
Asigurarea de Viață de Grup Generali Enel Protect atașată contractelor de furnizare de servicii.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Acest document standardizat conține informații minime de bază cu privire la pachetul de asigurare; informațiile 
precontractuale și contractuale complete referitoare la pachetul de asigurare sunt prezentate în Oferta de furnizare 
servicii, respectiv în Certificatul de asigurare și Condițiile Generale și Particulare de Asigurare.

Document de informare privind produsul de asigurare Enel Protect (septembrie 2020)
Societatea: Societatea de asigurări Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Produsul: Generali Enel Protect (model 1 - septembrie 2020)

Asigurare de viață Generali Enel Protect

Există restricții de acoperire?
Persoanele care nu au un contract activ de furnizare servicii cu Enel;
Alte persoane decât titularul contractului de furnizare servicii;
Comiterea cu intenție a unor fapte grave și/ sau incriminante de Codul penal;
Pentru pierderea involuntară a locului de muncă, indemnizația de Asigurare 
lunară va fi datorată începând cu a doua lună de șomaj, pentru o perioadă de 
maxim 6 luni consecutive. 

Furnizarea de răspunsuri corecte și complete la toate întrebările 
puse de Asigurător, în vederea încheierii poliței de asigurare, 
administrării acesteia și a procesării eventualelor daune;
Respectarea termenilor și condițiilor poliței de asigurare;
Comunicarea producerii evenimentului asigurat imediat ce s-a 
produs, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice; 
Acordarea accesului Asigurătorului la documente/ rezultate 
medicale în scopul evaluării daunelor.

Ce obligații am?

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Oricând, prin depunerea unei cereri de renunțare la Enel sau la Generali.

Ce se asigură?

Decesul din orice cauză;

Invaliditatea Permanentă Totală din orice cauză;

Pierderea Involuntară a Locului de Muncă (șomaj), se 
asigură plata facturii către Enel în limita sumei de 120 Ron/ 
factură, pentru un număr de maxim 6 luni pe an. 

Suma asigurată este suma maximă în limita căreia Asigurătorul 
plătește Indemnizaţia de asigurare/ despăgubirea, în 
conformitate cu prevederile condiţiilor de asigurare.

Unde beneficiez de asigurare?
Acoperirea prin asigurare pentru riscurile de Deces din orice 
cauză și Invaliditate Permanentă Totală din orice cauză este 
acordată pentru Evenimentele asigurate petrecute în lumea 
întreagă și este valabilă 24 din 24 ore. Acoperirea pentru riscul 
de Pierdere Involuntară a Locului de Muncă (șomaj) este 
acordată doar pentru Evenimentele asigurate petrecute în 
România.

Ce nu se asigură?

Afecţiuni preexistente, Boli cronice, dizabilități sau urmări ale unui Accident 
petrecut anterior includerii în Asigurare;
Participarea Persoanei asigurate la război, invazie, acţiune a unui inamic 
străin, ostilităţi sau operaţiuni belicoase (indiferent dacă se declară război sau 
nu), război civil, rebeliune, revoluţie, insurecţie, tulburări civile care capătă 
proporţia unor mișcări populare sau echivalează cu acestea, putere militară 
sau uzurpată, lege marţială sau stare de asediu sau orice evenimente sau 
cauze care determină proclamarea sau menţinerea legii marţiale sau a stării 
de asediu, precum și participarea Persoanei asigurate la orice acţiune în 
numele sau în legătură cu orice organizaţie cu activităţi îndreptate spre 
răsturnarea prin forţă a Guvernului, de jure sau de facto;
Radiaţiile ionizante sau contaminarea prin radioactivitate din orice 
combustibil nuclear sau din orice deșeuri nucleare provenite din arderea 
combustibilului nuclear (arderea va include procesul auto-suficient de 
fuziune nucleară), precum și expunerea toxică radioactivă sau alte proprietăţi 
periculoase ale oricărei expuneri la un ansamblu nuclear sau la un element 
component nuclear al acestuia;
Orice tentativă de sinucidere a Persoanei asigurate, automutilare sau 
Îmbolnăvire intenţionată; sinuciderea nu este considerată Accident;
Comiterea cu intenţie de către Persoana asigurata a unor fapte grave 
incriminate de dispoziţiile Codului Penal, consumul de alcool, caracterizat 
printr-un grad de alcoolemie al Persoanei asigurate mai ridicat de 0,4 la mie, 
utilizarea de către Persoana asigurată a unor Medicamente, substanţe cu 
efect psihoactiv sau narcotice, consumul de droguri sau efectuarea unor 
tratamente neprescrise de către o autoritate medicală competentă;
Boli mintale, tulburări psihice sau de natură nervoasă;

Când și cum plătesc?
Acoperirea oferită de acest contract de asigurare reprezintă un beneficiu oferit de către Enel clienților săi.

Începe din ziua activării Contractului de furnizare servicii semnat între Enel și client, pentru persoanele eligibile;
Încetează în ziua în care încetează și contractul de furnizare energie electrică; 
Încetează când clientul solicită, în mod expres, încetarea acoperirii;
De asemenea, încetează în momentul încheierii colaborării dintre Enel și Asigurător.

Când începe și când încetează polița de asigurare?

Nu sunt acoperite Riscurile asigurate cauzate de sau care rezultă din 
următoarele situații:

Lista completă a excluderilor se regăsește în Condițiile de asigurare aplicabile.


