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CONDIŢII SPECIALE DE ASIGURARE PENTRU 

ASIGURĂRILE COLECTIVE DE VIAŢĂ 

LV80804/00 

- GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE SA - 

 

Articolul 1: Prevederi generale 

Pentru asigurările colective de viaţă ale Grawe România 
Asigurare SA sunt valabile Condiţiile Generale de Asigurare 
pentru Asigurarea de Viaţă (CGAV) LV90111/01, în măsura în 
care prezentele condiţii speciale nu prevăd reglementări 
speciale. 

Articolul 2: Noţiunea de asigurare colectivă de viaţă 

(1) Asigurarea colectivă de viaţă este o asigurare pentru cazurile 
de deces şi supravieţuire, încheiată de unul şi acelaşi contractant 
pentru membrii unui anumit grup, ce au în comun şi un alt 
element în afara asigurării (de exemplu, angajatorul în cazul 
unui grup de angajaţi, asociaţia în cazul membrilor asociaţiei). 

Asigurarea colectivă de viaţă este constituită din mai multe 
contracte de asigurare separate, pentru cazurile de 
supravieţuire şi deces, conform programului de asigurare 
colectivă de viaţă al asigurătorului. 

(2) Asigurarea colectivă de viaţă poate fi încheiată pentru un 
grup de cel puţin 10 membri. 

Dacă numărul contractelor de asigurare separate active scade 
sub 10, asigurarea colectivă de viaţă încetează în ultima zi a lunii 
în care a intervenit scăderea numărului de contracte separate 
active. Un contract de asigurare este considerat activ dacă este 
în vigoare cu plată de prime. 

În această situaţie, contractantul asigurării poate solicita 
transformarea acestora în contracte de asigurare individuale, 
conform programului de asigurare de viaţă pentru o persoană al 
asigurătorului, sau poate solicita răscumpărarea contractelor de 
asigurare separate. 

(3) Asigurarea colectivă de viaţă se încheie în baza unei cereri de 
asigurare, prin emiterea câte unei poliţe de asigurare separate 
pentru fiecare asigurat. 

Poliţele de asigurare separate sunt considerate din punct de 
vedere juridic contracte de asigurare separate şi independente. 
Cererea pentru încheierea unei asigurări colective de viaţă este 
parte componentă a fiecărui contract de asigurare separat. 

Articolul 3: Durata asigurării 

(1) Începutul asigurării şi durata asigurării sunt trecute în fiecare 
poliţă de asigurare separată. 

(2) Durata asigurării colective de viaţă este aceeaşi pentru 
fiecare asigurare de viaţă separată şi nu poate fi modificată. 

Articolul 4: Prima de asigurare 

(1) Asigurătorul emite o înştiinţare de plată cumulativă pentru 
primele de asigurare aferente tuturor contractelor de asigurare  
separate.  

(2) Odată cu plata primei de asigurare pentru asigurarea 
colectivă de viaţă, contractantul asigurării va trimite 

asigurătorului detalierea sumei plătite pe fiecare număr de 
poliţă. 

(3) În cazul în care contractantul asigurării nu trimite detalierea 
sumei plătite conform punctului (2) al acestui articol, suma 
plătită poate fi distribuită în funcţie de primele de asigurare 
scadente aferente contractelor de asigurare separate pentru 
care s-a emis înştiinţarea de plată, suma plătită utilizându-se 
întâi pentru acoperirea celor mai vechi datorii din contractele de 
asigurare separate. 

(4) În cazul plăţii cu întârziere a primelor de asigurare,  din suma 
plătită se vor acoperi întâi taxele de avertizare şi/sau întârziere 
şi după aceea primele restante, începând cu restanţa cea mai 
veche. Suma pentru prima plătită cu întârziere se distribuie în 
funcţie de primele aferente fiecărei poliţe în parte. 

(5) Asigurătorul are dreptul de a compensa primele scadente 
sau altă sumă ce i se datorează conform contractului de 
asigurare cu orice plată cuvenită contractantului sau terţilor. 

(6) Dacă prima de asigurare pentru asigurarea colectivă nu este 
plătită integral la scadenţă, se aplică prevederile articolului 9 
punctul (5) din CGAV - LV90111/01. Asigurarea colectivă fie se 
reziliază, fie contractele separate se transformă în contracte fără 
plată de prime.  

În cazul în care prima scadentă se achită parţial, după 
distribuirea plăţii pe contractele separate, contractele separate 
neacoperite cu plată de prime se vor rezilia sau transforma în 
contracte fără plată de prime. Dacă în urma acestei distribuiri  a 
primei parţiale numărul asiguraţilor din asigurarea colectivă 
activă scade sub 10, se aplică reglementările articolului 2 
punctul (2) din prezentele condiţii de asigurare. 

Articolul 5: Modificarea asigurării colective de viaţă 

(1) Răscumpărarea şi transformarea contractului de asigurare 
într-o asigurare fără plata primelor  

Pentru răscumpărarea şi transformarea într-o asigurare fără 
plata primelor a fiecărui contract de asigurare separat, se aplică 
reglementările Condiţiilor Generale de Asigurare pentru 
Asigurarea de Viaţă (CGAV) LV90111/01. 

(2) Ieşirea din asigurare a unui asigurat 

În cazul ieşirii unui asigurat din asigurarea colectivă de viaţă, 
contractantul asigurării are următoarele posibilităţi: 

- solicitarea răscumpărării contractului de asigurare separat 

- înlocuirea persoanei asigurate care a ieşit din asigurare, cu o 
nouă persoană asigurată 

Cererea pentru înlocuirea persoanei asigurate trebuie 
completată pe formularul asigurătorului şi semnată de 
contractant şi de persoana ce urmează a fi asigurată. Înlocuirea 
asiguratului nu poate fi făcută fără acordul scris al 
asigurătorului. 

Prin înlocuirea asiguratului nu se schimbă şi data expirării 
contractului de asigurare separat, nou încheiat. 

Acoperirea prin asigurare pentru noua persoană asigurată 
începe la ora 00:00 a zilei în care asigurătorul şi-a dat acordul 
scris referitor la schimbarea persoanei asigurate şi încetează la 
aceeaşi dată la care ajunge la maturitate contractul colectiv de 
asigurare.  

- preluarea, cu acordul asigurătorului, a contractului de 
asigurare separat de către asigurat, acesta dobândind calitatea 
de contractant 
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În această situaţie, contractul de asigurare separat se 
transformă într-un contract de asigurare de viaţă individual, 
conform programului de asigurare de viaţă pentru o persoană al 
asigurătorului. Această modificare poate fi făcută numai la 
începutul unui nou an de asigurare. 

(3) Preluarea în asigurare a unui nou asigurat 

Preluarea în asigurarea colectivă de viaţă a unui nou asigurat, în 
baza solicitării contractantului, poate fi făcută numai la 
începutul unui nou an de asigurare. 

Acoperirea prin asigurare pentru noii asiguraţi preluaţi în 
asigurare începe la ora 00:00 a zilei trecute în poliţă ca începutul 
unui nou an de asigurare, cu condiţia ca prima de asigurare să 
fie achitată până la acea dată. 

 

În vigoare începând cu 01.07.2009 

 


