
Unde beneficiez de asigurare? 
Pe teritoriul României și în străinătate 

Ce obligații am? 
Să comunicați Asigurătorului informații adevărate și complete și să furnizați documentele solicitate pentru încheierea 
contractului, a administrarii acesteia si a procesarii eventualelor daune 
Să puneți la dispoziția asiguraților toate informațiile cu privire la contractul de asigurare (condiții, certificate de asigurare, 
eventuale modificări apărute pe parcursul contractului de asigurare etc.) 
Să achitați ratele de primă de asigurare în totalitatea acestora la scadențele prevăzute în polița de asigurare 

Când și cum plătesc? 
Plata asigurării se face în RON, conform frecvenței de plată, așa cum este menționat în Polița de asigurare. 

 
 
 

Respect 
Acest document conține o scurtă prezentare a principalelor elemente ale produsului de asigurare. 
Informații complete privind condiţiile de asigurare sunt disponibile pe pagina noastră de internet www.eurolife-asigurari.ro. 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurare de viață destinată destinată persoanelor juridice care vor să ofere un beneficiu angajaților și răspunde nevoii de protecţie a angajaţilor 
acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce se asigură? 
 

✓ Persoanele angajate (inclusiv administratori, acționari 
etc.) cu vârsta de maxim 64 de ani împliniți și membrii 
familiilor acestora; Riscurile acoperite - sunt menţionate 
în cadrul Condiţiilor de asigurare și pot fi: 
Risc asigurat de bază: Decesul Asiguratului (din orice 
cauză). 
Riscuri asigurate suplimentar, în funcţie de opţiunea 
Contractantului: 

 Decesul ca urmare a unui accident; 
✓ Invaliditatea permanentă ca urmare a unui accident; 
✓ Incapacitatea temporară de muncă urmare a unui 

accident; 
✓ Intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident; 
✓ Spitalizare continuă ca urmare a unui accident; 
✓ Convalescenţă post-spitalizare ca urmare a unui 

accident; 
 Fracturi / Arsuri; 
 Cheltuieli medicale ca urmare a unui accident; 
✓ Imobilizare în aparat gipsat ca urmare a unui accident. 

 
Suma asigurată: suma pentru care s-a încheiat 
asigurarea și în limita căreia Asigurătorul plătește 
indemnizaţia de asigurare. 

Ce nu se asigură? 
 

 Evenimente cauzate de război și alte ostilități 
 Evenimente cauzate de orice fel de reacţie 

nucleară sau radioactivitate 
 Evenimente produse din cauza unor tentative 

de suicid sau autoagresiune 
    Evenimente produse din cauza practicării 

unor sporturi periculoase, extreme, de 
contact, hobby-urile periculoase, participarea 
la curse 

 Evenimente produse ca urmare a manipulării 
armelor, a substanțelor explozive, inflamabile 
și/sau toxice 

 Evenimentul asigurat se produce din cauza 
unor boli sau invalidităţi deja existente la 
data intrării în vigoare a acoperirii 
contractuale. 

 

Lista completa excluderilor se gaseste in 
conditiile de asigurare 

Există restricții de acoperire? 
 

! Persoanele cu vârsta mai mare de 64 ani 

! Coasigurații minori cu vârste de pâna la 1 an 

http://www.eurolife-asigurari.ro/


asigurari@eurolife-asigurari.ro (+40)31 423 0075 

Cum pot să reziliez un contract? 
Contractul se poate rezilia oricând, cu notificare anterioara de 30 de zile, prin completarea și semnarea formularului de 
reziliere. Formularul trebuie înmânat, în original, către reprezentantul sau intermediarul prin care s-a încheiat asigurarea. 

Pentru informații: 

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Acoperirea începe la data precizată în Poliță, cu condiția încasării integrale a primei inițiale în maximum 5 zile lucrătoare 
de la data emiterii poliței. 
Acoperirea încetează la data precizată în Polița de asigurare sau dacă asigurarea este neplatită. 

mailto:asigurari@eurolife-asigurari.ro

