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CONDIŢII SPECIALE DE ASIGURARE 

PENTRU ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ CU SUMA ASIGURATĂ 
DESCRESCĂTOARE (pentru cazul de deces)  

LV 81102/00  

- GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE SA - 

 

Articolul 1: Condiţii de asigurare 

1.  Pentru asigurările de viaţă cu suma asigurată 
descrescătoare sunt valabile, pe lângă prezentele Condiţii 
speciale de asigurare, reglementările Condiţiilor generale de 
asigurare de viaţă (CGAV) - ale GRAWE România Asigurare S.A. 
– LV90111/01, în măsura în care în contractul de asigurare nu 
există prevederi speciale. 

Articolul 2: Caracterizarea tarifelor 

1. Asigurarea cu plată unică reprezintă o asigurare de viaţă 
(asigurare pentru cazul de deces) cu primă unică şi suma 
asigurată descrescătoare. Suma asigurată descreşte anual, 
conform descrierii tehnice a produsului de asigurare. În caz de 
deces al persoanei asigurate pe parcursul duratei asigurării, 
asigurătorul plăteşte suma asigurată valabilă la data decesului. 

2. Asigurarea cu plată eşalonată reprezintă o asigurare de 
viaţă (asigurare pentru cazul de deces) cu plata continuă a 
primelor de asigurare şi suma asigurată descrescătoare. Suma 
asigurată descreşte anual, conform descrierii tehnice a 
produsului de asigurare. Valoarea primei de asigurare este 
constantă, durata de plată a primei fiind limitată la maximum 
60% din durata creditului. 

3. Asigurarea de viaţă cu suma asigurată descrescătoare poate 
fi încheiată şi menţinută în vigoare pornind de la premiza că 
între contractantul asigurării şi o Instituţie de credit există un 
contract de credit în vigoare. 

Articolul 3: Persoanele ce pot fi asigurate 

1. Poate fi asigurată orice persoană - solicitant de credit sau 
girant - ce nu depăşeşte vârsta de 65 de ani la data încheierii 
asigurării, este sănătoasă, are capacitate de muncă deplină şi 
nu se află sub tratament sau supraveghere medicală, iar la data 
ieşirii din asigurare nu depăşeşte vârsta maximă de 75 ani. 

Vârsta la intrarea în asigurare rezultă din diferenţa dintre anul 
în care începe contractul de asigurare şi anul de naştere a 
persoanei asigurate. 

Articolul 4: Indemnizaţia de asigurare. Beneficiari 

1. La asigurările de viaţă cu suma asigurată descrescătoare, 
contractantul asigurării cesionează, pentru garantarea 
creditului, drepturile sale din contractul de asigurare în 
favoarea Instituţiei de credit, în limita valorii rămase de 
rambursat din credit. Instituţia de credit dobândeşte astfel 
dreptul de a face orice declaraţie sau modificare (de exemplu 
denunţarea contractului) cu privire la contractul de asigurare în 
cauză, producând efecte pentru contractant. Contractantul 
asigurării împuterniceşte în mod expres instituţia de credit să 
primească declaraţii din partea societăţii de asigurare, care 
produc efecte pentru contractant, precum şi de a face orice 
declaraţie sau modificare cu privire la contractul de asigurare. 

2.  În caz de deces al persoanei asigurate (evenimentul 
asigurat), suma asigurată valabilă la data decesului, în 
conformitate cu prevederile contractului de asigurare, se 
plăteşte Instituţiei de credit pentru acoperirea sumei rămase de 
rambursat din credit. În cazul în care suma asigurată depăşeşte 
suma rămasă de rambursat din credit, asigurătorul plăteşte 
diferenţa rezultată beneficiarilor desemnaţi sau, dacă nu sunt 
desemnaţi beneficiari, moştenitorilor legali ai contractantului 
asigurării.  

3. Suma asigurată, valabilă la începutul asigurării, se 
diminuează anual, conform contractului de asigurare. 

Articolul 5: Incontestabilitate 

1. În limita sumei rămase de rambursat din partea de principal 
din credit, dar cel mult până la suma maximă de 85.000 Lei, 
respectiv 21.000 Euro per asigurat, GRAWE nu se prevalează de 
reglementările de la articolul 7 şi articolul 15 (6) ale Condiţiilor 
Generale de asigurare referitoare la încălcarea obligaţiei de 
furnizare de declaraţii complete şi conforme cu realitatea la 
încheierea contractului, respectiv la plata indemnizaţiei în caz 
de sinucidere. Această prevedere se aplică numai în relaţia cu 
Instituţia de credit, nu şi în relaţia cu contractantul asigurării. 

2. Costul clauzei de incontestabilitate este de 3‰ din suma 
stabilită la articolul 5, punctul 1, acesta achitându-se la 
începutul asigurării, sub forma unei plăţi unice.  

Articolul 6: Condiţii pentru depunerea şi acceptarea cererilor 
de asigurare 

1. Pentru încheierea asigurărilor de viaţă cu suma asigurată 
descrescătoare se vor folosi exclusiv formularele de cerere de 
asigurare ale GRAWE. Cererile de asigurare completate integral 
trebuie trimise la sediul central al GRAWE în termen de 
maximum  5 (cinci) zile lucrătoare de la data completării 
acestora.  

Pentru a fi valabilă, cererea de asigurare trebuie semnată şi 
ştampilată de unitatea Instituţiei de credit  şi de asigurat. 

2. GRAWE îşi rezervă dreptul ca în  termen de 5 (cinci) zile de 
la primirea cererii de asigurare completate integral (inclusiv a 
documentelor necesare, a rezultatelor examinărilor medicale 
etc.) să perceapă o primă de asigurare mai mare sau să respingă 
cererea de asigurare dacă în urma evaluării riscurilor legate de 
starea de sănătate a asiguratului, stabileşte un grad de risc 
mărit faţă de riscul standard stabilit de asigurător, respectiv un 
risc neasigurabil. 

3. Contractantul asigurării are dreptul să denunţe contractul 
de asigurare dacă cererea sa de asigurare este acceptată de 
asigurător numai cu perceperea unei prime de asigurare 
mărite. 

Articolul 7: Începutul protecţiei prin asigurare 

1. Începutul asigurării este data de 1 a lunii imediat următoare 
primirii cererii de asigurare de către GRAWE. Răspunderea 
asigurătorului intră în vigoare la data începerii asigurării, 
menţionată în poliţa de asigurare, dar nu mai devreme de data 
începerii asigurării prevăzută în cererea de asigurare.  

Începutul protecţiei prin asigurare este condiţionat de plata 
primei iniţiale de asigurare în contul GRAWE. 

Articolul 8: Majorarea valorii creditelor la Instituţia de credit 

1. În cazul majorării valorii creditului la Instituţia de credit, 
este necesară depunerea unei noi cereri de asigurare pentru 
întreaga valoare nou-rezultată a creditului. În cazul în care 
există deja o asigurare de viaţă cu suma asigurată 
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descrescătoare la GRAWE, partea neutilizată din primele de 
asigurare ale asigurării preexistente va fi luată în considerare 
pentru compensarea cu noua primă de asigurare. 

Articolul 9: Încetarea înainte de termen 

Asigurarea de viaţă cu suma asigurată descrescătoare 
încetează: 

1. În situaţiile prevăzute în Condiţiile Generale de asigurare 
petru Asigurarea de Viaţă (CGAV) - ale GRAWE România 
Asigurare SA – LV90111/01 (Anexa 1). 

2. În cazul restituirii anticipate a creditului. 

3. În cazul încetării asigurării înainte de termen, nu se restituie 
în niciun caz prime de asigurare sau o valoare de răscumpărare.

 


