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Condițiile specifice ale opțiunii suplimentare de scutire de plata
primelor de asigurare (WOP)

Exemplarul clientului

Am primit condițiile contractuale:
Nume

Semnătura

Art. 1 - Reguli introductive
1.1. Opțiunea Suplimentară de Scutire de Plata Primelor de Asigurare
a societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernată de prezentele
Condiții Specifice de asigurare, care formează parte integrantă a
Contractului de asigurare.
1.2. Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de asigurare
precum și Condițiile Specifice ale Contractului de asigurare de
bază la care se atașează Opțiunea Suplimentară sunt valabile și se
aplică în mod corespunzător prezentelor Condiții Specifice.
1.3. Includerea unei Opțiuni Suplimentare este condiționată de
încheierea unui Contract de asigurare de bază pentru care
Asigurătorul permite această Opțiune Suplimentară.

Art. 2 - Definiții
Toți termenii definiți la art. 2 al Condițiilor Contractuale Generale sunt
valabili și în cazul acestor Condiții Specifice, exceptând termenii definiți
mai jos:
Accident

Orice eveniment imprevizibil, unic și irepetabil,
care nu ține de voința Asiguratului și care
cauzează vătămări corporale imediate din cauza
acțiunii unor factori fizici sau chimici.

Asigurat

Persoana a cărei stare de sănătate face obiectul
asigurării.

Invaliditate

Pierderea totală sau parțială a capacității de
muncă a Asiguratului ca urmare a unei boli sau a
unui Accident.

Art. 3 – Intrarea în vigoare și durata Opțiunii Suplimentare
3.1. În funcție de situațiile precizate mai jos, prezenta Opțiune
Suplimentară va intra în vigoare la momente diferite astfel:
(a) La data încheierii Contractului de asigurare de bază. În
cazul în care, prin Cererea sa de asigurare, Contractantul
asigurării a inclus prezenta Opțiune Suplimentară în Contract,
aceasta intră în vigoare simultan cu intrarea în vigoare a
Contractului de asigurare de bază;
(b) La data aniversării Datei de încheiere a Cererii inițiale
de asigurare. Ulterior încheierii Contractului de asigurare
de bază, prezenta Opțiune Suplimentară poate fi atașată
acestuia numai la aniversarea Datei de încheiere a Cererii
inițiale de asigurare și doar dacă prima aferentă ultimei
scadențe din anul respectiv de asigurare a fost plătită
în termenul menționat pe poliță. Cererea de asigurare
ulterioară prin care Contractantul își manifestă în scris
intenția contractării prezentei Opțiuni Suplimentare trebuie
comunicată Asigurătorului cu cel puțin 15 (cincisprezece)
zile calendaristice înainte de respectiva aniversare a Datei
încheierii Cererii de asigurare. Conform prevederilor
articolelor 3.1 – 3.4 ale Condițiilor Contractuale Generale
ale Contractului de asigurare, Asigurătorul are dreptul să
evalueze riscurile aferente. În situația prevăzută în acest
articol, Opțiunea Suplimentară intră în vigoare la ora 0:00 a
aniversării Datei de încheiere a Cererii inițiale de asigurare;
(c) La data repunerii în vigoare a Contractului de asigurare
de bază. În situația în care Contractul de asigurare a fost
reziliat sau transformat în contract liber de plata primelor,
repunerea în vigoare se va face în conformitate cu
prevederile art. 7. al Condițiilor Generale începând cu ora
0:00 a zilei calendaristice imediat următoare datei creditării

Data primirii
contului Asigurătorului cu contravaloarea integrală a tuturor
primelor de asigurare datorate.
3.2. Data expirării Opțiunii Suplimentare este prevăzută în cadrul
Poliței de asigurare.

Art. 4 – Obiectul și domeniul de aplicabilitate
ale Opțiunii Suplimentare
4.1.  În cazul în care Asiguratul este încadrat:
(a) în gradul I sau II de Invaliditate datorată unei Boli sau unui
Accident sau
(b) în gradul III de Invaliditate datorată unui Accident sau
(c) în grad de handicap cu deficiență funcțională gravă
printr-o Decizie de Încadrare în Grad de Invaliditate sau Certificat
de Încadrare în grad de Handicap, emise pe perioada de
valabilitate a Opțiunii Suplimentare de către autoritatea legal
competentă în materie și în conformitate cu prevederile legislative
aplicabile în vigoare, incluzând legislația privind criteriile și normele
de încadrare în grade de invaliditate, precum și ale legii privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
Contractantul asigurãrii va fi scutit, în conformitate cu prevederile
Contractului de asigurare, de obligația plății primelor de asigurare
viitoare aferente Contractului de asigurare de bază și Asigurărilor
și Opțiunilor Suplimentare pe care le-a contractat cu Asigurătorul.
Pentru ca Opțiunea de Scutire de plată a primelor să își producă
efectele, contractul de asigurare de bază trebuie să fie plătit până
la data scadenței cu care se va prelua plata primelor.
Plata primelor va fi preluată de către Asigurător la nivelul
ultimei prime plătite de Asigurat. Pe parcursul perioadei în care
Asigurătorul preia plata primelor, valoarea acestora nu poate
fi diferită decât ca urmare a modificării reducerilor oferite de
Asigurător. De asemenea, dreptul la creșterea primelor de
asigurare, așa cum este prevăzut la art. 6 din prezentele Condiții
Contractuale, nu mai poate fi exercitat începând cu data de la
care s-a procedat la exonerarea de la obligația de plată a primelor
viitoare.
Prezenta Opțiune Suplimentară funcționează independent de
faptul că Asiguratul beneficiază sau va beneficia de pensie de
invaliditate acordată în sistemul public de pensii.
4.2. În cazul în care Asiguratul este pensionat pentru limită de vârstă și
este încadrat în grad de handicap cu deficiență funcțională gravă,
Contractantul asigurării va fi scutit, de obligația plății primelor de
asigurare viitoare aferente Contractului de asigurare de bază și
Asigurărilor și Opțiunilor Suplimentare pe care le-a contractat cu
Asigurătorul, prin prezentarea certificatului de expertiză medicală
a persoanelor cu handicap care necesită protecție specială care sa
certifice încadarea Asiguratului în grad de handicap cu deficiență
funcțională gravă.
4.3. Prezenta Opțiune Suplimentară își va produce efectele cu condiția
ca afecțiunile ce stau la baza dobândirii Invalidității să se fi ivit
ulterior intrării în vigoare a Opțiunii Suplimentare.
4.4. În cazul în care Invaliditatea este cauzată de un Accident,
Opțiunea Suplimentară nu își va produce efectele în următoarele
circumstanțe:
(a) Invaliditatea Asiguratului este cauzată direct de un Accident
produs:
- fie anterior orei 0:00 a zilei calendaristice imediat
următoare Datei de încheiere a Cererii inițiale de asigurare,
în cazul în care Opțiunea Suplimentară a fost contractată
simultan cu încheierea Contractului de asigurare de bază,
conform prevederilor art. 3.1 litera (a) de mai sus;
- fie anterior momentului intrării în vigoare a Opțiunii

Suplimentare, în cazul în care Opțiunea Suplimentară a fost
contractată la aniversarea Datei de încheiere a Cererii inițiale
de asigurare, conform prevederilor art. 3.1 litera (b) de mai
sus;
- fie anterior momentului repunerii în vigoare a Opțiunii
Suplimentare, în cazul în care Contractul a fost reziliat sau
transformat în contract liber de plata primelor, conform art.
3.1 litera (c).
(b) Invaliditatea Asiguratului a survenit ca urmare a agravării,
prin Accident, a unei afecțiuni a Asiguratului preexistentă:
- fie orei 0:00 a zilei calendaristice imediat următoare
Datei de încheiere a Cererii inițiale de asigurare, în cazul în
care Opțiunea Suplimentară a fost contractată simultan
cu încheierea Contractului de asigurare de bază, conform
prevederilor art. 3.1 litera (a) de mai sus;
- fie momentului intrării în vigoare a Opțiunii Suplimentare,
în cazul în care Asigurarea Suplimentară a fost contractată la
aniversarea Datei de încheiere a Cererii inițiale de asigurare,
conform prevederilor art. 3.1 litera (b) de mai sus;
- fie momentului repunerii în vigoare a Asigurării Opțiunii
Suplimentare, în cazul în care Contractul a fost reziliat sau
transformat în contract liber de plata primelor, conform art.
3.1 litera (c).
4.5. Opțiunea de scutire de plata primelor își produce efectele
începând cu următoarea scadență de plată a primei totale de
asigurare, imediat după solicitarea Contractantului, dar nu mai
devreme de data documentului care atestă încadrarea în grad de
Invaliditate menționat la art. 4.1 sau 4.2, după caz.
În cazul în care Contractantul solicită aplicarea scutirii de plată
a primelor în primele 6 (șase) luni după aniversarea Datei de
încheiere a Cererii, Opțiunea va începe să își producă efectele de
la data următoarei scadențe după încheierea acestei perioade.
4.6. Scutirea de plata primelor se aplică până la data următoarei
revizuiri, așa cum este aceasta indicată în documentele care atestă
încadrarea în grad de Invaliditate sau Handicap, menționate la art.
4.1 sau 4.2, după caz. Excepție face gradul I de invaliditate, pentru
care nu se va solicita revizuirea de către  comisia de expertiză
până la sfârșitul contractului de asigurare. De asemenea, pentru
evenimentele asigurate ce constau în încadrarea în gradul I sau
II de invaliditate în ultimii 3 ani de derulare a contractului de
asigurare, nu se va solicita revizuirea de către comisia de expertiză
medicală.
4.7. Continuarea aplicării prezentei scutiri de plata primelor de
asigurare este condiționată de confirmarea prealabilă a menținerii
încadrării în gradele de invaliditate/handicap expres menționate
la articolul 4.1 literele a), b) și c) prin deciziile emise de către
autoritatea legal competentă în materie, cu ocazia revizuirilor
medicale periodice.
Contractantul asigurării este obligat să prezinte Asigurătorului
o copie legalizată a deciziei de revizuire în maxim 7 (șapte) zile
calendaristice de la data la care această decizie a fost comunicată
Asiguratului. În caz contrar, Asigurătorul va suspenda scutirea plății
primelor viitoare, până la scadența de plată imediat următoare
prezentării deciziei de revizuire. Asigurătorul are dreptul fie de a
refuza scutirea Contractantului de obligația de plată a primelor,
fie de a rezilia unilateral prezenta Opțiunea Suplimentară în
conformitate cu prevederile art. 5.1 litera (b) al Condițiilor
Contractuale Generale ale Contractului de asigurare în cazul
în care, față de necomunicarea sau comunicarea cu întârziere
a respectivei decizii, Asigurătorul a fost pus în imposibilitatea
contestării acesteia.
4.8. În cazul în care cu ocazia revizuirii medicale periodice, autoritatea
legal competentă în materie emite o decizie prin care nu se
menține încadrarea Asiguratului într-unul dintre gradele expres
menționate la articolul 4.1 literele a), b) și c) scutirea de plata
primelor își va înceta efectele de plin drept la data acestei
decizii. Pe cale de consecință, Contractantul asigurării va deveni
răspunzător de plata în continuare a primelor menționate în Polița
de asigurare, începând cu scadența primei imediat următoare
datei deciziei astfel emise.

Art. 5 - Obligațiile Contractantului asigurării
și ale Asiguratului
5.1. Contractantul asigurării are obligația de a informa neîntârziat
Asigurătorul despre orice schimbare intervenită în ocupația,
sporturile, hobby-urile practicate și țara de reședință a
Asiguratului. Asigurătorul are dreptul de a modifica unilateral,
în consecință, condițiile de acoperire contractuală a riscului

producerii Evenimentului asigurat sau de a rezilia unilateral
prezenta Opțiune Suplimentară în conformitate cu prevederile art.
5.1 litera (b) al Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului
de asigurare. Prevederile art. 10 al Condițiilor Contractuale
Generale se aplică ca atare obligației de informare asumată de
către Contractantul asigurării conform prezentului articol 5.1.
5.2. Dacă Asiguratul devine invalid sau suferă un Accident, acesta are
obligația de a cere și de a accepta fără întârziere un tratament
medical, de a urma prescripțiile medicului și de a depune toate
diligențele în scopul însănătoșirii și redobândirii capacității
de muncă. Față de refuzul neîntemeiat al Asiguratului de a
îndeplini această obligație, Asigurătorul are dreptul, în funcție de
circumstanțele concrete, fie să reducă cuantumul Indemnizației
plătibile, fie să refuze aplicarea scutirii de plată a primelor, fie
să rezilieze unilateral Opțiunea Suplimentară în conformitate
cu prevederile art. 5.1 litera (b) (i) al Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare.
5.3. Neprezentarea, din motive imputabile Asiguratului, la revizuirea
medicală ce trebuia să fie efectuată de către autoritățile legal
competente, dă dreptul Asigurătorului de a suspenda scutirea de
la plata primelor de asigurare, până la următoarea scadență după
confirmarea încadrării Asiguratului în gradele menționate la art.
4.1 literele a), b) și c) și la art. 4.2.
5.4. În scopul producerii efectelor prezentei Opțiuni Suplimentare,
Contractantul asigurării este obligat să prezinte Asigurătorului
următoarele documente, pe lângă documentele prevăzute la
articolul 8.5 al Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului
de asigurare:
(a) copie legalizată a documentului de încadrare în grad de
invaliditate/handicap și a documentelor de revizuire, dacă
există, emise de către autoritatea legal competentă în
materie și în conformitate cu prevederile legislative aplicabile
în vigoare, incluzând legislația privind criteriile și normele de
încadrare în grade de invaliditate;
(b) dacă Invaliditatea Asiguratului a fost cauzată de un Accident,
documente emise de către autoritățile competente, care să
ateste împrejurările producerii Accidentului;
(c) un istoric medical care să cuprindă data apariției primelor
semne și simptome ale afecțiunii și data diagnosticării
acesteia;
(d) fișa de consultații medicale întocmită de către medicul de
familie;
(e) certificat de analiză toxicologică a asiguratului în cazul în care
aceasta a fost impusă prin lege.
5.5. În vederea aprobării scutirii de la plata primelor de asigurare,
Asigurătorul are dreptul de a investiga împrejurările ce au dus la
dobândirea Invalidității de către Asigurat.

Art. 6 - Opțiunea de mărire a primei de asigurare
și a sumei asigurate
Dreptul Contractantului asigurării de a mări primele și suma asigurată
aferente contractului de bază cu plata primelor în lei, respectiv
a Asigurărilor și a Opțiunilor Suplimentare, în conformitate cu
prevederile Contractului de asigurare va fi suspendat de plin drept,
fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități, somații,
proceduri etc. și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești,
începând cu data de la care el va fi scutit de plata primelor următoare.
Acest drept va fi repus în vigoare la data aniversării Datei de încheiere
a Cererii de asigurare imediat următoare reînceperii plății primelor de
către Contractantul asigurării.

Art. 7 – Încetarea Opțiunii de scutire de plata primelor
7.1. Prezenta Opțiune Suplimentară își încetează efectele de plin drept,
fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități, somații,
proceduri etc. și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești, în
următoarele situații:
(a) în condițiile prevăzute la art. 5 al Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare;
(b) la data împlinirii de către Asigurat a vârstei de 65
(șaizecișicinci) de ani;
(c) la data expirării perioadei de plată a primelor
corespunzătoare Contractului de asigurare de bază;
(d) la data expirării duratei Opțiunii Suplimentare, prevăzută ca
atare în cadrul Poliței de asigurare;
(e) la data transformării Contractului de asigurare de bază întrun Contract liber de plata primelor;
(f) la data încetării Contractului de asigurare de bază la care
a fost atașată Opțiunea Suplimentară, în conformitate cu

prevederile Condițiilor Specifice aferente produselor de
asigurare de bază;
(g) la cererea expresă a Contractantului Asigurării, prin aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 5.1 litera c) al Condițiilor
Contractuale Generale ale Contractului de asigurare;
(h) în cazul în care Contractantul și Asiguratul sunt persoane
fizice diferite; prezenta Opțiune nu este disponibilă în această
situație.
7.2. Opțiunea Suplimentară nu are Valoare de răscumpărare.
Asigurătorul este astfel degrevat de orice plată în cazul încetării
Opțiunii Suplimentare.
7.3. În cazul încetării prezentei opțiuni în conformitate cu prevederile
art. 5.3 de mai sus, devin aplicabile prevederile Condițiilor
Contractului de asigurare de bază care reglementează “Plata
primelor de asigurare” și “Întârzierea plății primelor de asigurare”.

Art. 9 – Excluderi
9.1.Asigurătorul nu va proceda la scutirea de plata primelor în cazul în
care invaliditatea Asiguratului a fost cauzată direct sau indirect de:
(a) încercări de suicid sau de acțiuni de auto-vătămare,
automutilare;
(b) participarea Asiguratului la acțiuni hazardate, prin
acestea înțelegându-se activități care implică riscuri sau
la care Asiguratul a participat deși acesta nu dispunea
de cunoștințele, mijloacele sau pregătirea necesare
îndeplinirii lor, cum ar fi (cu titlu exemplificativ și nu
limitativ): schimbarea/repararea instalației electrice,
manevrarea necorespunzătoare a unor aparate, conducerea
autovehiculului fără permis de conducere, fără abilitatea
legală a conducerii acelei categorii de autovehicule,
pe perioada suspendării permisului de conducere sau
conducerea sub influența băuturilor alcoolice, sporturi sau
hobby-uri care practicate în condiții de nesiguranță, pun în
pericol viața și/sau integritatea corporală.
(c) consumul voluntar de alcool și consumul voluntar de
medicamente sau de alte substanțe chimice cum ar fi
narcoticele, sedativele, tranchilizantele fără indicația
medicului autorizat.

Art. 8 – Plata primelor
8.1. Primele corespunzătoare acestei Opțiuni Suplimentare se vor plăti
în aceeași monedă ca și primele eșalonate aferente Contractului
de asigurare de bază, respectându-se frecvența de plată stabilită
în Contractul de bază. Prezenta Opțiune Suplimentară nu poate
fi contractată în cazul contractelor de asigurare cu plată unică a
primelor.
8.2. Pe întreaga durată a Opțiunii Suplimentare, Asigurătorul îşi
rezervă dreptul de a modifica ratele de primă atunci când există
o variaţie semnificativă a ratei de daună (cel puţin 5%) de la ultima
modificare a ratelor de primă.
Noile rate de primă vor intra în vigoare de la următoarea dată
aniversară a contractului de asigurare.
8.3. Pentru prezenta Opțiune Suplimentară nu se acordă participare la
profit.

Art. 10 - Prevederi finale
Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de la data de
15.09.2017 și se vor aplica Opțiunilor suplimentare contractate după
această dată.
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Condițiile specifice ale opțiunii suplimentare de scutire de plata
primelor de asigurare (WOP)

Exemplar de returnat la sediul central
Am primit condițiile contractuale:

Nume

Semnătura

Art. 1 - Reguli introductive
1.1. Opțiunea Suplimentară de Scutire de Plata Primelor de Asigurare
a societății NN Asigurări de Viață S.A. va fi guvernată de prezentele
Condiții Specifice de asigurare, care formează parte integrantă a
Contractului de asigurare.
1.2. Condițiile Contractuale Generale ale Contractului de asigurare
precum și Condițiile Specifice ale Contractului de asigurare de
bază la care se atașează Opțiunea Suplimentară sunt valabile și se
aplică în mod corespunzător prezentelor Condiții Specifice.
1.3. Includerea unei Opțiuni Suplimentare este condiționată de
încheierea unui Contract de asigurare de bază pentru care
Asigurătorul permite această Opțiune Suplimentară.

Art. 2 - Definiții
Toți termenii definiți la art. 2 al Condițiilor Contractuale Generale sunt
valabili și în cazul acestor Condiții Specifice, exceptând termenii definiți
mai jos:
Accident

Orice eveniment imprevizibil, unic și irepetabil,
care nu ține de voința Asiguratului și care
cauzează vătămări corporale imediate din cauza
acțiunii unor factori fizici sau chimici.

Asigurat

Persoana a cărei stare de sănătate face obiectul
asigurării.

Invaliditate

Pierderea totală sau parțială a capacității de
muncă a Asiguratului ca urmare a unei boli sau a
unui Accident.

Art. 3 – Intrarea în vigoare și durata Opțiunii Suplimentare
3.1. În funcție de situațiile precizate mai jos, prezenta Opțiune
Suplimentară va intra în vigoare la momente diferite astfel:
(a) La data încheierii Contractului de asigurare de bază. În
cazul în care, prin Cererea sa de asigurare, Contractantul
asigurării a inclus prezenta Opțiune Suplimentară în Contract,
aceasta intră în vigoare simultan cu intrarea în vigoare a
Contractului de asigurare de bază;
(b) La data aniversării Datei de încheiere a Cererii inițiale
de asigurare. Ulterior încheierii Contractului de asigurare
de bază, prezenta Opțiune Suplimentară poate fi atașată
acestuia numai la aniversarea Datei de încheiere a Cererii
inițiale de asigurare și doar dacă prima aferentă ultimei
scadențe din anul respectiv de asigurare a fost plătită
în termenul menționat pe poliță. Cererea de asigurare
ulterioară prin care Contractantul își manifestă în scris
intenția contractării prezentei Opțiuni Suplimentare trebuie
comunicată Asigurătorului cu cel puțin 15 (cincisprezece)
zile calendaristice înainte de respectiva aniversare a Datei
încheierii Cererii de asigurare. Conform prevederilor
articolelor 3.1 – 3.4 ale Condițiilor Contractuale Generale
ale Contractului de asigurare, Asigurătorul are dreptul să
evalueze riscurile aferente. În situația prevăzută în acest
articol, Opțiunea Suplimentară intră în vigoare la ora 0:00 a
aniversării Datei de încheiere a Cererii inițiale de asigurare;
(c) La data repunerii în vigoare a Contractului de asigurare
de bază. În situația în care Contractul de asigurare a fost
reziliat sau transformat în contract liber de plata primelor,
repunerea în vigoare se va face în conformitate cu
prevederile art. 7. al Condițiilor Generale începând cu ora
0:00 a zilei calendaristice imediat următoare datei creditării

Data primirii
contului Asigurătorului cu contravaloarea integrală a tuturor
primelor de asigurare datorate.
3.2. Data expirării Opțiunii Suplimentare este prevăzută în cadrul
Poliței de asigurare.

Art. 4 – Obiectul și domeniul de aplicabilitate
ale Opțiunii Suplimentare
4.1.  În cazul în care Asiguratul este încadrat:
(a) în gradul I sau II de Invaliditate datorată unei Boli sau unui
Accident sau
(b) în gradul III de Invaliditate datorată unui Accident sau
(c) în grad de handicap cu deficiență funcțională gravă
printr-o Decizie de Încadrare în Grad de Invaliditate sau Certificat
de Încadrare în grad de Handicap, emise pe perioada de
valabilitate a Opțiunii Suplimentare de către autoritatea legal
competentă în materie și în conformitate cu prevederile legislative
aplicabile în vigoare, incluzând legislația privind criteriile și normele
de încadrare în grade de invaliditate, precum și ale legii privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
Contractantul asigurãrii va fi scutit, în conformitate cu prevederile
Contractului de asigurare, de obligația plății primelor de asigurare
viitoare aferente Contractului de asigurare de bază și Asigurărilor
și Opțiunilor Suplimentare pe care le-a contractat cu Asigurătorul.
Pentru ca Opțiunea de Scutire de plată a primelor să își producă
efectele, contractul de asigurare de bază trebuie să fie plătit până
la data scadenței cu care se va prelua plata primelor.
Plata primelor va fi preluată de către Asigurător la nivelul
ultimei prime plătite de Asigurat. Pe parcursul perioadei în care
Asigurătorul preia plata primelor, valoarea acestora nu poate
fi diferită decât ca urmare a modificării reducerilor oferite de
Asigurător. De asemenea, dreptul la creșterea primelor de
asigurare, așa cum este prevăzut la art. 6 din prezentele Condiții
Contractuale, nu mai poate fi exercitat începând cu data de la
care s-a procedat la exonerarea de la obligația de plată a primelor
viitoare.
Prezenta Opțiune Suplimentară funcționează independent de
faptul că Asiguratul beneficiază sau va beneficia de pensie de
invaliditate acordată în sistemul public de pensii.
4.2. În cazul în care Asiguratul este pensionat pentru limită de vârstă și
este încadrat în grad de handicap cu deficiență funcțională gravă,
Contractantul asigurării va fi scutit, de obligația plății primelor de
asigurare viitoare aferente Contractului de asigurare de bază și
Asigurărilor și Opțiunilor Suplimentare pe care le-a contractat cu
Asigurătorul, prin prezentarea certificatului de expertiză medicală
a persoanelor cu handicap care necesită protecție specială care sa
certifice încadarea Asiguratului în grad de handicap cu deficiență
funcțională gravă.
4.3. Prezenta Opțiune Suplimentară își va produce efectele cu condiția
ca afecțiunile ce stau la baza dobândirii Invalidității să se fi ivit
ulterior intrării în vigoare a Opțiunii Suplimentare.
4.4. În cazul în care Invaliditatea este cauzată de un Accident,
Opțiunea Suplimentară nu își va produce efectele în următoarele
circumstanțe:
(a) Invaliditatea Asiguratului este cauzată direct de un Accident
produs:
- fie anterior orei 0:00 a zilei calendaristice imediat
următoare Datei de încheiere a Cererii inițiale de asigurare,
în cazul în care Opțiunea Suplimentară a fost contractată
simultan cu încheierea Contractului de asigurare de bază,
conform prevederilor art. 3.1 litera (a) de mai sus;
- fie anterior momentului intrării în vigoare a Opțiunii

Suplimentare, în cazul în care Opțiunea Suplimentară a fost
contractată la aniversarea Datei de încheiere a Cererii inițiale
de asigurare, conform prevederilor art. 3.1 litera (b) de mai
sus;
- fie anterior momentului repunerii în vigoare a Opțiunii
Suplimentare, în cazul în care Contractul a fost reziliat sau
transformat în contract liber de plata primelor, conform art.
3.1 litera (c).
(b) Invaliditatea Asiguratului a survenit ca urmare a agravării,
prin Accident, a unei afecțiuni a Asiguratului preexistentă:
- fie orei 0:00 a zilei calendaristice imediat următoare
Datei de încheiere a Cererii inițiale de asigurare, în cazul în
care Opțiunea Suplimentară a fost contractată simultan
cu încheierea Contractului de asigurare de bază, conform
prevederilor art. 3.1 litera (a) de mai sus;
- fie momentului intrării în vigoare a Opțiunii Suplimentare,
în cazul în care Asigurarea Suplimentară a fost contractată la
aniversarea Datei de încheiere a Cererii inițiale de asigurare,
conform prevederilor art. 3.1 litera (b) de mai sus;
- fie momentului repunerii în vigoare a Asigurării Opțiunii
Suplimentare, în cazul în care Contractul a fost reziliat sau
transformat în contract liber de plata primelor, conform art.
3.1 litera (c).
4.5. Opțiunea de scutire de plata primelor își produce efectele
începând cu următoarea scadență de plată a primei totale de
asigurare, imediat după solicitarea Contractantului, dar nu mai
devreme de data documentului care atestă încadrarea în grad de
Invaliditate menționat la art. 4.1 sau 4.2, după caz.
În cazul în care Contractantul solicită aplicarea scutirii de plată
a primelor în primele 6 (șase) luni după aniversarea Datei de
încheiere a Cererii, Opțiunea va începe să își producă efectele de
la data următoarei scadențe după încheierea acestei perioade.
4.6. Scutirea de plata primelor se aplică până la data următoarei
revizuiri, așa cum este aceasta indicată în documentele care atestă
încadrarea în grad de Invaliditate sau Handicap, menționate la art.
4.1 sau 4.2, după caz. Excepție face gradul I de invaliditate, pentru
care nu se va solicita revizuirea de către  comisia de expertiză
până la sfârșitul contractului de asigurare. De asemenea, pentru
evenimentele asigurate ce constau în încadrarea în gradul I sau
II de invaliditate în ultimii 3 ani de derulare a contractului de
asigurare, nu se va solicita revizuirea de către comisia de expertiză
medicală.
4.7. Continuarea aplicării prezentei scutiri de plata primelor de
asigurare este condiționată de confirmarea prealabilă a menținerii
încadrării în gradele de invaliditate/handicap expres menționate
la articolul 4.1 literele a), b) și c) prin deciziile emise de către
autoritatea legal competentă în materie, cu ocazia revizuirilor
medicale periodice.
Contractantul asigurării este obligat să prezinte Asigurătorului
o copie legalizată a deciziei de revizuire în maxim 7 (șapte) zile
calendaristice de la data la care această decizie a fost comunicată
Asiguratului. În caz contrar, Asigurătorul va suspenda scutirea plății
primelor viitoare, până la scadența de plată imediat următoare
prezentării deciziei de revizuire. Asigurătorul are dreptul fie de a
refuza scutirea Contractantului de obligația de plată a primelor,
fie de a rezilia unilateral prezenta Opțiunea Suplimentară în
conformitate cu prevederile art. 5.1 litera (b) al Condițiilor
Contractuale Generale ale Contractului de asigurare în cazul
în care, față de necomunicarea sau comunicarea cu întârziere
a respectivei decizii, Asigurătorul a fost pus în imposibilitatea
contestării acesteia.
4.8. În cazul în care cu ocazia revizuirii medicale periodice, autoritatea
legal competentă în materie emite o decizie prin care nu se
menține încadrarea Asiguratului într-unul dintre gradele expres
menționate la articolul 4.1 literele a), b) și c) scutirea de plata
primelor își va înceta efectele de plin drept la data acestei
decizii. Pe cale de consecință, Contractantul asigurării va deveni
răspunzător de plata în continuare a primelor menționate în Polița
de asigurare, începând cu scadența primei imediat următoare
datei deciziei astfel emise.

Art. 5 - Obligațiile Contractantului asigurării
și ale Asiguratului
5.1. Contractantul asigurării are obligația de a informa neîntârziat
Asigurătorul despre orice schimbare intervenită în ocupația,
sporturile, hobby-urile practicate și țara de reședință a
Asiguratului. Asigurătorul are dreptul de a modifica unilateral,
în consecință, condițiile de acoperire contractuală a riscului

producerii Evenimentului asigurat sau de a rezilia unilateral
prezenta Opțiune Suplimentară în conformitate cu prevederile art.
5.1 litera (b) al Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului
de asigurare. Prevederile art. 10 al Condițiilor Contractuale
Generale se aplică ca atare obligației de informare asumată de
către Contractantul asigurării conform prezentului articol 5.1.
5.2. Dacă Asiguratul devine invalid sau suferă un Accident, acesta are
obligația de a cere și de a accepta fără întârziere un tratament
medical, de a urma prescripțiile medicului și de a depune toate
diligențele în scopul însănătoșirii și redobândirii capacității
de muncă. Față de refuzul neîntemeiat al Asiguratului de a
îndeplini această obligație, Asigurătorul are dreptul, în funcție de
circumstanțele concrete, fie să reducă cuantumul Indemnizației
plătibile, fie să refuze aplicarea scutirii de plată a primelor, fie
să rezilieze unilateral Opțiunea Suplimentară în conformitate
cu prevederile art. 5.1 litera (b) (i) al Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare.
5.3. Neprezentarea, din motive imputabile Asiguratului, la revizuirea
medicală ce trebuia să fie efectuată de către autoritățile legal
competente, dă dreptul Asigurătorului de a suspenda scutirea de
la plata primelor de asigurare, până la următoarea scadență după
confirmarea încadrării Asiguratului în gradele menționate la art.
4.1 literele a), b) și c) și la art. 4.2.
5.4. În scopul producerii efectelor prezentei Opțiuni Suplimentare,
Contractantul asigurării este obligat să prezinte Asigurătorului
următoarele documente, pe lângă documentele prevăzute la
articolul 8.5 al Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului
de asigurare:
(a) copie legalizată a documentului de încadrare în grad de
invaliditate/handicap și a documentelor de revizuire, dacă
există, emise de către autoritatea legal competentă în
materie și în conformitate cu prevederile legislative aplicabile
în vigoare, incluzând legislația privind criteriile și normele de
încadrare în grade de invaliditate;
(b) dacă Invaliditatea Asiguratului a fost cauzată de un Accident,
documente emise de către autoritățile competente, care să
ateste împrejurările producerii Accidentului;
(c) un istoric medical care să cuprindă data apariției primelor
semne și simptome ale afecțiunii și data diagnosticării
acesteia;
(d) fișa de consultații medicale întocmită de către medicul de
familie;
(e) certificat de analiză toxicologică a asiguratului în cazul în care
aceasta a fost impusă prin lege.
5.5. În vederea aprobării scutirii de la plata primelor de asigurare,
Asigurătorul are dreptul de a investiga împrejurările ce au dus la
dobândirea Invalidității de către Asigurat.

Art. 6 - Opțiunea de mărire a primei de asigurare
și a sumei asigurate
Dreptul Contractantului asigurării de a mări primele și suma asigurată
aferente contractului de bază cu plata primelor în lei, respectiv
a Asigurărilor și a Opțiunilor Suplimentare, în conformitate cu
prevederile Contractului de asigurare va fi suspendat de plin drept,
fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități, somații,
proceduri etc. și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești,
începând cu data de la care el va fi scutit de plata primelor următoare.
Acest drept va fi repus în vigoare la data aniversării Datei de încheiere
a Cererii de asigurare imediat următoare reînceperii plății primelor de
către Contractantul asigurării.

Art. 7 – Încetarea Opțiunii de scutire de plata primelor
7.1. Prezenta Opțiune Suplimentară își încetează efectele de plin drept,
fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități, somații,
proceduri etc. și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești, în
următoarele situații:
(a) în condițiile prevăzute la art. 5 al Condițiilor Contractuale
Generale ale Contractului de asigurare;
(b) la data împlinirii de către Asigurat a vârstei de 65
(șaizecișicinci) de ani;
(c) la data expirării perioadei de plată a primelor
corespunzătoare Contractului de asigurare de bază;
(d) la data expirării duratei Opțiunii Suplimentare, prevăzută ca
atare în cadrul Poliței de asigurare;
(e) la data transformării Contractului de asigurare de bază întrun Contract liber de plata primelor;
(f) la data încetării Contractului de asigurare de bază la care
a fost atașată Opțiunea Suplimentară, în conformitate cu

prevederile Condițiilor Specifice aferente produselor de
asigurare de bază;
(g) la cererea expresă a Contractantului Asigurării, prin aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 5.1 litera c) al Condițiilor
Contractuale Generale ale Contractului de asigurare;
(h) în cazul în care Contractantul și Asiguratul sunt persoane
fizice diferite; prezenta Opțiune nu este disponibilă în această
situație.
7.2. Opțiunea Suplimentară nu are Valoare de răscumpărare.
Asigurătorul este astfel degrevat de orice plată în cazul încetării
Opțiunii Suplimentare.
7.3. În cazul încetării prezentei opțiuni în conformitate cu prevederile
art. 5.3 de mai sus, devin aplicabile prevederile Condițiilor
Contractului de asigurare de bază care reglementează “Plata
primelor de asigurare” și “Întârzierea plății primelor de asigurare”.

Art. 9 – Excluderi
9.1.Asigurătorul nu va proceda la scutirea de plata primelor în cazul în
care invaliditatea Asiguratului a fost cauzată direct sau indirect de:
(a) încercări de suicid sau de acțiuni de auto-vătămare,
automutilare;
(b) participarea Asiguratului la acțiuni hazardate, prin
acestea înțelegându-se activități care implică riscuri sau
la care Asiguratul a participat deși acesta nu dispunea
de cunoștințele, mijloacele sau pregătirea necesare
îndeplinirii lor, cum ar fi (cu titlu exemplificativ și nu
limitativ): schimbarea/repararea instalației electrice,
manevrarea necorespunzătoare a unor aparate, conducerea
autovehiculului fără permis de conducere, fără abilitatea
legală a conducerii acelei categorii de autovehicule,
pe perioada suspendării permisului de conducere sau
conducerea sub influența băuturilor alcoolice, sporturi sau
hobby-uri care practicate în condiții de nesiguranță, pun în
pericol viața și/sau integritatea corporală.
(c) consumul voluntar de alcool și consumul voluntar de
medicamente sau de alte substanțe chimice cum ar fi
narcoticele, sedativele, tranchilizantele fără indicația
medicului autorizat.

Art. 8 – Plata primelor
8.1. Primele corespunzătoare acestei Opțiuni Suplimentare se vor plăti
în aceeași monedă ca și primele eșalonate aferente Contractului
de asigurare de bază, respectându-se frecvența de plată stabilită
în Contractul de bază. Prezenta Opțiune Suplimentară nu poate
fi contractată în cazul contractelor de asigurare cu plată unică a
primelor.
8.2. Pe întreaga durată a Opțiunii Suplimentare, Asigurătorul îşi
rezervă dreptul de a modifica ratele de primă atunci când există
o variaţie semnificativă a ratei de daună (cel puţin 5%) de la ultima
modificare a ratelor de primă.
Noile rate de primă vor intra în vigoare de la următoarea dată
aniversară a contractului de asigurare.
8.3. Pentru prezenta Opțiune Suplimentară nu se acordă participare la
profit.

Art. 10 - Prevederi finale
Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de la data de
15.09.2017 și se vor aplica Opțiunilor suplimentare contractate după
această dată.
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