unui accident; 
✓ Indemnizație pentru deces sau  invaliditate 

permanentă urmare a unei Boli profesionale. 
Riscurile suplimentare se vor menționa expres în Poliță.  

 
Suma asigurată 

Suma asigurată reprezintă maximul indemnizației de 
asigurare ce se va acorda Asiguratului în cazul producerii 
unui accident acoperit prin Polița de asigurare. 

Suma asigurată se precizează în Polița de asigurare. 

 

Ce nu se asigură? 
 război, invazie, acțiune a unui dușman extern, 

ostilități, război civil, indiferent daca războiul a fost 
declarat sau nu, insurecție, rebeliune, dictatura 
militara, revoluție, răscoala, conspirație, terorism, 
lovitură de stat militară sau civilă, starea de urgență; 

 explozii atomice, radiații sau contaminări 
radioactive, precum și efectele acestora, poluare 
sau contaminare, sub orice formă, catastrofe 
ecologice; 

 comiterea sau încercarea de a comite, cu intenție, 
de către Asigurat a unor acțiuni prevăzute și 
pedepsite de legea penală, imprudențe și/ sau 
neglijențe grave; 

 consecințele infectării cu virusul HIV, respectiv SIDA 
(Sindromul Imunodeficienței Dobândite - definiție 
conform Organizației Mondiale a Sănătății); 

  dol sau culpă gravă ale Asiguratului/ 
Contractantului/Beneficiarului sau, în cazul lipsei 
unui Beneficiar desemnat, a moștenitorilor legali. 
 

Există restricții de acoperire? 
 

 condiții/afecțiuni medicale preexistente; 

 afecțiuni neoplazice; 

 anomalii congenitale, boli congenitale sau defecte 
din naștere; 

 boli mentale, tulburări psihice, condiție psihică sau 
de natură nervoasă, depresie sau alte afecțiuni 
asemnătoare; 

 boli infecțioase, parazitoze endemice, pandemii - 
confirmate de autoritățile competente;  

 sarcina, pierderea de sarcină, avortul, nașterea și 
orice alte evenimente în legătură cu starea de 
graviditate;  

 nerespectarea regulamentelor, instrucțiunilor sau 
lipsei măsurilor de securitate și protecție;  
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Unde beneficiez de asigurare? 
Asigurarea este valabilă pentru accidentele acoperite prin Poliță produse pe teritoriul României. Acoperirea se poate extinde 
și pe teritoriul altor țări, în baza unei prime de asigurare suplimentare, însă indemnizatiile se vor plati numai în Romania.  

  
 

 

Ce obligații am? 
• să răspundă în scris la informațiile solicitate de Asigurător în cererea-chestionar necesare acestuia pentru evaluarea 

riscului; 
• să prezinte Asigurătorului, la încheierea Contractului de asigurare, toate circumstanțele, informațiile care-i sunt 

cunoscute, importante pentru preluarea riscului; 
• să declare existența altor Contracte de asigurare pentru același tip de asigurare, la alți Asigurători, la data producerii 

evenimentului asigurat; 
• să depună toate diligențele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat; 
• să comunice în termen de 5 zile către Asigurator orice modificări survenite față de condițiile inițiale de evaluare a riscului 

asigurat care ar schimba esențial posibilitatea producerii evenimentului asigurat, cum este spre exemplu: modificarea 
ocupației, practicarea unor activități, hobby-uri cu risc ridicat, schimbarea adresei etc.; 

• să notifice Asigurătorului evenimentul asigurat în termen de 48 ore de la producere, atunci când condiția medicală a 
Asiguratului îi permite; 

• să permită reprezentanților Asiguratorului să reevalueze informațiile care au stat la baza încheierii contractului de 
asigurare, în orice moment pe parcursul perioadei de asigurare; 

• să pună la dispoziția Asigurătorului toate documentele de care dispune în vederea soluționării dosarului de daună (spre 
exemplu documentele/rezultatele investigațiilor medicale, documentele încheiate de autoritățile medicale/legale etc.); 

• să se prezinte la medicul legist pentru stabilirea gradului de invaliditate, după terminarea tratamentului medical, însă nu 
mai târziu de un an de la data accidentului și să transmită Asiguratorului certificatul de invaliditate. 

  

  

 

Când și cum plătesc? 
Prima de asigurare se achită anticipat și integral, pentru perioada de asigurare menționată în poliță, sau în rate. Prima rată se 
plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele până la datele scadente menționate în aceasta. 

 
  

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Perioada de valabilitate a asigurării este precizată în polița de asigurare la rubrica ”Perioada asigurării”.  
Acoperirea încetează la data prevăzută în Polița de asigurare.   

Dacă rata de primă scadentă ulterioare primei rate, nu este achitată  în termen de 15 zile calendaristice de la termenele 
scadente stabilite în contractul de asigurare, contractul de asigurare se reziliază de drept. 

  
 

 

Cum pot să reziliez contractul? 

Orice parte poate denunța contractul de asigurare cu condiția unei notificări prealabile, contractul urmând să-și înceteze 
efectele în termen de 20 zile de la data comunicării acesteia celeilalte părți. 

 


