Produs: ASIGURAREA PRIMA
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 viaţă destinată persoanelor care doresc să aibă în aceeași poliță atât protecție, cât și economisire în beneficiul
copilului.
Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

√ Produsul asigură decesul din orice cauză și supraviețuirea
asiguratului pe durata contractului.
În cazul în care asiguratul decedează pe durata
contractului, Asigurătorul va menține contractul în vigoare
suspendând primele de asigurare până la data maturității,
urmând ca la acel moment să plătească copilului beneficiar
Indemnizația de maturitate.
Suma asigurată în caz de Deces din orice cauză sau
Supraviețuire este suma de bani înscrisă în Polița de
asigurare care reprezintă valoarea Indemnizației de
maturitate plătibilă Beneficiarului.

X Evenimente cauzate de război și alte
ostilități
X Evenimente cauzate de orice fel de
reacţie nucleară sau radioactivitate
X Evenimente produse din cauza unui
suicid, tentativă de suicid sau autoagresiune
X Evenimente produse ca urmare a
consumului voluntar de alcool, droguri,
narcotice sau tratamente neprescrise de
către o autoritate medicală competentă.

Atât Asiguratul, cât și copilul beneficiază automat și de
extra-protecție, după cum urmează:

Lista completă a excluderilor se găsește în
condițiile contractuale de asigurare.

Extra-protecție
pentru Asigurat:

Extra-protecție pentru Coasiguratul copil:

ᴑ Deces din accident

ᴑ Spitalizare din accident
ᴑ Spitalizare din 3 îmbolnăviri
(apendicită, amigdalită și polipi
nazali)
ᴑ Intervenție chirurgicală din
accident
ᴑ Intervenție chirurgicală din 3
îmbolnăviri (apendicită, amigdalită
și polipi nazali)
ᴑ Imobilizare în aparat gipsat.

Există restricții de acoperire?
! Asigurați cu vârsta mai mare de 65 ani la
intrarea în contract
! Copil cu vârsta peste 14 ani la intrarea în
contract.
! Durata contractului este de minimum 7 ani.

Suplimentar, la opțiunea Asiguratului, acesta își poate atașa
la contract și Asigurarea suplimentară de Șomaj (pierdere
involuntară a locului de muncă).
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, administrarea acestuia și procesarea eventualelor daune.
• Să achitați primele de asigurare integral la fiecare scadență.
Când și cum plătesc?
Plata asigurării se face în RON, conform frecvenței de plată, așa cum este menționat în Polița de asigurare.

Când începe și când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data precizată în Poliță, cu condiția plății integrale a primei inițiale.
Acoperirea încetează la data precizată în Polița de asigurare sau dacă asigurarea este neplatită.
Cum pot să reziliez contractul?
Contractul se poate rezilia oricând, prin denunțarea unilaterală a contractului de către Asigurat.
Pentru informații:
(+40)31 423 00 80

asigurari@eurolife-asigurari.ro

