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CONDIŢII SPECIALE PENTRU CLAUZA DE INDEXARE  

- GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A. - 

LV80031/00 

Valabile începând de la data de 01.11.2014 

 

Atât suma asigurată garantată de societatea de asigurare, cât 
şi prima de asigurare pe care o va plăti clientul, pot fi indexate 
în concordanţă cu variaţia indicelui preţului de consum 
publicat de Institutul Naţional de Statistică din România, în 
condiţiile de mai jos. 

Momentul adaptării: 

Indexarea sumei asigurate şi a primei de asigurare poate avea 
loc la începutul anului de asigurare, cel mai devreme la 
începutul celui de-al doilea an de asigurare, luându-se în 
calcul indicele preţului de consum publicat cu cel puţin 2 luni 
înainte de momentul indexării, cu condiţia ca acest indice să 
fi crescut în cursul ultimului an de asigurare sau de la ultima 
indexare a contractului cu cel puţin 2%. 

Calculul sumei asigurate şi al primei de asigurare indexate: 

a. Suma asigurată 

Suma asigurată indexată va fi rezultatul multiplicării valorii 
anterioare a sumei asigurate conform contractului de 
asigurare cu variaţia indicelui preţului de consum faţă de 
începutul anului precedent de asigurare, respectiv ultima 
indexare a contractului de asigurare.  

b. Prima de asigurare 

Prima de asigurare va fi indexată în concordanţă cu vârsta 
persoanei asigurate în momentul indexării şi cu numărul 
anilor rămaşi până la sfârşitul asigurării, considerând celelalte 
condiţii de asigurare neschimbate. 

Contractantul asigurării va primi înainte de momentul 
indexării un supliment la poliţa de asigurare existentă care va 
stipula valoarea indexării, respectiv noua valoare a sumei 
asigurate şi a primei de asigurare. În decurs de 4 săptămâni 
de la data emiterii suplimentului, contractantul poate refuza 
indexarea sumei asigurate şi a primei de asigurare restituind 
societăţii de asigurare suplimentul primit. 

Anularea clauzei de indexare: 

Clauza de indexare poate fi anulată dacă: 

a. contractantul asigurării refuză de două ori consecutiv 
indexarea propusă de societatea de asigurare 

b. contractul de asigurare este reziliat integral sau parţial sau 
este transformat într-o asigurare fără plata primelor de 
asigurare 

c. contractul de asigurare a intrat în ultimii 5 ani ai duratei 
contractuale stabilite  

Observaţie: 

În cazul în care Institutul Naţional de Statistică nu va publica 
Indicele Preţului de Consum, societatea Grawe România 
Asigurare S.A. poate utiliza pentru stabilirea valorii indexării 
sumei asigurate şi a primei de asigurare un alt indicator 
adecvat. 

 


