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Prezenta Clauză Speciala se va aplica numai împreună cu “Condițiile generale privind asigurarea complexă
a locuinței și a bunurilor casnice“ și au întâietate față de Condițiile generale, în măsura în care intră în
contradicție cu acestea.
Anexă la Polița HA nr. _____________
DEFINITII
Membrii familiei:
Accident:
Invaliditate
permanentă:

Soțul/soția, copiii, părinții și alte persoane fizice care în mod statornic locuiesc și
gospodăresc împreună cu Asiguratul, expres nominalizate în cererea-chestionar;
Eveniment brusc, neprevăzut, extern și independent de voință Asiguratului/ persoanelor
cuprinse în asigurare, produs în perioada asigurata;
Stare ireversibila ce consta în reducerea potențialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual,
provocata de un accident în care a fost atinsa integritatea corporala sau sănătatea
persoanei, nesusceptibila de ameliorări, dovedita de documente eliberate de organisme
competente;

Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
1.1 EUROINS acoperă în baza prezentei Clauze
Speciale și în schimbul primei de asigurare plătite de
către Asigurat, integritatea corporala sau viața
Asiguratului precum și a membrilor familiei acestuia, ca
urmare a producerii în perioada asigurata și în spațiul
asigurat, independent de voința lor, a unui accident care
are drept consecință invaliditatea permanenta și/sau
decesul acestora.
1.2 Nu pot fi asigurate persoanele care:
1.2.1 au o invaliditate permanentă mai mare de 50%;
1.2.2 au nevoie de îngrijire permanentă;
1.2.3 suferă de boli mentale;
1.2.4 au vârsta peste 75 de ani.
Art. 2 RISCURI ACOPERITE
2.1 EUROINS despăgubește Asiguratul pentru
accidentele produse în locuința acestuia, în perioada de
valabilitate a poliței și care au ca urmare decesul și/sau
invaliditatea permanenta totala a Asiguratului precum și
a membrilor familiei sale.
Art. 3 EXCLUDERI
3.1 EUROINS nu acorda despăgubiri pentru:
3.1.1 urmările bolilor, inclusiv profesionale sau
infecțioase, ale afecțiunilor psihice sau ale bolilor
transmisibile prin atacul animalelor;
3.1.2 urmările iradierii puternice, cu o intensitate de cel
puțin 100 electron-volți, prin raze laser sau maser sau
raze ultraviolete produse artificial;
3.1.3 vătămări ale sănătății cauzate de tratamente de
vindecare sau de intervenții pe care Asiguratul le aplica
sau care sunt aplicate asupra corpului sau de către
personal necalificat;
3.1.4 urmările normale ale luminii, temperaturii și stării
timpului;
3.1.5 sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
3.1.6 invaliditatea permanenta și/sau decesul
Asiguratului, daca sunt cauzate sau prilejuite de:
a. consumul de alcool sau de droguri, abuzul ori
utilizarea de medicamente fără prescripție medicala;
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b. comiterea sau încercarea de a comite cu intenție, de
către persoanele asigurate, a unor fapte penale;
c. deținerea sau folosirea de explozive;
d. substanțe sau compuși chimici, atât prin poluare cat
și prin declanșarea unor reacții chimice.
3.1.7 daune apărute ca urmare a participării acestuia la
întreceri sportive ca amator sau profesionist.
Art. 4 OBLIGATIILE ASIGURATULUI
4.1 Pe lângă obligațiile prevăzute în condițiile de
asigurare aferente poliței de baza la care prezenta este
anexata, Asiguratul mai este obligat:
4.1.1 imediat după accident sa se prezinte, în măsura
în care starea sănătății ii permite, la o unitate sanitara
sau la un medic, spre a fi examinat și sa urmeze
tratamentul prescris;
4.1.2 ca după terminarea tratamentului medical, însă nu
mai târziu de un an de la data accidentului, sa se
prezinte spre a fi examinat medical de către medicul
desemnat de EUROINS.
Art. 5 CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA
ȘI PLATA DESPĂGUBIRILOR
5.1 În baza prezentei Clauze speciale, în caz de
producere a unui risc asigurat, EUROINS plătește
Asiguratului sau, după caz, Beneficiarului, drept
despăgubire, o indemnizație de asigurare, după cum
urmează:
5.1.1 suma asigurată, în caz de deces sau de
invaliditate permanentă totală a Asiguratului.
5.1.2 cheltuieli pentru medicamente și tratament, în
limita a maximum 5% din suma asigurată;
5.2 Invaliditatea permanentă totala se stabilește de
către medicul autorizat.
5.3 Dacă pe baza primei examinări medicale nu se
poate stabili invaliditate permanentă totala, se
efectuează o a doua expertiza, însă nu mai târziu de un
an de la data accidentului.
5.4 Daca înainte de accident Asiguratul avea deja o
invaliditate permanentă din orice cauza, din gradul total
de invaliditate permanenta rezultat (dar care nu poate fi
mai mare de 100%) se scade cel existent anterior,
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diferența reprezentând
gradul de
invaliditate
permanentă din accident care se ia în considerație la
stabilirea indemnizației.
5.5 În caz de invaliditate permanentă totala
incontestabilă, examinarea Asiguratului, stabilirea
gradului de invaliditate totala și plata indemnizației se
fac fără a se aștepta terminarea tratamentului.
5.6 Totalul sumelor plătite pentru cazuri de invaliditate
permanentă totala nu poate sa depășească suma
asigurată. Dacă Asiguratul solicită reexaminarea
medicală, cheltuielile aferente se suportă de către
acesta.
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Art.6 SUMA ASIGURATA
Este de: …………………………………..
Art.7 PRIMA DE ASIGURARE SUPLIMENTARA
Este de: …………………………………..
Art.8 PERIOADA DE VALABILITATE A PREZENTEI
CLAUZE SPECIALE
de la ……..……… până la ……..………(ambele date
incluse).
Redactata în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, în data de ………………………..

DATA:

ASIGURAT,
(Nume, prenume/Denumire, Semnătură, Ștampilă)
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EUROINS,
(Nume, prenume, Semnătură, Ștampilă)
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