
 

 
 
 
 
 

Conditii de preluare în asigurarea Perspective pentru  viitor 

Art 1. Informatii despre contractul de asigurare, definitii 

Termenii de mai jos cu semnificatia descrisa la acest articol se aplica atat prezentelor Conditii Contractuale, 
cat si celorlalte documente emise de Asigurator si avand legatura cu Contractul de asigurare. 

 

 
Accident 

Orice eveniment imprevizibil, violent, extern si independent de vointa Asiguratului si 

care cauzeaza vatamari corporale datorate actiunii bruste a unor factori externi fizici 

(mecanici, termici, electrici) sau chimici asupra corpului, cu exceptia infectiilor si a 

accidentului vascular cerebral. 

Agent de asigurare 

subordonat 

 

Bancpost S.A. 

 

An asigurat 

Durata neintrerupta de 12 luni care incepe de la Data intrarii in vigoare a Contractului 

de asigurare Perspective pentru viitor sau de la data fiecarei reinnoiri. 

 

Aniversarea 

contractului 

 

Fiecare aniversare a Datei de incepere a Contractului de asigurare Perspective pentru 

viitor. 

 

Asigurat/ 

Contractant/ Platitor 

Persoana a carei viata constituie obiectul asigurarii si care incheie Contractul de 

asigurare, obligandu- se sa plateasca prima de asigurare (denumita in cele ce urmeaza 

„Persoana Asigurata” sau „Asigurat”). Contractantul asigurarii, avand si rolul de 

Asigurat, nu poate fi schimbat pe durata contractului de asigurare si are rolul de titular 

al unui cont curent la Bancpost. 

 

Beneficiar 

Persoana fizica careia ii va fi platita Indemnizatia de deces, conform Art. 5, punctul 5.1, 

subpunctul 5.1.1. Pe  o polita de asigurare pot fi numiti pana la 5 beneficiari. Procentele 

din beneficiu alocate  de Contractant beneficarilor unei polite de asigurare trebuie sa fie 

exprimate in valori intregi si sa insumeze 100%. 

Data preluarii in 

asigurare 

(data inceperii 

asigurarii) 

 

Este data la care asigurarea intra in vigoare si riscul incepe sa fie acoperit de catre 

Asigurator. Data preluarii in asigurare este data mentionata in cadrul Politei de 

Asigurare. 

 

Data maturitatii 

Reprezinta aceeasi data calendaristica cu data preluarii in asigurare la implinirea 

numarului de ani stabiliti ca durata a contractului de asigurare. 

 

Epidemie 

Extinderea unei boli contagioase intr-un timp scurt, prin contaminare, la un numar mare 

de persoane dintr-o localitate sau regiune, declarata de institutiile abilitate. 

 

 Eveniment asigurat 

Eveniment survenit in perioada de acoperire a riscului asigurat. Riscurile acuperite de 

contractul de asigurare sunt: Supravietuirea Asiguratului la data maturitatii politei de 

asigurare si respectiv Decesul din boala sau accident al Asiguratului. 

 

  



 

 

 

 
Indemnizatie de 

asigurare 

Suma efectiv platita in cazul producerii riscului asigurat, in conditiile prevazute 

la art. 5 din prezentele Conditii de asigurare. 

 
Interes asigurabil 

Cerinta esentiala pentru valabilitatea Contractului de asigurare, bazata pe interesul 

legitim al Contractantului fata de Beneficiar si exprimata prin plata primelor de 

asigurare in vederea incasarii Indemnizatiei de deces de catre acesta din urma. 

 

Imbolnavire 

Modificarea organica sau functionala a starii de sanatate, diagnosticata ca atare de un 

medic de specialitate. 

Pandemie Epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, declarata de institutiile abilitate. 

Suma asigurata Suma prevazuta in Polita de asigurare platibila la maturitatea contractului. 

Valoarea de 

rascumparare 

Suma de bani pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca in cazul in care contractul 

de asigurare isi inceteaza efectele inainte de termen in conformitate cu prezentele 

Conditii de asigurare. 

 

Art 2. Inceperea, durata si incetarea Acoperirii riscului fata de Asigurat 

2.1. Contractul de asigurare se incheie intre Asigurator si orice client Bancpost care are rolul de titular al unui 

cont curent deschis la Bancpost, in calitate de Contractant / Asigurat / Platitor. Contractul de asigurare reflecta 

vointa liber exprimata de catre parti si este constituit din urmatoarele documente, ce reprezinta parti 

integrante ale acestuia: 

a) Prezenta Nota de informare, document semnat si primit de Asigurat inainte de preluarea in asigurare care 

contine informatii generale si specifice privind asigurarea de viata, precum si informatii referitoare la Asigurator 

si Agentul de asigurare subordonat (Bancpost); 

b) Polita de asigurare semnata de Asigurat si Societatea de asigurare, ce contine suma asigurata, informatii 

generale si specifice privind riscurile acoperite, precum si declaratiile Asiguratului la intrarea in asigurare; 

c) Proiectia – estimarea privind evolutia contractului de asigurare Perspective pentru viitor. 

2.2. Pentru incheierea valabila a Contractului de asigurare si astfel realizarea acordului bilateral al partilor liber 

exprimat, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

a) Asiguratul sa fie titular al unui cont curent la Bancpost; 

b) Varsta Asiguratului la data intrarii in vigoare a Politei de asigurare sa fie cuprinsa intre 18 si 65 de ani impliniti; 

c) Durata contractului de asigurare aleasa sa fie de minimum 10 ani si maximum 30 de ani; 

d) Asiguratul sa fi completat si semnat atat Polita de asigurare, cat si prezentele Conditii de asigurare; 

e) Asiguratul sa fi fost acceptat in asigurare de Asigurator. 

f) Prima initiala de asigurare sa fi fost incasata de Asigurator; 

g) La maturitatea contractului de asigurare varsta Asiguratului sa nu depaseasca 76 de ani. 

2.3. In cazul in care Asiguratorul considera ca riscul ce este preluat in Asigurare depaseste riscul standard poate 

solicita documente suplimentare in vederea justificarii aprobarii sau refuzului respectivului Asigurat. 

2.4. Asiguratorul are dreptul de a refuza acoperirea riscului in cazul in care considera ca nu exista interes 

asigurabil. 

2.5. Acoperirea riscului cu privire la Asigurat intra in vigoare la ora 24:00 a datei de preluare in asigurare. 

2.6. Durata acoperirii riscului asigurat reprezinta perioada de timp, exprimata in ani, stabilita la incheierea  

 

 



 

 

 

asigurarii si mentionata in Polita de asigurare ca durata a contractului de asigurare. 

 

Art 3. Modalitatile de executare, suspendare sau incetare a contractului de asigurare Perspective pentru 

viitor 

3.1. Contractul de asigurare si calitatea de Asigurat, respectiv Acoperirea riscului producerii Evenimentului 

asigurat inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si fara interventia 

vreunei instante judecatoresti in urmatoarele cazuri: 

a) La maturitatea contractului de asigurare, respectiv expirarea duratei contractului de asigurare. In acest caz se 

va plati Indemnizatia de asigurare, conform art. 5, punctul 5.1, subpunct 5.1.2. 

b) Ca urmare a neachitarii primei de asigurare integrale sau achitarii partiale a acesteia de catre Asigurat. In acest 

caz se vor aplica dispozitiile art. 4.8. 

c) La cererea expresa a Asiguratului, in urmatoarea zi lucratoare ulterioara datei de inregistrare la sediul 

Asiguratorului a formularului de reziliere a asigurarii completat si semnat in original de Asigurat. In acest caz se va 

plati valoarea de rascumparare calculata conform art. 8.1. 

d) In cazul denuntarii unilaterale de catre Asigurat a contractului in termen de 20 de zile de la Data intrarii in vigoare 

a acestuia, Eurolife FFH Asigurari de Viata va anula asigurarea si va transfera prima initiala in contul Asiguratului 

in termen de 10 zile lucratoare de la data receptionarii solicitarii de denuntare in original la sediul Asiguratorului. 

Denuntarea va fi facuta de catre Asigurat in scris, cu semnatura in original. 

e) In cazul in care Asiguratul furnizeaza Societatii de asigurare informatii false, in masura in care aceste declaratii 

si informatii sunt esentiale pentru buna si corecta derulare a Contractului de asigurare. In acest caz se va plati 

valoarea de rascumparare calculata conform art. 8, punctul 8.1. 

f) In cazul in care datele de identificare personale ale persoanei asigurate se regasesc in listele oficiale ale 

persoanelor fizice si persoanelor juridice suspecte de savarsirea sau de finantarea actelor de terorism. In acest 

caz, Societatea de asigurare va notifica Asiguratul printr-o scrisoare cu privire la decizia rezilierii unilaterale fata 

de respectiva persoana asigurata. In acest caz se va plati valoarea de rascumparare calculata conform art. 8, 

punctul 8.1. 

g) Atunci cand se produce decesul Asiguratului. si evenimentul se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la 

art. 7 se va plati valoarea de rascumparare calculata conform art. 8, punctul 8.2. 

3.2.  Acoperirea riscului inceteaza la ora 24:00 a zilei calendaristice in care inceteaza calitatea sa de  Asigurat. 

 

Art 4. Modalitatea prin care se platesc primele, durata si termenele de plata a primelor de asigurare 

4.1. Prima de Asigurare prevazuta in Polita de asigurare trebuie platita de Asigurat catre Societatea de asigurare 

conform frecventei de plata aleasa la incheierea contractului de asigurare sau a Formularului de modificari semnat 

si transmis Asiguratorului, dupa caz. 

4.2. Prima rata a primei de asigurare va fi depusa de catre Asigurat in contul curent atasat asigurarii Perspective 

pentru viitor, in ziua semnarii documentatiei aferente Contractului de asigurare, si va fi debitata si virata automat 

in contul Societatii de asigurare. Urmatoarele prime de asigurare vor fi debitate automat din contul clientului la 

fiecare scadenta de plata. 

4.3. Prima de asigurare se considera a fi platita atunci cand este incasata in contul Asiguratorului. 

4.4. Asiguratul mandateaza Eurolife FFH Asigurari de Viata sa debiteze contul curent atasat asigurarii 

Perspective pentru viitor cu contravaloarea primei/lor de asigurare. 

 

 

 



 

 

 

4.5. Data scadenta stabilita pentru plata primei de asigurare este aceeasi zi a fiecarei luni care coincide cu data 

preluarii in asigurare si va ramane nemodificata pe toata durata asigurarii. Pentru frecventele de plata diferite de 

plata lunara, scadenta va ramane aceeasi zi din luna, dar aplicata la intervalul corespunzator frecventei. 

4.6. Perioada de gratie permisa pentru plata primelor este de 30 de zile calendaristice de la Data scadentei primei. 

Perioada de gratie nu se aplica pentru prima initala de asigurare, ci doar pentru primele esalonate ulterioare. Orice 

depasire a perioadei de gratie pentru plata primei de asigurare are drept consecinta suspendarea acoperirii prin 

asigurare. 

4.7. Dupa data suspendarii acoperirii, Asiguratul poate repune in vigoare acoperirea intr-un termen de maximum 

60 de zile calendaristice de la aceasta data, prin achitarea primei/lor esalonate restante. Acoperirea riscului 

producerii evenimentului asigurat va fi repusa in vigoare de la ora 24:00 a zilei calendaristice in care prima/ele 

a/au fost incasata/e de catre Asigurator. 

4.8. La implinirea termenului de repunere in vigoare a acoperirii, respectiv la 90 de zile de la data scadentei, in 

conditiile in care prima/ele restanta/e nu a/au fost achitata/e Polita de asigurare va fi reziliata, fara nicio alta 

formalitate prealabila, conform art. 8.1 sau transformata in contract liber de plata primelor. Conform art. 9 

4.9. Indexare automata a primei de asigurare. 

Indexarea automata a primei de asigurare este un drept de optiune al persoanei asigurate si este disponibil doar 

la incheierea politei de asigurare. 

Daca Asiguratul a optat pentru exercitarea acestui drept la incheierea Contractului de asigurare, atunci la fiecare 

aniversare prima de asigurare urmeaza sa se indexeze cu 5%. In acest caz suma asigurata garantata de la 

intrarea in asigurare va fi calculata tinand cont de valoarea primei astfel indexate. 

La acest drept de optiune de indexare automata a primei de asigurare se poate renunta numai la aniversarea 

contractului printr-o solicitare scrisa si semnata din partea Asiguratului (aceasta trebuie sa ajunga la sediul 

Asiguratorului in perioada de 30 de zile calendaristice anterioara aniversarii). 

4.9.2. In cazul renuntarii la indexarea automata a primei de asigurare, suma asigurata va fi recalculata in 

consecinta. 

4.9.2. Odata solicitata anularea acestei optiuni, ea nu va mai putea fi reactivata pe toata durata contractului de 

asigurare. 

4.10. Schimbarea frecventei de plata. La fiecare aniversare a contractului de asigurare, din cadrul perioadei de plata 

a primelor de asigurare, Contractantul asigurarii poate sa schimbe frecventa platii primelor de asigurare cu 

conditia prezentarii unei notificari scrise catre Asigurator cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de data 

Aniversarii contractului de asigurare si cu conditia ca prima de asigurare aferenta ultimei scadente din anul de 

asigurare curent sa fi fost incasata de Asigurator. 

 

Art 5. Producerea evenimentului asigurat si plata indemnizatiei de asigurare 

5.1. In functie de natura primului eveniment asigurat produs, Asiguratorul va plati una dintre urmatoarele 

indemnizatii de asigurare: 

5.1.1. Indemnizatia de deces platibila catre Beneficiarii desemnati/mostenitorii legali ca urmare a producerii 

evenimentului asigurat constand in decesul Asiguratului pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare. 

Indemnizatia de deces este constituita din contravaloarea a 105% din totalul primelor de asigurare platite de 

contractant pana la data producerii decesului. 

5.1.2. Indemnizatia de supravietuire, platibila Contractantului asigurarii ca urmare a producerii evenimentului 

asigurat constand in supravietuirea Asiguratului la data de expirare a contractului de asigurare. Indemnizatia de 

supravietuire va fi constituita din Suma asigurata la data maturitatii contractului de asigurare. 

5.2. Decesul Asiguratului se considera Eveniment asigurat daca la momentul producerii acestuia acoperirea 

contractuala a Asiguratului este in vigoare. 

 



 

 

 

 

5.3. In cazul in care decesul nu poate fi considerat Eveniment asigurat se va plati Beneficiarului/ilor / 

mostenitorilor legali valoarea de rascumparare, calculata la data decesului asiguratului conform art. 8.2. 

5.4. Plata indemnizatiei de supravietuire va fi efectuata catre mostenitorii Contractantului asigurarii, conform 

legislatiei in vigoare in ceea ce preveste succesiunea, in cazul in care Contractantul decedeaza intre data 

producerii Evenimentului Asigurat constand in supravietuirea Asiguratului la data maturitatii Contractului de 

asigurare si data platii de catre Asigurator a Indemnizatiei de supravietuire. 

5.5. Plata Indemnizatiei de asigurare se va face, dupa cum urmeaza: 

5.5.1. Plata indemnizatiei de deces se va efectua in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii dosarului si 

primirea detaliilor bancare ale beneficiarilor desemnati sau ale mostenitorilor, in cazul in care nu au fost desemnati 

beneficiari in caz de deces. 

5.5.2. Plata indemnizatiei de supravietuire se va efectua in termen de 5 zile lucratoare de la data maturitatii 

contractului, cu conditia primirii in prealabil a detaliilor bancare ale Asiguratului si a copiei actului de identitate. 

 

Art 6. Depunerea documentelor justificative in cazul producerii evenimentului asigurat constand in 

decesul Asiguratului 

6.1. Toate copiile documentelor mentionate la art. 6.5 vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre 

ofiterii Bancpost sau vor fi transmise in copie legalizata. 

6.2. In cazul in care oricare dintre documentele mentionate la art. 6.5 este eliberat in afara teritoriului Romaniei, 

documentele vor fi comunicate in copie, insotite de o traducere legalizata in limba romana si de dovada 

transcrierii in registrul roman de stare civila a actului de deces eliberat de autoritatile straine competente. 

Lipsa oricaruia din documentele justificative, esentiale pentru evaluarea integrala si corecta a riscului, poate 

da dreptul Societatii de asigurare de a intarzia plata indemnizatiei de asigurare. 

6.3. Pe langa documentele mentionate la art. 6.5 Societatea de asigurare poate solicita si alte documente in 

vederea cercetarii circumstantelor producerii Evenimentului asigurat si a determinarii obligatiei sale de plata, 

copii legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul de catre ofiterii Bancpost. 

6.4. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a investiga orice pretentie emisa referitoare la Indemnizatie. Prin semnarea 

contractului de asigurare, Asiguratul il mandateaza pe Asigurator sa actioneze in numele sau si pentru sine 

pentru indeplinirea oricaror formalitati si obtinerea oricaror documente care se impun a fi indeplinite, respectiv 

procurate, astfel incat sa se poata stabili circumstantele producerii Evenimentului asigurat. 

6.5. Evenimentul asigurat trebuie adus la cunostinta Societatii de asigurare, prin intermediul Bancpost, de catre 

mostenitorii Asiguratului sau de catre o alta persoana care are cunostinta despre producerea evenimentului 

in termen de 30 de zile calendaristice de la momentul producerii acestuia prin completarea formularului tip 

al Societatii de asigurare (Formular de anunt eveniment asigurat), la care se vor atasa cel putin urmatoarele 

documente necesare evaluarii/aprobarii dosarului: 

a) copia Certificatului de deces; 

b) copia Certificatului medical constatator al decesului, eliberat de un medic sau de o autoritate competenta; 

c) copii ale documentelor medicale referitoare la istoricul medical al asiguratului: fisa de consultatii medicale, 

scrisori medicale, investigatii paraclinice, etc; 

d) raportul de constatare a accidentului in cazul producerii evenimentului asigurat ca urmare a unui accident 

(ex: raportul Politiei, raportul ITM, raport medico-legal, etc.) si rezultatul alcoolemiei; 

e) copia documentelor de identificare a beneficiarilor, in cazul in care polita are desemnati beneficiari sau a 

mostenitorilor legali, in cazul in care polita nu are desemnati beneficiari; 

f) copia certificatului de mostenitor, in cazul in care polita nu are desemnati beneficiari. 

 

 



 

 

Art 7. Excluderile din asigurare 

Contractul de asigurare Perspective pentru viitor nu acopera riscul producerii evenimentului asigurat constand in 

decesul Asiguratului, in urmatoarele situatii: 

7.1. Atunci cand Evenimentul asigurat are loc din cauza oricarei forme de razboi, invazie, rebeliune, revolta, 

miscare sociala, insurectie, dictatura militara sau uzurparea puterii, precum si participarea activa la acte de 

violenta, acte teroriste si sabotaje; 

7.2. In cazul in care Evenimentul asigurat are loc in timpul si/sau ca urmare a participarii Asiguratului la 

savarsirea oricarei infractiuni in oricare dintre formele participatiei penale, asa cum sunt acestea definite de Codul 

Penal sau de alte legi speciale; 

7.3. In caz de sinucidere sau de tentativa de sinucidere sau in caz de autoagresiune, indiferent de starea de 

sanatate psihica si psihologica a Asiguratului; 

7.4. Atunci cand Evenimentul asigurat are loc din cauza expunerii Asiguratului intentionat sau neintentionat la 

actiunea energiei atomice sau la radiatii; 

7.5. In cazul in care Evenimentul asigurat s-a produs pe fondul utilizarii voluntare a unor medicamente, 

substante cu efect psihoactiv, narcotice sau tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala competenta, 

consumului de alcool (concentratia de alcool pur in aerul expirat mai mare de 0,40 mg/l, sau concentratia de alcool 

pur in sange mai mare de 0,80 g/l), droguri sau alte substante care creeaza dependenta; 

7.6. Atunci cand Evenimentul asigurat s-a produs din cauza unor pandemii sau epidemii; 

7.7. In cazul in care Evenimentul asigurat se produce in zone de conflict sau de embargou international; 

7.8. Daca decesul se produce in primii doi ani de asigurare din cauza unor imbolnaviri sau invaliditati existente 

la data intrarii in vigoare a Acoperirii Contractuale si mentionate in Polita de asigurare semnata in original de catre 

Asigurat. Prin afectiune existenta se intelege o afectiune medicala sau psihologica cunoscuta de care Asiguratul 

a suferit, sau pentru care a fost consultat sau a primit tratament medical (inclusiv prescrierea de medicamente) 

inainte de data intrarii in vigoare a Acoperirii; 

7.9. Daca Decesul este cauzat de o actiune premeditata sau penala a Beneficiarului, pentru care acesta este 

declarat vinovat definitiv si irevocabil de catre o instanta judecatoreasca, Asiguratorul este exonerat de plata 

indemnizatiei de asigurare catre respectivul Beneficiar; 

In acest caz, Beneficiarul este decazut din dreptul de a incasa sumele cuvenite in temeiul Contractului de 

asigurare si, pe cale de consecinta, plata valorii de rascumparare de la data decesului se va face catre mostenitorii 

legali ai Asiguratului, in conformitate cu legislatia in vigoare referitoare la succesiune. 

 

Art 8. Valoarea de rascumparare 

8.1. In cazul in care contractul de asigurare isi inceteaza efectele conform art. 3, punctul 3.1, literele b), c), e), f) 

si h) valoarea de rascumparare este zero in primii trei ani de contract. Dupa primii trei ani, valoarea de 

rascumparare este calculata de catre Asigurator ca 95% din rezerva matematica dupa deducererea cheltuielilor 

de achizitie reportate. Valoarea de rascumparare este calculata la data incetarii efectelor contractului de 

asigurare. 

8.2. In cazul in care contractul de asigurare isi inceteaza efectele conform art. 3, punctul 3.1., litera g) valoarea de 

rascumparare este calculata de catre Asigurator ca 100% din rezerva matematica dupa deducererea cheltuielilor 

de achizitie reportate. Valoarea de rascumparare este calculata la data decesului Asiguratului. 

8.3. Valoarea de rascumparare va fi platita in Lei, in contul curent atasat asigurarii Perspective pentru viitor, 

deschis la Bancpost. 

 

 

 

 



 

 

Art 9. Contract liber de plata primelor 

9.1. Contractul de asigurare poate fi transformat in contract liber de plata primelor cu conditia ca valoarea de 

rascumparare sa depaseasca plafonul minim stabilit de Asigurator, sa se fi implinit cel putin 3 (trei) ani de la data 

inceperii asigurarii si primele scadente aferente celui de-al treilea an de asigurare sa fi fost platite integral. 

9.2. Transformarea in contract liber de plata primelor se va face automat la implinirea termenului de 90 de zile de 

intarziere la plata primelor. 

9.3. Contractul liber de plata a primelor beneficiaza de o suma asigurata redusa, calculata tinand cont de valoarea 

de rascumparare la data transformarii politei. 

9.4. Optiunea de indexare automata a primei de asigurare si isi va inceta efectele de plin drept de la data 

transformarii contractului in contract liber de plata primelor, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte 

formalitati si fara interventia vreunei instante judecatoresti. 

9.5. Pe durata contractului liber de plata a primelor Asiguratorul nu va solicita sau accepta nicio plata esalonata. 

 

Art 10. Modificarea Beneficiarilor 

10.1. Contractantul are dreptul sa solicite schimbarea atat a Beneficiarilor de deces cat si cota din indemnizatia 

aferenta fiecarui Beneficiar, oricand inaintea producerii evenimentului asigurat, furnizand Asiguratorului o solicitare 

in scris, in original. 

10.2. In cadrul unei polite de asigurare, procentele din indemnizatia de deces alocate beneficiarilor trebuie sa fie 

exprimate ca numere intregi si sa totalizeze 100. 

10.3. Orice modificare in acest sens intra in vigoare dupa data inregistrarii cererii scrise a Contractantului la sediul 

Asiguratorului si acceptarii modificarii de catre Asigurator ca urmare a verificarii interesului asigurabil. 

 

Art 11. Corespondenta oficiala 

11.1. Asiguratorul este obligat sa accepte cu efect juridic documentele care i-au fost trimise in vederea incheierii 

Contractului sau ulterior intrarii lui in vigoare, numai daca au fost prezentate in forma scrisa, in original. 

Respectivele documente au efect juridic numai daca se face dovada ca au fost receptionate de Asigurator. 

11.2. Asiguratul are obligatia de a informa Asiguratorul in legatura cu orice modificare a datelor personale, declarate 

in polita de asigurare sau ulterior incheierii acesteia, in termen de 30 de zile calendaristice de la data modificarii 

lor. 

11.3. In cazul in care Asiguratul si-a schimbat adresa de corespondenta fara o notificare scrisa catre Asigurator, 

atunci acesta este indreptatit sa trimita toata corespondenta la ultima adresa cunoscuta, cu efect juridic deplin 

pentru parti. 

11.4. Orice corespondenta din partea Societatii de asigurare catre Asigurat (de exemplu dar fara a se limita la: 

polita de asigurare, acte aditionale, notificari, informari, etc) se va efectua in scris prin scrisoare simpla fara 

confirmare de primire transmisa la ultima adresa de domiciliu comunicata Asiguratorului de catre Contractant, 

conform prevederilor art. 12. 

 

Art 12. Prevederi generale 

12.1. Asiguratorul va efectua orice plata, catre contractant prin transfer bancar in contul curent atasat produsului 

Perspective pentru viitor de la Bancpost. 

12.2. Asiguratorul va efectua orice plata catre Beneficiar intr-un cont curent dechis pe numele sau si trimis spre 

cunostinta Asiguratorului. In cazul in care contul indicat de beneficiar este in alta Banca decat Bancpost, toate  

 

 

 



 

 

comisioanele si spezele bancare vor fi in sarcina Beneficiarului platii. 

12.3. Specimenul de semnatura – Semnatura Asiguratului de pe Polita de asigurare este considerata specimen. 

Toate solicitarile ulterioare vor fi luate in considerare daca vor avea aceeasi semnatura ca aceea aplicata pe Polita 

de asigurare. In cazul in care Asiguratul isi schimba semnatura pe parcursul derularii Contractului de asigurare, 

acesta are obligatia de a aduce la cunostinta Asiguratorului acest fapt, printr-un document scris. Documentul 

respectiv trebuie sa cuprinda ambele specimene, atat cel vechi cat si cel nou. 

12.4. Actiunile mentionate la art. 4 punctele 4.9 si 4.10, art. 9 si art. 10 aduc dupa sine modificarea politei de 

asigurare. Transmiterea noii polite de asigurare se va efectua conform art. 11.4. 

12.5. Contractul de asigurare nu beneficiaza de bonusuri sau participare la profit. Asigurarea nu este una de tip Unit 

Linked sau de tipul anuitatilor legate de fonduri de investitii. 

12.6. Societatea de asigurare a utiliziat pentru calculul primelor si beneficiilor aferente prezentului produs tabele de 

mortalitate publicate de Institutul National de Statistica si ipoteze de distributie a portofoliului tinta. Informatii 

detaliate cu privire la datele statisitice si actuariale mentionate anterior sunt disponibile pe pagina de internet a 

Societatii de asigurare precum si la sediul social. 

12.7. Legislatia aplicabila – Contractul de asigurare va fi guvernat de legislatia romana in vigoare. 

12.8. Solutionarea eventualelor  diferende  –  Orice petitie privitoare  la  asigurarea  de viata  Perspective  pentru  

Viitor va  fi facuta in scris si transmisa prin fax, e-mail sau scrisoare, catre Societatea de asigurare ori prin 

intermediul aplicatiei de “Sugestii si Reclamatii” de pe site-ul www.eurolife-asigurari.ro. Petitia trebuie sa contina 

cel putin urmatoarele date de identificare: numele/ prenumele si CNP-ul asiguratului/ petentului. Eurolife FFH 

Asigurari de Viata va raspunde petentului, in scris, in termen de 30 zile de la data inregistrarii la sediu a 

reclamatiei. Daca din punctul de vedere al petentului, raspunsul Asiguratorului nu este conform cerintelor sale, la 

solicitarea acestuia, partile pot conveni organizarea unei intalniri, in cadrul careia sa se solutioneze cererea. In 

situatia in care nu s-a reusit solutionarea cazului pe cale amiabila, petentul se pot adresa si Autoritatii de 

Supraveghere Financiara (ASF). Totodata, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/27.04.2016 privind 

organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-

FIN) si ale Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si 

comercianti, partile au dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor. SAL-FIN este singura entitate de 

soluţionare alternativa a litigiilor in domeniile in care Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) are 

competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o 

solutie parţilor. Prezenta prevedere nu va constitui o restrangere a dreptului Asiguratului si/sau Beneficiarului de 

a recurge la procedurile judiciare legale. Toate litigiile decurgand din sau in legatura cu Contractul de asigurare 

vor fi solutionate de instantele competente romane. 

12.9. Prevederi din legislatia fiscala – In conformitate cu prevederile Codului fiscal in vigoare, primele de asigurare 

de viata nu constituie deduceri din baza impozabila pentru persoane fizice si nu sunt purtatoare de TVA. In ceea 

ce priveste despagubirile incasate din asigurari, acestea nu se impoziteaza la persoana fizica beneficiara. Orice 

modificare legala, ulterioara incheierii contractului de asigurare, se va aplica corespunzator. 

12.10. Destinatarul platilor efectuate de Asigurator isi asuma indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de legislatia 

romana in vigoare, inclusiv a obligatiilor de natura financiar-fiscala ce ar putea izvori din efectuarea platii. In 

aceasta situatie, Asiguratorul isi declina orice responsabilitate asupra consecintelor neindeplinirii intocmai a 

obligatiilor legale de catre destinatarul platii. 

12.11. In cazul aparitiei oricaror modificari ale legislatiei, a procedurilor legale sau a interpretarii legii, dupa data 

intrarii in vigoare a Contractului de Asigurare si care duc la cresterea sau extinderea obligatiilor oricareia dintre 

parti (Asiguratorul si Persoana Asigurata), partile sunt de acord sa raspunda afirmativ la solicitarea unei discutii 

imediate, formulate in scris de oricare dintre parti, in vederea revizuirii termenilor si conditiilor Asigurarii, astfel 

incat obiectivele stabilite initial sa fie atinse. 

 

 

 

 



 

 

 

 

12.12. Fondul de garantare in asigurari: In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii, prin contributia 

asiguratorilor (inclusiv a Eurolife FFH Asigurari de Viata S.A.) in baza prevederilor legale in materie, s-a constituit 

Fondul de Garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si 

obligatorii, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului. 

12.13. Orice eveniment de forta majora, astfel cum este definit de legislatia romana in vigoare, nu exonereaza partile 

de niciuna dintre obligatiile lor, dar suspenda efectele prezentului Contract pe durata unui astfel de eveniment. 

Partea care invoca un eveniment de forta majora trebuie sa il notifice celeilalte parti in termen de 5 zile lucratoare 

de la data aparitiei evenimentului, precum si de la data la care un astfel de eveniment s-a terminat. Notificarea va 

fi insotita de dovada evenimentului de forta majora constand in documente emise de autoritatile competente. 

Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va 

avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa 

poata pretinde celeilalte daune-interese. 

12.14. Termenul de prescriptie stabilit prin normele legale in vigoare aferent oricaror drepturi rezultate din prezentul 

contract de asigurare va fi calculat incepand cu data producerii riscului asigurat, astfel cum este acesta definit. 

12.15. Asiguratul este de acord ca orice modificare a datelor de identificare ale Societatii de asigurare, cum ar fi, 

dar nelimitat la, denumire, forma juridica, sediul social, telefon sau orice alte date de identificare, sa fie aduse la 

cunostinta acestuia prin mentionarea acestora pe pagina de web a Eurolife FFH Asigurari de Viata SA 

(www.eurolife-asigurari.ro). 

12.16. Toate informatiile obtinute de Asigurator referitoare la starea de sanatate a Asiguratului se vor trata 

confidential si se vor folosi numai in scopuri interne. Asiguratorul nu isi asuma insa obligatia pastrarii 

confidentialitatii incheierii Contractului de asigurare. 

12.17. Contractantul isi exprima acordul si accepta in mod expres si fara rezerve continutul fiecarei clauze cuprinse 

in Contractul de asigurare, inclusiv dar fără a se limita la cele privind: dreptul Asiguratorului de a denunta unilateral 

Contractul, de plin drept, conform art. 3, punctul 3.1 lit. e) si f); excluderile din asigurare conform art. 7. 

 

Prin semnarea prezentei, declar pe proprie raspundere ca am fost pe deplin informat(a) 

cu privire la prevederile si conditiile contractuale, pentru analiza carora am avut un 

termen rezonabil de analiza, le-am citit si am luat la cunostinta de acestea. De asemenea, 

imi exprim acordul si accept in mod expres si fara rezerve ca prezenta Nota de Informare 

va reprezenta Conditiile Generale ale Contractului de asigurare. 

 

Prezentele Conditii au fost semnate in 2 exemplare originale, un exemplar original pentru Asigurat si unul 

pentru Asigurator. 

 

Am primit un exemplar al Condiţiilor contractuale. 

 

 Nume_____________________ Semnătură _____________________ Data___/___/____ 

 


