ASIGURARE DE VIAȚĂ ȘI ȘOMAJ
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Groupama Asigurări S.A., autorizată în România de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înscrisă în Registrul
Asigurătorilor și Reasigurătorilor sub nr. RA-009/2003
Produsul: Asigurare de viață și șomaj
Acesta este un document informativ, un sumar al celor mai importante caracteristici ale produsului de asigurare.
Informațiile prezentate în acest document se completează cu prevederile din următoarele documente: Formularul de analiză a
cerințelor și necesităților clienților (DNT), Oferta de Asigurare, Cererea de asigurare, Condițiile de Asigurare etc.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea de viață și șomaj este o asigurare care, în cazul producerii evenimentului asigurat, oferă protecţie financiară imediată a
dumneavoastră sau a celor dragi. Groupama Asigurări se angajează ca, în cazul producerii riscurilor asigurate să plătească beneficiarului
indemnizația de asigurare.
Ce se asigură?
Riscuri acoperite:
Decesul asiguratului din orice cauză (boală sau accident)
Incapacitate temporară de muncă din orice cauză (boală
sau accident)
Șomaj involuntar
Spitalizare din accident

Informațíi referitoare la suma asigurată: Suma asigurata
este valoarea specificată în Polița de asigurare, reprezentand
limita maxima a răspunderii Asigurătorului, fiind corelata cu
prima de asigurare platita. În cazul producerii evenimentului
asigurat, Asigurătorul va achita Beneficiarului indemnizația de
asigurare, conform prevederilor Condiţiilor de asigurare
aplicabile.

Ce nu se asigură?
 Deces ca urmare a sinuciderii în primii 2 ani de la intrarea în
asigurare
 Boli grave diagnosticate în primele 3 luni de la intrarea în
asigurare

Există restricții de acoperire?
Orice condiție preexistentă
Riscul asigurat cauzat de orice tip de război, răscoale, tulburări
sociale, greve, insurecție, acte de terorism, sabotaj
Riscul asigurat cauzat de acțiunea directă a asiguratului în
stare de ebrietate sau cu un grad de alcoolemie peste 0,8 la
mie în sânge și/sau 0,4 la mie în aer
Decesul având cauză infecția cu HIV
 Cheltuieli
nerecomandate
de medic
Decesul
produs ca medicale
urmare a sporturilor
și activităților
periculoase
conform celor exemplificate în condițiile de asigurare.
 Spitalizare pentru mai puțin de 3 zile consecutive
 Incapacitate temporară de muncă ca urmare a oricărui
eveniment legat de sarcină (inclusiv naștere)

Unde beneficiez de acoperire?
În întreaga lume, pentru riscul de deces. În România, pentru riscurile
incapacitate
temporaraproduse
de muncă,
șomaj
involuntar
 de
Intervenții
chirurgicale
după
60 de
zile de lași
spitalizare din accident. Indemnizația de asigurare se plăteşte numai în cont deschis în România
data accidentului
Ce obligații am?

 Fracturi patologice

Pe toată durata de valabilitate a Contractului de Asigurare aveți
 obligația:
Arsuri de gradul I
- de a declara adevărul şi de a oferi informaţii reale, exacte și complete
BoliContractul
grave diagnosticate
- de a plăti prima de asigurare în cuantumul și la termenele stabiliteprin
de asigurare în primele 6 luni de la intrarea
în asigurare
- de a ne informa în scris cu privire la orice schimbare legată de beneficiarul
desemnat
- de a vă actualiza în scris datele personale şi datele de corespondenţă

În cazul producerii unuia dintre evenimentele asigurate, asiguratul sau beneficiarul desemnat are obligația de a aviza
evenimentul conform Condiţiilor de asigurare.
Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte conform prevederilor din condițiile de asigurare.
Frecvența de plată a primelor este lunară sau unică.
Durata plății primelor de asigurare eșalonate este egală cu durata asigurării.
Când începe și când încetează acoperirea?
Durata asigurării este egală cu durata Contractului de credit.
Acoperirea prin asigurare începe la ora 00:00 a zilei specificata ca data de început a Contractului și încetează la ora 24:00 a
datei de încetare a Contractului.
Cum pot să reziliez contractul?
Contractul de asigurare poate înceta:
a) la ora 24:00 a datei de expirare a asigurării specificate în Certificatul/Polita de asigurare; b) ca urmare a renunţării
Dumneavoastră la contract în maximum 20 de zile de la data emiterii Certificatului/Poliței de asigurare. În acest caz, prima de
asigurare achitată vă va fi returnată, fără a fi purtătoare de dobândă; c) ca urmare a denunțării unilaterale a asigurarii de către
Dumneavoastră, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 20 de zile calculate de la data primirii notificari d) la data
rezilierii Contractului de asigurare de către una dintre părţi (Noi/Dumneavoastră); e) la prima aniversare a Contractului de
asigurare, ulterioară împlinirii vârstei de 75 de ani a Asiguratului; f) dacă datele de identificare personale ale Asiguratului se
regăsesc în listele oficiale ale persoanelor fizice suspecte de săvârşirea sau de finanţarea actelor de terorism. În acest caz,
Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a rezilia pe loc contractul de asigurare sau de a refuza plata indemnizaţiei de asigurare; g) la
data plății anticipate integrale a creditului, cu excepția contractelor de asigurare cu primă unică, ai căror asigurați optează pentru
continuarea asigurării; h) la data decesului Asiguratului; i) la data plății indemnizației de asigurare; j) prin neplata primelor de
asigurare până la expirarea perioadei de gratie, fara a fi necesare ale formalitati, respectiv în baza altor prevederi legale și/sau
cuprinse în Condițiile de asigurare.
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