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Valabile începând de la data de 01.03.2020 

 

Prevederi introductive: 

Prevederile introductive şi definirea termenilor de bază se 
regăsesc în Condiţiile Generale de Asigurare pentru Asigurarea 
de Viaţă (CGAV) ale Grawe România Asigurare S.A. prezentate 
împreună cu oferta de asigurare. Toate excluderile şi restricțiile 
cuprinse în Condiţiile Generale de Asigurare pentru Asigurarea 
de Viaţă (CGAV) sunt aplicabile şi prezentelor condiţii de 
asigurare. 

 

Articolul 1: Protecția imediată provizorie 

1. Contractul de asigurare prevede protecţie imediată 
provizorie pentru cazul de deces din accident. 

2. Acoperirea prin asigurare în perioada de valabilitate a 
protecției imediate provizorii se extinde până la valoarea sumei 
asigurate specificate în oferta de asigurare pentru asigurarea 
de deces din accident, dar nu mai mult de 20.000 lei.  

Articolul 2: Începutul protecției imediate provizorii  

Protecția provizorie imediată începe odată cu transmiterea 
către asigurător a cererii de asigurare și a ofertei semnate de 
contractant și de asigurat, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei 
în care prima de asigurare unică, prima anuală inițială sau rata 
de primă inițială a fost încasată de asigurător. 

Articolul 3: Încetarea protecției imediate provizorii  

Protecţia provizorie încetează, după caz: 

- la data emiterii poliţei de asigurare 

- la data la care asigurătorul respinge cererea de asigurare 
sau declară protecţia provizorie încheiată 

- la data la care contractantul renunță la cererea de asigurare 

- cel mai târziu după 90 de zile de la primirea cererii de către 
asigurător. 

Articolul 4: Noțiunea de accident  

Se consideră accident evenimentul care se produce 
independent de voința asiguratului, care are efect spontan și 
din exterior asupra corpului său din punct de vedere mecanic 
sau chimic și care aduce cu sine o vătămare corporală sau 
decesul. Se consideră accidente și următoarele evenimente 
care se produc fără voia asiguratului: înec, arsuri, opăriri, 
efectele fulgerului sau curentului electric, inhalarea de gaze sau 
vapori, consumarea de substanțe otrăvitoare, excluzând cazul 
în care aceste acțiuni se petrec treptat. 

Articolul 5: Limita protecției imediate provizorii 

Protecția provizorie imediată nu este valabilă dacă: 

- în momentul semnării cererii pentru încheierea contractului 
de asigurare, asiguratul nu are capacitate deplină de muncă 

- asigurătorul a respins în ultimele 24 de luni o cerere de 
asigurare a asiguratului 

- în momentul petrecerii accidentului asiguratul se afla sub 
influența alcoolului, medicamentelor sau stupefiantelor 

- accidentul care a condus la deces a fost o consecință a unui 
infarct miocardic sau a unui atac de apoplexie. 

Articolul 6: Prima de asigurare pentru protecția imediată 
provizorie 

Asigurătorul nu calculează nicio primă de asigurare specială 
pentru perioada de protecţie imediată provizorie. Dacă însă 
asiguratul decedează în perioada protecţiei imediate provizorii 
și asigurătorul plăteşte suma asigurată stabilită pentru 
perioada de protecţie imediată provizorie, acesta reține prima 
iniţială anuală. 


