
 Deces ca urmare a vătămărilor corporale din accident;

 Invaliditate permanentă ca urmare a unui accident;

Clauze/riscuri opționale (funcție de acoperirea solicitată): 

 Spitalizare continuă ca urmare a unui accident;

 Imobilizare în aparat ghipsat ca urmare a unui accident;

 Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident;

 Fracturi ca urmare a unui accident;

 Arsuri ca urmare a unui accident;

 Convalescență post-spitalizare ca urmare a unui accident;

 Cheltuieli suplimentare ca urmare a unui accident.

Suma asigurată este despăgubirea maximă pe care o poate plăti Generali.

Există restricții de acoperire?

Ce se asigură?

Asigurarea facultativă de accidente de persoane individuală și pentru familie

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigură?

Acest document standardizat conține informații minime, de bază, cu privire la produsul de asigurare. Informațiile precontractuale și contractuale complete 
referitoare la produsul de asigurare de accidente persoane individual și pentru familie sunt prezentate în Oferta de asigurare, respectiv în Polița de asigurare, 
Condițiile Generale și Particulare de Asigurare și eventualele acte adiționale ale contractului de asigurare.

Creatorul produsului: Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. Statul membru: înregistrată în România
Statutul juridic: Societate pe acțiuni, autorizată de ASF și înregistrată în Registrul asigurătorilor sub nr. RA-002/2003 
Nr. ordine R.C. J40/17484/2007, C.U.I. 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783
Produsul: “Polița de asigurare de accidente persoane individuală și pentru familie” (Mod APIF / Ianuarie 2023)

Document de informare privind produsul de asigurare (ver.2 / 16.01.2023)

Asigurare de accidente persoane individuală și pentru familie

persoane cu vârsta de peste 75 de ani;
persoane care nu au domiciliul sau rezidența pe teritoriul României;
persoanele care la data emiterii poliței se încadrează deja în gradele de 
invaliditate I sau II.
persoanele al căror grad de invaliditate permanentă este mai mare de 50%;
servicii medicale prestate de o rudă și/ sau afin a Asiguratului.

furnizarea in scris a informațiilor solicitate de Generali, atât la încheierea asigurării cat si la solicitarea unei despăgubirii. 
informațiile comunicate către Generali trebuie sa fie corecte si complete; 
plata primei de asigurare;
prevenirea producerii evenimentului asigurat, ca și cum nu ar exista o asigurare;
comunicarea producerii evenimentului asigurat către Generali în cel mai scurt timp de la producerea acestuia;
comunicarea către Generali a fiecărui fapt care are legătură cu producerea evenimentului;
comunicarea în scris a oricăror împrejurări esențiale privind riscul în maxim 10 zile de la data luării la cunoștință.

Ce obligații am?

Unde beneficiez de asigurare?

Asigurările de bază, precum și asigurările pentru riscuri opționale, dacă există, sunt valabile în întreaga lume.

anterior datei de începere a perioadei de asigurare;
în moneda stabilită în poliță pentru plata primelor de asigurare;
prin virament bancar direct în conturile Generali indicate în polița de asigurare;
la intermediarii în asigurări (agenți, brokeri) împuterniciți de Generali să încaseze primele de asigurare;
prin POS, la sediile Generali.

Când și cum plătesc?

decesul Asiguratului produs cu intenție de un Beneficiar;
Evenimentele produse ca urmare a:
sinuciderii, tentativei de sinucidere, automutilării, îmbolnăvirii intenționate, 
comiterii cu intenție a unor fapte grave; 
participării la concursuri sportive, antrenamente, ascensiuni montane, 
sporturi ce implică salturi/ sărituri, speologie, surf, windsurf, întreceri cu 
vehicule cu motor pe pământ, apa, în aer;
consumului de alcool, droguri, abuzului de medicamente, stupefiante;
oricăror cauze care nu au legătură cu acoperirile;
conducerii unui vehicul fără permis de conducere corespunzător;
consecințelor infectării cu virusul HIV, respectiv SIDA;
participării la experimente medicale, studii clinice, lucrări de cercetare, 
boli, stări patologice cronice și/ sau acute.

Riscuri de bază:

Acoperirea începe la data fixată în poliță, dar nu înainte de ora 00:00 a zilei următoare celei în care s-a încasat prima de asigurare/ rata 1 de primă;
Acoperirea încetează la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate menționate în poliță.
Acoperirea prin asigurare, pentru fiecare asigurat în parte, indiferent de durata asigurării înscrisă în poliță, încetează la ora 24:00 a zilei în care:
 a survenit decesul Asiguratului;
 s-a stabilit invaliditatea permanentă de 100%;
 asiguratul a intrat în categoria persoanelor neasigurabile conform condițiilor de asigurare;
 prima de asigurare sau ratele de primă nu au fost achitate în cuantumul și la temenele stabilite prin contractul de asigurare.

Când începe și când încetează acoperirea?

Cum pot să reziliez contractul?

Contractul poate fi reziliat, în cazul în care îți sunt încălcate drepturile din contract, prin transmiterea unei notificări scrise către Generali, cu indicarea și explicarea 
motivului de reziliere. 
Poți înceta contractul și fără a exista o încălcare a drepturilor, notificând în scris Generali de intenția de încetare a contractului, cu respectarea termenului de preaviz 
prevăzut de lege, de cel puțin 20 zile.
În cazul contractelor încheiate la distanță, încetarea se poate face în termen de 14 zile din ziua încheierii sale, fără penalități, dacă nu s-au produs riscuri asigurate.


