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Valabile începând de la data de 01.08.2014
Articolul 1: Asigurarea suplimentară în caz de deces din
accident
(1) Asigurarea suplimentară în caz de deces din accident poate
fi încheiată numai dacă există o asigurare principală, care este
un contract de asigurare de viaţă conform Condiţiilor Generale
pentru Asigurarea de Viaţă CGAV ale societăţii GRAWE
România Asigurare S.A.
(2) Dacă asiguratul decedează în urma unui accident produs
după încheierea asigurării suplimentare în caz de deces din
accident, în perioada de plată a primelor de asigurare şi înainte
de a fi împlinit vârsta de 75 ani, precum şi dacă asiguratul
decedează în decursul unui an de la producerea accidentului,
ca urmare a acestuia, asigurătorul plăteşte în plus faţă de suma
asigurată pentru asigurarea principală şi suma asigurată
conform asigurării suplimentare de deces din accident. Suma
asigurată conform asigurării suplimentare de deces din
accident va fi plătită în decurs de două săptămâni de la data
depunerii la asigurător a tuturor certificatelor necesare, chiar
dacă suma asigurată pentru asigurarea principală se plăteşte
mai târziu.
(3) Protecţia prin asigurarea suplimentară în caz de deces din
accident există doar în perioada de valabilitate completă a
asigurării principale. Transformarea asigurării suplimentare în
caz de deces din accident într-o asigurare fără plata primelor
de asigurare, precum şi răscumpărarea asigurării suplimentare
sunt excluse. Asigurarea suplimentară în caz de deces din
accident nu beneficiază de alocare de profit.
(4) La o asigurare de viaţă pentru două persoane asigurate
suma asigurată pentru asigurarea suplimentară în caz de deces
din accident se plăteşte dublu, însă doar dacă ambele persoane
asigurate decedează în acelaşi timp, imediat sau în decursul
unui an de la producerea aceluiaşi accident, ca urmare a
accidentului.
(5) Dacă în prezentele condiţii suplimentare nu există prevederi
speciale, sunt valabile prevederile Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Viaţă CGAV şi ale Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Accident CGAA ale societăţii GRAWE România
Asigurare S.A.
Articolul 2: Asigurarea suplimentară în caz de invaliditate
permanentă din accident
(1) Asigurarea suplimentară în caz de invaliditate permanentă
din accident poate fi încheiată numai dacă există o asigurare
principală, care este un contract de asigurare de viaţă conform
Condiţiilor Generale pentru Asigurarea de Viaţă CGAV ale
societăţii GRAWE România Asigurare S.A.
(2) Dacă pe perioada de plată a primelor de asigurare pentru
asigurarea principală şi înainte ca persoana asigurată să fi
împlinit vârsta de 75 ani se produce un accident în urma căruia,
precum şi în decurs de un an de la producerea accidentului, ca
urmare a acestuia, persoana asigurată suferă o invaliditate

permanentă cu un grad de invaliditate mai mare decât gradul
minim de invaliditate prevăzut în poliţa de asigurare, suma
asigurată pentru asigurarea suplimentară în caz de invaliditate
permanentă din accident se va plăti corespunzător gradului de
invaliditate permanentă a persoanei asigurate.
Dacă gradul de invaliditate este mai mic decât gradul minim
prevăzut în poliţa de asigurare, asigurătorul este absolvit de
plată.
(3) Protecţia prin asigurarea suplimentară în caz de invaliditate
permanentă din accident există doar în perioada de valabilitate
completă a asigurării principale. Transformarea asigurării
suplimentare în caz de invaliditate permanentă din accident
într-o asigurare fără plata primelor de asigurare, precum şi
răscumpărarea asigurării suplimentare sunt excluse. Asigurarea
suplimentară în caz de invaliditate permanentă din accident nu
beneficiază de alocare de profit.
(4) Dacă în prezentele condiţii suplimentare nu există prevederi
speciale, sunt valabile prevederile Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Viaţă CGAV şi ale Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Accident CGAA ale societăţii GRAWE România
Asigurare S.A.
Art. 3 Asigurarea suplimentară pentru indemnizaţie de
spitalizare în urma unui accident
(1) Asigurarea suplimentară pentru indemnizaţie de spitalizare
în urma unui accident poate fi încheiată numai dacă există o
asigurare principală, care este un contract de asigurare de viaţă
conform Condiţiilor Generale pentru Asigurarea de Viaţă CGAV
ale societăţii GRAWE România Asigurare S.A.
(2) Se acordă indemnizaţie de spitalizare pentru fiecare zi
calendaristică în care asiguratul este internat într-un spital
pentru a fi tratat în urma unui eveniment asigurat, cel mult
însă pentru 180 de zile în decursul unui an, începând cu ziua
accidentului.
(3) Sunt considerate spitale instituţiile pentru bolnavi şi
sanatoriile aprobate de Ministerul Sănătăţii, care se află sub
conducere şi supraveghere medicală permanentă şi care nu se
limitează la aplicarea unor anumite metode de tratament,
precum şi centrele de reabilitare ale asigurărilor sociale şi
spitalele instituţiilor.
(4) Nu sunt considerate spitale instituţiile private de reabilitare,
instituţiile de tratament şi îngrijire pentru bolnavii de plămâni,
bolnavii cronici, centrele de odihnă şi tratament, căminele de
bătrâni şi instituţiile de tratament şi îngrijire pentru suferinzii
de boli neuropsihice.
(5) Protecţia prin asigurarea suplimentară pentru indemnizaţie
de spitalizare în urma unui accident există doar în perioada de
valabilitate completă a asigurării principale. Transformarea
asigurării suplimentare pentru indemnizaţie de spitalizare în
urma unui accident într-o asigurare fără plata primelor de
asigurare, precum şi răscumpărarea asigurării suplimentare
sunt excluse. Asigurarea suplimentară pentru indemnizaţie de
spitalizare în urma unui accident nu beneficiază de alocare de
profit.
(6) Dacă în prezentele condiţii suplimentare nu există prevederi
speciale, sunt valabile prevederile Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Viaţă CGAV şi ale Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Accident CGAA ale societăţii GRAWE România
Asigurare S.A.
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Articolul 4: Asigurarea suplimentară în caz de deces din
accident de circulaţie
(1) Asigurarea suplimentară în caz de deces din accident de
circulaţie poate fi încheiată numai dacă există o asigurare
principală, care este un contract de asigurare de viaţă conform
Condiţiilor Generale pentru Asigurarea de Viaţă CGAV ale
societăţii GRAWE România Asigurare S.A.
(2) Dacă asiguratul decedează în urma unui accident de
circulaţie produs după încheierea asigurării suplimentare în caz
de deces din accident de circulaţie, în perioada de plată a
primelor de asigurare şi înainte de a fi împlinit vârsta de 75 ani,
precum şi dacă asiguratul decedează în decursul unui an de la
producerea accidentului, ca urmare a acestuia, asigurătorul
plăteşte în plus faţă de suma asigurată pentru asigurarea
principală şi suma asigurată conform asigurării suplimentare de
deces din accident de circulaţie. Suma asigurată conform
asigurării suplimentare de deces din accident de circulaţie va fi
plătită în decurs de două săptămâni de la data depunerii la
asigurător a tuturor certificatelor necesare, chiar dacă suma
asigurată pentru asigurarea principală se plăteşte mai târziu.
(3) Protecţia prin asigurarea suplimentară în caz de deces din
accident de circulaţie există doar în perioada de valabilitate
completă a asigurării principale. Transformarea asigurării
suplimentare în caz de deces din accident de circulaţie într-o
asigurare fără plata primelor de asigurare, precum şi
răscumpărarea asigurării suplimentare sunt excluse. Asigurarea
suplimentară în caz de deces din accident de circulaţie nu
beneficiază de alocare de profit.
(4) Este considerat accident de circulaţie, accidentul - definit
conform Art. 16 (1) din Condiţiile Generale de Asigurare pentru
Asigurarea de Accident CGAA ale societăţii GRAWE România
Asigurare S.A. - pe care asiguratul îl suferă ca urmare directă
sau indirectă a următoarelor situaţii:
(4.1) Folosirea de către asigurat, ca şofer sau pasager, a unui
autovehicul admis pentru circulaţia pe drumurile publice,
respectând regulile de circulaţie.
(4.2) Folosirea de către asigurat a unei biciclete în spaţiile
publice de circulaţie, respectând regulile de circulaţie.
(4.3) Asiguratul circulă ca pasager cu un mijloc de transport,
feroviar, fluvial, maritim ori funicular respectând regulile de
exploatare şi de transport.
(4.4) Asiguratul circulă ca pasager într-un vehicul aerian cu
motor admis pentru transportul de persoane.
(4.5) Folosirea de către asigurat a unui alt mijloc admis pentru
transport respectând regulile de exploatare şi transport.
(4.6) Asiguratul este pieton şi devine victima unui accident de
circulaţie.
(5) Sunt acoperite prin asigurare şi accidentele produse în
timpul urcării, coborârii, încărcării şi descărcării într-un,
respectiv dintr-un mijloc de transport.
(6) Sunt considerate urmări ale unui accident de circulaţie
următoarele evenimente legate de transport, produse
independent de voinţa asiguratului:
(6.1) înecul,
(6.2)
arsurile,
electrocutarea,

opăririle,

descărcările

atmosferice,

(6.3) inhalarea de gaze sau vapori, consumarea de substanţe
otrăvitoare, excluzând cazul în care aceste acţiuni se petrec
treptat.

(7) Excluderi
Pentru asigurarea suplimentară în caz de deces din accident de
circulaţie sunt valabile excluderile prevăzute în Condiţiile
Generale pentru Asigurarea de Accident CGAA ale societăţii
GRAWE România Asigurare S.A., la Articolul 18 punctele (2),
(4), (5.1), (5.2), (5.3), (6), (7) și (9).
(8) Dacă în prezentele condiţii suplimentare nu există prevederi
speciale, sunt valabile prevederile Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Viaţă CGAV şi ale Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Accident CGAA ale societăţii GRAWE România
Asigurare S.A.
Articolul 5: Asigurarea suplimentară în caz de fracturi/arsuri
ca urmare a unui accident
(1) Asigurarea suplimentară în caz de fracturi/arsuri ca urmare
a unui accident poate fi încheiată numai dacă există o asigurare
principală, care este un contract de asigurare de viaţă conform
Condiţiilor Generale pentru Asigurarea de Viaţă CGAV ale
societăţii GRAWE România Asigurare S.A.
(2) În cazul fracturilor produse în urma unui accident,
asigurătorul va plăti o indemnizaţie unică stabilită în poliţa de
asigurare, indiferent de numărul oaselor fracturate în urma
accidentului. Asigurătorul plăteşte indemnizaţia unică pentru
fracturi şi în cazul în care în urma accidentului este afectat un
cartilaj de creştere, astfel încât este necesar un tratament
medical. Indemnizația unică pentru fracturi este stabilită în
poliță pentru fiecare an de asigurare. Asigurătorul plăteşte
indemnizaţia unică pentru fracturi o singură dată în decursul
unui an de asigurare.
(3) În cazul arsurilor de gradul unu și doi pe o suprafață de
minimum 10% din corp și în cazul arsurilor de gradul trei sau
patru pe o suprafață de minimum 2% din corp produse în urma
unui accident, asigurătorul va plăti o indemnizație unică pentru
arsuri stabilită în poliţa de asigurare. Indemnizația unică pentru
arsuri este stabilită în poliță pentru fiecare an de asigurare.
Asigurătorul plăteşte indemnizația unică pentru arsuri o
singură dată în decursul unui an de asigurare.
(4) Indemnizația conform asigurării suplimentare de
fracturi/arsuri ca urmare a unui accident va fi plătită în decurs
de două săptămâni de la data depunerii la asigurător a tuturor
certificatelor necesare.
(5) Protecţia prin asigurarea suplimentară în caz de
fracturi/arsuri ca urmare a unui accident există doar în
perioada de valabilitate completă a asigurării principale.
Transformarea asigurării suplimentare în caz de fracturi/arsuri
ca urmare a unui accident într-o asigurare fără plata primelor
de asigurare, precum şi răscumpărarea asigurării suplimentare
sunt excluse. Asigurarea suplimentară în caz de fracturi/arsuri
ca urmare a unui accident nu beneficiază de alocare de profit.
(6) Este considerat accident evenimentul definit conform Art.
16 (1) din Condiţiile Generale de Asigurare pentru Asigurarea
de Accident CGAA ale societăţii GRAWE România Asigurare S.A.
(7) Excluderi
Pentru asigurarea suplimentară în caz de fracturi/arsuri ca
urmare a unui accident sunt valabile excluderile prevăzute în
Condiţiile Generale pentru Asigurarea de Accident CGAA ale
societăţii GRAWE România Asigurare S.A., la Articolul 18.
(8) Dacă în prezentele condiţii suplimentare nu există prevederi
speciale, sunt valabile prevederile Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Viaţă CGAV şi ale Condiţiilor Generale pentru
Asigurarea de Accident CGAA ale societăţii GRAWE România
Asigurare S.A.

