
 
 
 
 

CONDIŢII SPECIALE PENTRU UNELE ASIGURĂRI 
DE ACCIDENTE COLECTIVE (CSUAAG) 

- GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A. – 
 

1. PROTECTA 

Protecţia oferită prin asigurarea PROTECTA acoperă accidentele 
produse în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, inclusiv în timpul 
deplasărilor în interesul serviciului, în ţară şi în străinătate, precum şi 
în timpul deplasărilor directe ale asiguratului de la domiciliu la locul de 
muncă şi înapoi.  

 

2. PROTECTA PLUS 

PROTECTA PLUS este o asigurare colectivă de accident pentru angajaţi 
în timpul lucrului şi în timpul liber. Protecţia oferită este de 24 de ore 
din 24. 

La ambele programe, PROTECTA şi PROTECTA PLUS, tarifarea se face 
în funcţie de clasele de risc în care se încadrează persoanele asigurate: 

Clasa de risc 1: în general, persoane care desfăşoară o activitate 
comercială, administrativă, casnică, de planificare şi supraveghere, 
precum şi persoane având alte ocupaţii, cum ar fi: avocaţi, personal 
din domeniul sănătăţii (medici, farmacişti, opticieni etc.), din 
învăţământ (cu excepţia profesorilor de sport), din domeniul 
turismului, al industriei uşoare (confecţioneri îmbrăcăminte, blănari 
etc.), din alimentaţie (brutar, cofetar etc.), casieri, bijutieri, 
ceasornicari, portari, îngrijitori, fotografi etc. 

Clasa de risc 2: persoane care, datorită profesiei, sunt expuse unor 
riscuri mărite de accidentare datorită efortului fizic, al manipulării de 
maşini şi unelte, al utilizării de substanţe corozive, toxice, uşor 
inflamabile sau explozive sau datorită pericolului indus de energia 
electrică sau termică. De exemplu, în această clasă de risc se 
încadrează următoarele persoane: şoferi, constructori, personal din 
domeniul căilor ferate (în măsura în care îşi desfăşoară activitatea la 
circulaţie sau întreţinerea căii ferate), chimişti, personal silvic, 
pompieri civili, agricultori, grădinari, medici veterinari, îngrijitori de 
animale (cu excepţia animalelor mici), profesori de sport, dansatori, 
ghizi montani, personal de pază, poştaşi, membri ai unor organisme de 
control (de ex., Garda Financiară) dacă au activităţi de teren, etc. 

Riscuri speciale: acestea se asigură numai cu acordul explicit al 
asigurătorului, acesta păstrându-şi dreptul de  refuza acoperirea prin 
asigurare sau de a aplica un coeficient de risc suplimentar: membri ai 
Ministerului de Interne şi ai Ministerului Apărării Naţionale (poliţişti, 
jandarmi, vameşi etc.) dacă nu activează preponderent în posturi 
administrative, sportivi profesionişti, dresori şi jochei, pirotehnicieni, 
artificieri şi personal auxiliar, mineri etc. 

Pentru încadrarea pe clase de risc, hotărâtoare este profesia exercitată 
de persoana asigurată şi nu profilul de activitate al companiei în care 
acesta lucrează. 

Persoanele asigurate care desfăşoară şi activităţi sportive remunerate 
vor fi încadraţi în clasa tarifară a sportivilor profesionişti. Se consideră 
remunerare cazul în care persoana asigurată primeşte mai mult decât 
simpla decontare a cheltuielilor.  

In cazul în care persoana asigurată desfăşoară şi activităţi 
secundare, încadrarea tarifară este determinată de 
activitatea care se încadrează în clasa de risc pentru 
periculozitate mai mare. 

 

3. PROTECTA JUNIOR  

PROTECTA JUNIOR este o asigurare colectivă de accident 
pentru instituţii de învăţământ cum ar fi: grădiniţe, cămine de 
zi, cămine de copii, şcoli, internate şcolare, licee, şcoli 
profesionale, universităţi. 

Protecţia oferită de contractul de asigurare va înceta la 
sfârşitul anului de asigurare în care asiguraţii împlinesc 18 ani. 

Contractul de asigurare acoperă accidentele produse în 
timpul programului şcolar sau al frecventării instituţiei, în 
interiorul şcolii, al clădirii instituţiei sau pe terenurile 
aferente. 

Protecţia prin asigurare se extinde şi în afara acestor spaţii, 
după cum urmează: 

- pentru accidentele produse în cazul participării la 
manifestări şcolare, în cazul în care există personal de 
supraveghere a acestora; 

- pe drumul direct la şi de la şcoală sau instituţie către 
punctele de adunare pentru manifestările şcolare menţionate 
mai sus. 

Accidentele produse pe durata întreruperii acestui drum sunt 
excluse din asigurare, cu excepţia întreruperilor datorate 
unor motive umanitare (de exemplu: acordarea de prim-
ajutor unor persoane aflate în dificultate). 

În şcoli şi comunităţi şcolare protecţia prin asigurare începe şi 
se termină întotdeauna cu data începerii şi terminării fiecărui 
an şcolar, stabilite de către autorităţile de învăţământ de 
resort. 

Asigurarea se extinde şi asupra accidentelor produse în cadrul 
acţiunilor şcolare organizate pe durata vacanţelor, în cazul în 
care există personal de supraveghere a acestora. 

Accidentele produse în cadrul participării la manifestări 
extraşcolare (concursuri sportive, călătorii şi excursii, tabere 
etc.) nu sunt asigurate. 

Pentru şcolile şi liceele cu profil sportiv este necesar acordul 
asigurătorului, acesta păstrându-şi dreptul de  refuza 
acoperirea prin asigurare sau de a aplica un coeficient de risc 
suplimentar. 

 

4. PROTECTA CAMPION  

PROTECTA CAMPION este o asigurare colectivă de accident 
pentru asociaţii sportive, programul fiind folosit numai 
pentru sportivi amatori.  

Sportivii profesionişti, precum şi asociaţiile care au clase de 
membri ce nu au împlinit vârsta de 15 ani, se vor asigura 
numai cu acordul asigurătorului, acesta păstrându-şi dreptul 
de  refuza acoperirea prin asigurare sau de a aplica un 
coeficient de risc suplimentar. 

Contractul de asigurare acoperă accidentele pe care asiguraţii 
le pot suferi în timpul: 



- participării lor la manifestări ale asociaţiei asigurate - sportive, 
turistice, artistice sau de divertisment, sau ale altor asociaţii de acelaşi 
profil;  

- practicării sportului asigurat, la antrenamente şi concursuri; 

- adunărilor asociaţiei din fac parte asiguraţii, festivităţilor sau altor  
manifestări la care participarea se face conform unei convocări a 
asociaţiei respective; 

- activităţilor de aprovizionare comandate de asociaţie; 

- deplasărilor directe la şi de la activităţile asociaţiei, conform 
alineatelor de mai sus. 

La programul PROTECTA CAMPION, tarifarea se face în funcţie de 
clasele de risc în care se încadrează persoanele asigurate: 

Clasa de risc 1: Asociaţii de bowling, de badminton, de pescari sportivi, 
de curling, de muzică (fără instrumente), de divertisment, de golf, de 
popice, de minigolf, muzicale, de dans sportiv, pentru sporturile cu 
vele, de tir (talere aruncate, tir de interior),  de înot, de teatru. 

Clasa de risc 2: Asociaţii de atletism – atletică uşoară, de baschet, de 
patinaj, de canotaj, de faustbal, de scrimă, de pentatlon, de vânători 
sportivi, de canotaj, de hochei pe iarbă, de canoe, de ciclism, de patine 
cu rotile, de tenis, de tenis de masă, turistice (cu schiat) fără căţărări şi 
ieşiri pe gheţari, de gimnastică, de volei, de schi nautic. 

Clasa de risc 3: Asociaţii de atletism – atletică grea (exceptând boxul, 
jiu-jitsu, judo şi luptele), de ridicare a greutăţilor, de călărie, pentru 
sanie, de schi (şi schibob). 

Clasa de risc 4: Asociaţii de hochei pe gheaţă, de fotbal, de handbal,  
de polo, de lupte, de rugby, de skeleton, turistice (cu schiat) cu căţărări 
şi ieşiri pe gheţari. 

Dacă la o asociaţie se practică mai multe sporturi în clase diferite, 
atunci prima de asigurare se va calcula pentru fiecare clasă pentru 
categoria de sport pe care o practică. Pentru membrii care aparţin mai 
multor clase se va utiliza cota cea mai mare dintre cele ce trebuie luate 
în considerare. 

 

5.  CONVENŢII SPECIALE: 

- pentru asociaţii de skeleton şi ski-bob: accidentele produse în timpul 
participării la competiţii judeţene, naţionale sau internaţionale şi în 
timpul antrenamentelor publice pentru acestea sunt cuprinse în 
asigurare numai dacă există o convenţie specială în acest sens; 

- pentru asociaţii de vânătoare sportivă: accidentele produse în timpul 
manipulării armelor de vânătoare sunt cuprinse în asigurare; 

- pentru asociaţii de ciclism: accidentele produse în timpul participării 
la competiţii şi în timpul antrenamentelor publice pentru acestea sunt 
cuprinse în asigurare numai dacă există o convenţie specială în acest 
sens; 

- sunt excluse din asigurare accidentele produse în timpul boxului, 
luptelor libere, jiu-jitsu şi judo; 

- pentru asociaţii de schi: asigurarea cuprinde şi accidentele produse 
în timpul drumeţiilor şi excursiilor în munţi. Accidentele produse în 
timpul participării la competiţii judeţene, naţionale sau internaţionale 
şi în timpul antrenamentelor publice pentru acestea sunt cuprinse în 
asigurare numai dacă există o convenţie specială în acest sens; 

- pentru asociaţii turistice: asigurarea cuprinde şi accidentele produse 
în timpul drumeţiilor şi excursiilor în munţi precum şi în timpul 
schiatului. Accidentele produse în timpul căţărărilor şi excursiilor pe 
gheţari sunt asigurate numai dacă există o convenţie specială în acest 

sens şi numai cu condiţia ca excursiile să se facă numai în 
prezenţa unui ghid montan autorizat sau cu persoane 
familiarizate cu alpinismul; 

- accidentele produse în timpul participării la competiţii 
judeţene, naţionale sau internaţionale în domeniul schiatului 
şi săriturilor cu schiurile şi în timpul antrenamentelor publice 
pentru acestea sunt excluse din asigurare. 


