
Art. 1 - Reguli introductive
1.1. Asigurarea Suplimentară de Deces din Accident 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 Asigurarea Suplimentară sunt valabile și se 
aplică în mod corespunzător prezentelor Condiții Specifice.

1.3. Încheierea prezentei Asigurări Suplimentare este condiționată 
de încheierea Contractului de asigurare de bază pentru care 
Asigurătorul permite această Asigurare 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 viață constituie obiectul Asigurării 
Suplimentare.

Eveniment 
asigurat

Decesul Asiguratului pe perioada de valabilitate a 
Asigurării Suplimentare, deces cauzat direct de un 
Accident.

Suma asigurată Suma prevăzută în ceea ce privește prezenta 
Asigurare Suplimentară, în cadrul Contractului de 
asigurare, plătibilă în conformitate cu prevederile 
Contractului de asigurare în cazul producerii 
Evenimentului asigurat.

Art. 3 – Intrarea în vigoare și durata 
Asigurării Suplimentare
3.1. În funcție de situațiile precizate mai jos, prezenta Asigurare 

Suplimentară intră 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 optat și pentru contractarea prezentei Asigurări
Suplimentare, 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 Asigurare 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 Asigurări 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 acest caz, Asigurarea
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 contului
Asigurătorului cu contravaloarea integrală a tuturor primelor
de asigurare datorate.

3.2. Data expirării Asigurării Suplimentare este prevazută în cadrul 
Poliței de asigurare. Această dată coincide fie cu data expirării 
Perioadei acoperite prin plata primelor eșalonate pentru 
Contractul de asigurare de bază, fie, după caz, cu data împlinirii de 
către Asigurat a vârstei de 65 (șaizeci-și-cinci) de ani. 

3.3. Durata Asigurării Suplimentare poate fi prelungită până cel mai 
târziu la data împlinirii de către Asigurat a vârstei de 65 de ani, în 
cazul în care Contractantul decide extinderea Perioadei acoperite 
prin plata primelor în conformitate cu prevederile Condițiilor 
Specifice ale Contractului de bază. Cererea prin care Contractantul 
își manifestă în scris intenția prelungirii duratei Asigurării 
Suplimentare trebuie comunicată Asigurătorului cu cel puțin 15 
(cincisprezece) zile calendaristice înainte de data expirării acesteia. 
În vederea autorizării prelungirii duratei Asigurării Suplimentare, 
Asigurătorul are dreptul să evalueze riscurile aferente.

Art. 4 – Obiectul și domeniul de aplicabilitate  
ale Asigurării Suplimentare
4.1. În cazul decesului Asiguratului pe perioada de valabilitate a 

Asigurării Suplimentare, deces cauzat direct de un Accident, Suma 
asigurată aferentă prezentei Asigurări este plătibilă Beneficiarilor 
desemnați contractual, în conformitate cu prevederile Contractului 
de asigurare. Pentru acordarea indemnizației de asigurare, 
contractul de asigurare de bază trebuie să fie plătit la zi sau în 
perioada de grație la momentul producerii evenimentului asigurat.

4.2. Asigurătorul nu acoperă riscul producerii Evenimentului asigurat în 
următoarele circumstanțe:

(a) decesul Asiguratului nu este cauzat direct de un Accident;
(b) decesul Asiguratului este cauzat 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 Asigurarea 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 Asigurării
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 anterior momentului repunerii în vigoare a Asigurării
Suplimentare, în cazul în care Contractul a fost reziliat sau 
transformat în contract liber de plata primelor, conform art. 
3.1 litera (c).

(c) decesul Asiguratului a survenit ulterior expirării unui termen
de un an de la data producerii Accidentului;

(d) decesul 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 Asigurarea 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 Asigurării Suplimentare,
în cazul în care Asigurarea Suplimentară a fost contractată la 
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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
Suplimentare, în cazul în care Contractul a fost reziliat sau 
transformat în contract liber de plata primelor, conform art. 
3.1 litera (c).

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 Asigurare 
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 suferă un Accident, atunci el/ea are obligația de 
a cere și de a accepta fără întârziere un tratament medical, de a 
urma prescripțiile medicului și de a-și facilita restabilirea. 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 plata 
Indemnizației de asigurare, fie să rezilieze unilateral Asigurarea 
Suplimentară în conformitate cu prevederile art. 5.1. litera (b) (i) al 
Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare.

5.3. În scopul determinării cuantumului Indemnizației de asigurare 
plătibilă în cazul decesului Asiguratului cauzat de un Accident, 
Beneficiarul este obligat să prezinte Asigurătorului următoarele 
documente, pe lângă documentele prevăzute la articolul 8.5. al 
Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare:

(a) documente emise de către autoritățile competente, care să 
ateste împrejurările producerii Accidentului;

(b) certificat de analiză toxicologică a Asiguratului în cazul în care
aceasta a fost impusă prin lege;

(c) fișa de consultații medicale întocmită de către medicul de
familie;

(d) documente justificative, dacă pentru decesul Asiguratului a 
fost întocmit dosar penal.

Art. 6 – Încetarea Asigurării Suplimentare
6.1. Prezenta Asigurare 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 duratei Asigurării Suplimentare, prevăzută
ca atare în cadrul Poliței de asigurare, în cazul în care
Contractantul asigurării nu a optat pentru prelungirea duratei
acesteia conform prevederilor art. 3.3. de mai sus sau în cazul
în care prelungirea duratei Asigurării Suplimentare nu a fost
autorizată de către Asigurător;

(d) la data transformării Contractului de asigurare de bază
într-un Contract liber de plata primelor;

(e) la data încetării Contractului de asigurare de bază la care
a fost atașată Asigurarea Suplimentară, în conformitate cu 
prevederile Condițiilor Specifice aferente produselor de
asigurare de bază;

(f)  la cererea expresă a Contractantului Asigurării, prin aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 5.1. litera (c) al Condițiilor
Contractuale Generale ale Contractului de asigurare.

6.2. Asigurarea Suplimentară nu are Valoare de răscumpărare. 
Asigurătorul este astfel degrevat de orice plată în cazul încetării 
Asigurării Suplimentare pentru orice cauze, mai puțin în cazul 
încetării în condițiile art. 5.1. litera (e) al Condițiilor Contractuale 
Generale la data plății Indemnizației de asigurare către Beneficiarii 
desemnați contractual. 

Art. 7 - Plata primelor 
7.1. Primele corespunzătoare acestei Asigurări 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. Plata primelor de asigurare nu 
poate fi decât eșalonată (anual, semestrial, trimestrial sau lunar).

7.2. Pe întreaga durată a Asigurării Suplimentare, Asigurătorul își 
rezervă dreptul de a modifica ratele de primă atunci când există  
o variație semnificativă a ratei de daună (cel puțin 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.

7.3. Pentru prezenta Asigurare Suplimentară nu se acordă participare la 
profit.

Art. 8 - Opțiunea de mărire a Sumei asigurate 
și a primei de asigurare 
8.1. La fiecare aniversare a Datei de încheiere a Cererii de asigurare, 

Contractantul asigurării are dreptul de a opta pentru majorarea 
Sumei asigurate și, în consecință a primei de asigurare, alegând 
unul din procentele de creștere declarate de către Asigurător.

8.2. În cazul în care Contractantul asigurării acceptă majorarea 
Sumei asigurate, prima de asigurare va crește în conformitate cu 
principiile standard ale matematicii actuariale.

8.3. Dreptul la opțiunea de mărire a Sumei asigurate și a primei de 
asigurare este valabil atât timp cât este valabil și pentru Contractul 
de asigurare de bază.

Art. 9 – Excluderi
9.1.  Asigurătorul nu acoperă riscul de deces al Asiguratului în cazul în 

care decesul a fost cauzat direct sau indirect de:
(a) sinucidere, tentativă de sinucidere 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 practicate în condiții de nesiguranță care pun viața
în pericol;

(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. 10 - Prevederi finale
10.1. Toate plățile la care Asigurătorul se obligă în conformitate cu 

prevederile Asigurării Suplimentare se vor face de către acesta 
în România, în lei, respectiv în dolari SUA, dacă este cazul. Plățile 
se vor face conform legislației financiar-fiscale în vigoare la data 
efectuării plăților. 

10.2. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de 
la data de 15.09.2017 și se vor aplica asigurărilor suplimentare 
încheiate după această dată.
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Art. 1 - Reguli introductive
1.1. Asigurarea Suplimentară de Deces din Accident 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 Asigurarea Suplimentară sunt valabile și se 
aplică în mod corespunzător prezentelor Condiții Specifice.

1.3. Încheierea prezentei Asigurări Suplimentare este condiționată 
de încheierea Contractului de asigurare de bază pentru care 
Asigurătorul permite această Asigurare 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 viață constituie obiectul Asigurării 
Suplimentare.

Eveniment 
asigurat

Decesul Asiguratului pe perioada de valabilitate a 
Asigurării Suplimentare, deces cauzat direct de un 
Accident.

Suma asigurată Suma prevăzută în ceea ce privește prezenta 
Asigurare Suplimentară, în cadrul Contractului de 
asigurare, plătibilă în conformitate cu prevederile 
Contractului de asigurare în cazul producerii 
Evenimentului asigurat.

Art. 3 – Intrarea în vigoare și durata 
Asigurării Suplimentare
3.1. În funcție de situațiile precizate mai jos, prezenta Asigurare 

Suplimentară intră 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 optat și pentru contractarea prezentei Asigurări
Suplimentare, 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 Asigurare 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 Asigurări 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 acest caz, Asigurarea
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 contului
Asigurătorului cu contravaloarea integrală a tuturor primelor
de asigurare datorate.

3.2. Data expirării Asigurării Suplimentare este prevazută în cadrul 
Poliței de asigurare. Această dată coincide fie cu data expirării 
Perioadei acoperite prin plata primelor eșalonate pentru 
Contractul de asigurare de bază, fie, după caz, cu data împlinirii de 
către Asigurat a vârstei de 65 (șaizeci-și-cinci) de ani. 

3.3. Durata Asigurării Suplimentare poate fi prelungită până cel mai 
târziu la data împlinirii de către Asigurat a vârstei de 65 de ani, în 
cazul în care Contractantul decide extinderea Perioadei acoperite 
prin plata primelor în conformitate cu prevederile Condițiilor 
Specifice ale Contractului de bază. Cererea prin care Contractantul 
își manifestă în scris intenția prelungirii duratei Asigurării 
Suplimentare trebuie comunicată Asigurătorului cu cel puțin 15 
(cincisprezece) zile calendaristice înainte de data expirării acesteia. 
În vederea autorizării prelungirii duratei Asigurării Suplimentare, 
Asigurătorul are dreptul să evalueze riscurile aferente.

Art. 4 – Obiectul și domeniul de aplicabilitate  
ale Asigurării Suplimentare
4.1. În cazul decesului Asiguratului pe perioada de valabilitate a 

Asigurării Suplimentare, deces cauzat direct de un Accident, Suma 
asigurată aferentă prezentei Asigurări este plătibilă Beneficiarilor 
desemnați contractual, în conformitate cu prevederile Contractului 
de asigurare. Pentru acordarea indemnizației de asigurare, 
contractul de asigurare de bază trebuie să fie plătit la zi sau în 
perioada de grație la momentul producerii evenimentului asigurat.

4.2. Asigurătorul nu acoperă riscul producerii Evenimentului asigurat în 
următoarele circumstanțe:

(a) decesul Asiguratului nu este cauzat direct de un Accident;
(b) decesul Asiguratului este cauzat 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 Asigurarea 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 Asigurării
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 anterior momentului repunerii în vigoare a Asigurării
Suplimentare, în cazul în care Contractul a fost reziliat sau 
transformat în contract liber de plata primelor, conform art. 
3.1 litera (c).

(c) decesul Asiguratului a survenit ulterior expirării unui termen
de un an de la data producerii Accidentului;

(d) decesul 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 Asigurarea 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 Asigurării Suplimentare,
în cazul în care Asigurarea Suplimentară a fost contractată la 

Am primit condițiile contractuale: 

Nume  Semnătura  Data primirii 

Cod: NNAV 114 V3 0920

Exemplar de returnat la sediul central

Condițiile specifice ale asigurării suplimentare de deces din accident (ADR)



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
Suplimentare, în cazul în care Contractul a fost reziliat sau 
transformat în contract liber de plata primelor, conform art. 
3.1 litera (c).

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 Asigurare 
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 suferă un Accident, atunci el/ea are obligația de 
a cere și de a accepta fără întârziere un tratament medical, de a 
urma prescripțiile medicului și de a-și facilita restabilirea. 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 plata 
Indemnizației de asigurare, fie să rezilieze unilateral Asigurarea 
Suplimentară în conformitate cu prevederile art. 5.1. litera (b) (i) al 
Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare.

5.3. În scopul determinării cuantumului Indemnizației de asigurare 
plătibilă în cazul decesului Asiguratului cauzat de un Accident, 
Beneficiarul este obligat să prezinte Asigurătorului următoarele 
documente, pe lângă documentele prevăzute la articolul 8.5. al 
Condițiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare:

(a) documente emise de către autoritățile competente, care să 
ateste împrejurările producerii Accidentului;

(b) certificat de analiză toxicologică a Asiguratului în cazul în care
aceasta a fost impusă prin lege;

(c) fișa de consultații medicale întocmită de către medicul de
familie;

(d) documente justificative, dacă pentru decesul Asiguratului a 
fost întocmit dosar penal.

Art. 6 – Încetarea Asigurării Suplimentare
6.1. Prezenta Asigurare 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 duratei Asigurării Suplimentare, prevăzută
ca atare în cadrul Poliței de asigurare, în cazul în care
Contractantul asigurării nu a optat pentru prelungirea duratei
acesteia conform prevederilor art. 3.3. de mai sus sau în cazul
în care prelungirea duratei Asigurării Suplimentare nu a fost
autorizată de către Asigurător;

(d) la data transformării Contractului de asigurare de bază
într-un Contract liber de plata primelor;

(e) la data încetării Contractului de asigurare de bază la care
a fost atașată Asigurarea Suplimentară, în conformitate cu 
prevederile Condițiilor Specifice aferente produselor de
asigurare de bază;

(f)  la cererea expresă a Contractantului Asigurării, prin aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 5.1. litera (c) al Condițiilor
Contractuale Generale ale Contractului de asigurare.

6.2. Asigurarea Suplimentară nu are Valoare de răscumpărare. 
Asigurătorul este astfel degrevat de orice plată în cazul încetării 
Asigurării Suplimentare pentru orice cauze, mai puțin în cazul 
încetării în condițiile art. 5.1. litera (e) al Condițiilor Contractuale 
Generale la data plății Indemnizației de asigurare către Beneficiarii 
desemnați contractual. 

Art. 7 - Plata primelor 
7.1. Primele corespunzătoare acestei Asigurări 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. Plata primelor de asigurare nu 
poate fi decât eșalonată (anual, semestrial, trimestrial sau lunar).

7.2. Pe întreaga durată a Asigurării Suplimentare, Asigurătorul își 
rezervă dreptul de a modifica ratele de primă atunci când există  
o variație semnificativă a ratei de daună (cel puțin 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.

7.3. Pentru prezenta Asigurare Suplimentară nu se acordă participare la 
profit.

Art. 8 - Opțiunea de mărire a Sumei asigurate 
și a primei de asigurare 
8.1. La fiecare aniversare a Datei de încheiere a Cererii de asigurare, 

Contractantul asigurării are dreptul de a opta pentru majorarea 
Sumei asigurate și, în consecință a primei de asigurare, alegând 
unul din procentele de creștere declarate de către Asigurător.

8.2. În cazul în care Contractantul asigurării acceptă majorarea 
Sumei asigurate, prima de asigurare va crește în conformitate cu 
principiile standard ale matematicii actuariale.

8.3. Dreptul la opțiunea de mărire a Sumei asigurate și a primei de 
asigurare este valabil atât timp cât este valabil și pentru Contractul 
de asigurare de bază.

Art. 9 – Excluderi
9.1.  Asigurătorul nu acoperă riscul de deces al Asiguratului în cazul în 

care decesul a fost cauzat direct sau indirect de:
(a) sinucidere, tentativă de sinucidere 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 practicate în condiții de nesiguranță care pun viața
în pericol;

(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. 10 - Prevederi finale
10.1. Toate plățile la care Asigurătorul se obligă în conformitate cu 

prevederile Asigurării Suplimentare se vor face de către acesta 
în România, în lei, respectiv în dolari SUA, dacă este cazul. Plățile 
se vor face conform legislației financiar-fiscale în vigoare la data 
efectuării plăților. 

10.2. Prezentele Condiții Specifice de Asigurare sunt aplicabile de 
la data de 15.09.2017 și se vor aplica asigurărilor suplimentare 
încheiate după această dată.
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