Asigurarea de accidente

Document de informare privind produsul de asigurare
( PID – cod: 01.03.01.F.002.0.B)
Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.,
înregistrată în România și autorizată de ASF / R.A. - 047/10.04.2003

Produsul companiei: ASIGURAREA
DE ACCIDENTE A PERSOANELOR
AFLATE ÎN AUTOVEHICULE

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile
complete pre-contractuale si contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință
de cauză.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare facultativă, ce oferă indemnizații / despăgubiri în cazul producerii în perioada de asigurare a unui
accident rutier în care este implicat autovehiculul menționat în Poliță pentru care validează asigurarea.

Ce se asigură?
Obiectul asigurării îl constituie:
Integritatea corporală și viața persoanelor aflate în
autovehiculul menționat în Poliță;
 Bagajele aflate în autovehiculul menționat în Poliță;
Riscurile / cheltuielile acoperite, în funcție de varianta
aleasă, pot fi:
Acoperire de bază:
 Decesul;
 Invaliditatea permanentă;
 Cheltuieli medicale, în limita a 10% din suma
asigurată / persoană stabilită pentru invaliditate
permanentă
Acoperire opțională (cu primă suplimentară):
 Incapacitatea temporară ca urmare a spitalizării,
îngrijirilor medicale, tratamentului ambulatoriu și
convalescenței;
 Deteriorarea și/sau distrugerea bagajelor.



Sumele Asigurate menționate în Poliță sunt aferente
riscurilor pentru care se încheie asigurarea și reprezintă
maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance Group
în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor
evenimente asigurate.

Ce nu se asigură?
Nu sunt acoperite:
Prejudicii cauzate de:
- război, terorism, reacții nucleare / radiații
nucleare / contaminare radioactivă;
- poluare sau contaminare de orice natură și din
orice cauză;
Consecințe ale accidentelor produse în
următoarele împrejurări:
- conducătorul autovehiculului menționat în
Poliță se afla sub influența băuturilor
alcoolice, a produselor sau substanțelor
stupefiante, psihotrope ori medicamentelor cu
efecte similare;
- accidentul a fost provocat cu intenție de către
conducătorul autovehiculului sau un prepus al
acestuia;
- accidentul a fost provocat ca urmare a
sinuciderii sau tentativei de suicid;
- în timpul comiterii cu intenţie a unor infracţiuni
sau dacă persoana care conducea sau
acţiona autovehiculul era autoare a unei
infracțiuni sau contravenţii şi încerca să se
sustragă de la controlul poliției;
- autovehiculul era condus fără certificat de
înmatriculare valabil;
- autovehiculul era condus de o persoană fără
permis de conducere valabil, cu permis de
conducere retras / anulat sau fără drept de a
conduce;
Distrugerea cu intenţie a bagajelor de către
Asigurat ori deținător, sau prepuși ai acestora.

Există restricții de acoperire?
Nu sunt acoperite:
Urmările accidentelor produse în timpul:
participării autovehiculului la concursuri,
întreceri sau antrenamente, inclusiv în timpul
rulării pe piste / circuite auto special amenajate;
Prejudicii generate de evenimente produse în
perioada de suspendare a Poliței;
Pierderea și furtul bagajelor / defectele sau
viciile ascunse ale acestora;
Bagaje de tipul: bunuri perisabile, bani, bijuterii,
obiecte de artă, instrumente muzicale, jocuri
electronice.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul României, cât și în străinătate.

Ce obligații am?
La începutul și pe durata contractului:
Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadenţelor stabilite;
În cazul producerii unui eveniment asigurat să înştiinţaţi imediat organele de poliţie sau alte organe de cercetare,
cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi
împrejurările producerii acestuia;
Să înştiinţați OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, în scris sau apelând numărul de call center dedicat avizării
daunelor, în termen de 48 ore de la producerea sau de la luarea la cunoştinţă de producerea evenimentului asigurat,
dând informaţii asupra persoanelor accidentate; înştiinţarea în caz de deces trebuie făcută imediat.

Când și cum plătesc?
•
•

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?
•
•
•

Perioada de asigurare este cea menționată în Poliță.
Data de începere a perioadei de asigurare este condiționată de plata integrală a primei de asigurare aferentă Poliței a
sau a primei rate a acesteia.
Acoperirea încetează la orele 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare sau, după caz, anterior acestei date conform
altor prevederi expres menționate în Poliță.

Cum pot să reziliez contractul?
La solicitarea dumneavoastră contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

