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Prezenta Clauză suplimentară se va aplica numai împreună cu “Condițiile generale - Asigurarea de 
accidente a persoanelor“ și are întâietate față de Condițiile generale, în măsura în care intră în contradicție 
cu acestea. 
 

Anexă la Polița AF nr______________ 
 
 
Art. 1 DEFINIȚII 

Asigurat: Persoană fizică de cetățenie Română sau cu rezidență în România, cu vârsta de maxim 
26 ani și care să nu fie angajată la data emiterii Poliței de asigurare; 

Contractant: Persoana fizică sau juridică, care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în 
beneficiul Asiguratului și care are obligația plății primelor de asigurare și care are calitatea 
de tutore legal al Asiguratului minor; 

Sistemul național 
de învățământ: 

Ansamblul unităților și instituțiilor de învățământ de stat și private de diverse tipuri, niveluri 
și forme de organizare a activității de instruire și educare; 

Contract de 
asigurare: 

Act juridic bilateral încheiat între EUROINS și Asigurat/Contractant care reglementează 
relațiile reciproce dintre aceștia. Contractul de asigurare cuprinde :Polița de asigurare, 
Condițiile de asigurare, Cererea-chestionar și eventuale documente anexe.  
Pentru Asigurații cu vârsta sub 18 ani, contractul de asigurare poate fi încheiat în numele 
acestora de către reprezentanții lor legali; 

Deces: Încetarea din viață a persoanei asigurate, imediat sau după un interval de timp de cel mult 
1 an, ca o consecință a unui accident care rezultă din Certificatul de deces emis de 
autorități competente. În cazul decesului Asiguratului cu vârsta mai mică de 14 ani se vor 
acoperi cheltuielile de înmormântare până la limita sumei asigurate pentru riscul de 
deces; 

Incapacitate 
temporară de a 
frecventa 
cursurile de 
școlarizare: 

Situația apărută ca urmare a unui accident suferit de Asigurat, ce îl împiedică pe acesta în 
totalitate ca pe o perioadă limitată de timp să participe la cursurile de școlarizare la care 
este înscris în sistemul național de învățământ, cu condiția ca acestea să fie supuse unei 
taxe de școlarizare conform contract încheiat cu unitatea de învățământ. Incapacitatea 
temporară trebuie dovedită prin documente medicale eliberate de o unitate sanitară 
competentă; 

Recuperare 
medicală: 

Procedurile de diminuare a dizabilităților și de reducere a deficitului funcțional folosind 
pentru aceasta factorii fizici - kinetoterapia, electroterapia, termoterapia, hidroterapia, etc. 

Spital: Unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează 
servicii medicale în condiții de deplină acreditare (atât ca unitate sanitară cât și în ceea ce 
privește personalul medical și auxiliar angajat). 
Nu se consideră spital următoarele instituții:  

- azil de bătrâni și case de odihnă; 

- instituțiile destinate tratării bolilor psihice, inclusiv secțiile de psihiatrie ale spitalelor; 

- instituțiile a căror destinație specifică este îngrijirea alcoolicilor sau a persoanelor 

dependente de droguri; 

- instituții de recuperare neuro - psihomotorie, tbc sau balneo – climaterice; 

- instituții de recuperare și reabilitare. 

Instituție de 
recuperare: 

Instituție ce se ocupă cu diminuarea dizabilităților și cu reducerea deficitului funcțional 
utilizând pentru aceasta factori fizici precum kinetoterapia, electroterapia, termoterapia, 
hidroterapia etc. 

Art.2 OBIECTUL ASIGURĂRII  
2.1 EUROINS, în baza contractului de asigurare și în 
schimbul plății primei de asigurare efectuate de către 
Contractant/Asigurat, asigură integritatea corporală 
sau viața Asiguratului prin acordarea acestuia (sau 
Beneficiarului în cazul decesului Asiguratului) de 
indemnizații până la limita sumei asigurate, în cazul 
producerii, în timpul perioadei de asigurare, a unui 
accident care are drept consecință invaliditatea 
permanentă sau decesul acestuia. 
2.2 Pot fi cuprinse în asigurare numai persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 0 și 26 de ani la data preluării în 

Asigurare.  
2.3 Nu se asigură persoanele: 
2.3.1 care au o invaliditate permanentă mai mare de 
50%; 
2.3.2 care prezintă probleme cu privire la starea 
sănătății și ca urmare au nevoie de îngrijire 
(persoanele care sunt dependente de ajutor străin 
pentru îndeplinirea treburilor zilnice); 
2.3.3 cu boli psihice. 
2.4 Persoanele cu defecte fizice sau mutilări evidente 
pot fi asigurate numai printr-un contract special 
încheiat între EUROINS și Asigurat care să conțină: 
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2.4.1 raportul medico-legal privind gradul de 
invaliditate al Asiguratului; 
2.4.2 angajamentul Asiguratului de a nu pretinde sume 
suplimentare sumei cuvenite prin luarea în 
considerație a gradului de invaliditate al Asiguratului 
conform Cap.12, art. 12.3 din condiția generală de 
asigurare. 
Art. 3 RISCURI ASIGURATE 
RISCURI DE BAZǍ 
3.1 EUROINS acoperă riscurile de invaliditate 
permanentă și cheltuielile funerare rezultate în urma 
decesului, produse în perioada de valabilitate a 
contractului de asigurare ca urmare a unor accidente, 
conform Cap.3 din condiția generală de asigurare. 
Prezenta Clauză validează și pentru accidentele 
rezultate în urma practicării sporturilor organizate 
pentru copiii cu vârsta de până la 10 ani. 
În cazul decesului unui copil minor se vor despăgubi 
numai cheltuielile de înmormântare, dar nu mai mult 
de suma asigurată pentru riscul de deces. 
EXTINDERI SPECIALE  
3.2 SPITALIZARE DIN EVENIMENT ASIGURAT 
3.2.1 În situația în care Asiguratul este internat într-un 
Spital pentru o perioadă de minim 3 zile (ca urmare a 
unor evenimente asigurate produse în perioada de 
valabilitate a Poliței, EUROINS va plăti pentru fiecare 
zi de spitalizare (începând cu prima zi de internare) 
indemnizația prevăzută în Poliță pentru acest risc 
asigurat. 
3.2.2 Indemnizația de spitalizare se va plăti pentru un 
număr maxim de 30 zile de spitalizare, ca urmare a 
unuia sau mai multor accidente suferite de Asigurat în 
limita maximă prevăzută în Poliță. 
3.3 INCAPACITATE TEMPORARǍ DIN EVENIMENT 
ASIGURAT DE A FRECVENTA CURSURILE DE 
ȘCOLARIZARE  
3.3.1 În situația în care, urmare a unui eveniment 
asigurat produs în perioada de valabilitate a Poliței, 
Asiguratul se află în incapacitate temporară de a 
frecventa cursurile de școlarizare la care este înscris 
în sistemul național de învățământ, EUROINS plătește 
indemnizația prevăzută în Poliță pentru fiecare zi de 
absență.  
3.3.2 Indemnizația se plătește Asiguratului pentru o 
perioadă de întrerupere a activității de învățare de cel 
mult 20 de zile calendaristice și reprezintă taxa de 
școlarizare/zi pe care Asiguratul este obligat să o 
achite instituției de învățământ.  
Suma  maximă plătită pentru acest risc este conform 
prevederilor Poliței.  
3.4 INTERVENŢII CHIRURGICALE DIN EVENIMENT 
ASIGURAT 
3.4.1 În cazul unei intervenții chirurgicale ca urmare a 
unui accident, EUROINS va plăti până la concurența 
sumei asigurate maxime pentru acest risc.  
Dacă pe parcursul unui an de asigurare, sunt 
necesare mai multe intervenții chirurgicale, EUROINS 
va acorda despăgubiri cumulat, până la nivelul sumei 
asigurate totale pentru acest risc . 

3.4.2 Dacă Asiguratul decedează pe parcursul 
intervenției chirurgicale, EUROINS va plăti doar suma 
asigurată pentru cheltuielile funerare rezultate în urma 
decesului. 
3.5 ARSURI DIN EVENIMENT ASIGURAT 
3.5.1 Prezentul Articol extinde acoperirea acordată 
prin riscurile de bază pentru arsurile suferite ca urmare 
a unui accident în perioada de valabilitate a Poliței. 
3.5.2 Suma asigurată plătită de EUROINS pentru 
acest risc este cea menționată în Poliță și se 
calculează pentru fiecare caz în funcție de Tabelul de 
Calcul al Indicelui Prognostic și al Tabelului de 
Indemnizare pentru acest risc.  
3.6 CHELTUIELI MEDICALE DIN EVENIMENT 
ASIGURAT 
Acest articol indemnizează Asiguratul în situația în 
care este obligat, urmare a producerii evenimentului 
asigurat, să suporte următoarele cheltuieli medicale în 
baza prescripției unui medic: 
3.6.1 transportul cu ambulanța de la locul accidentului 
la cea mai apropiată unitate medicală abilitată în 
acordarea primului ajutor sau de la această unitate 
medicală la o alta specializată pentru rezolvarea 
cazului respectiv, numai în situația în care acest lucru 
este necesar din punct de vedere medical și, în caz 
contrar, ar pune viața asiguratului în pericol; 
3.6.2 medicamente necesare tratării afecțiunii 
respective (numai în situația certificării rețetei 
originale); 
3.6.3 achiziționarea/închirierea (pentru prima dată) de 
proteze, ortoze, cârje, scaune cu rotile precum și a 
altor materiale medicale auxiliare. 
3.7 FRACTURI OSOASE DIN EVENIMENT 
ASIGURAT 
În situația în care, urmare a unui eveniment asigurat, 
Asiguratul suferă una sau mai multe fracturi, 
EUROINS indemnizează persoana asigurată până la 
maximum sumei asigurate prevăzute în Poliță. 
3.8 IMOBILIZARE ÎN APARAT GIPSAT 
În situația în care, urmare a unui eveniment asigurat 
produs în perioada de valabilitate a Poliței, Asiguratul 
este imobilizat într-o îmbrăcăminte din gips sau o altă 
aparatură echivalentă (fixator extern etc.) EUROINS 
plătește indemnizația prevăzută în Polița de asigurare. 
3.9 RECUPERARE MEDICALĂ CA URMARE A UNUI 
EVENIMENT ASIGURAT 
În situația în care, urmare a unui eveniment asigurat, 
Asiguratul, în baza prescripției unui medic, are nevoie 
de servicii de recuperare medicală într-o instituție de 
recuperare medicală, EUROINS indemnizează 
persoana asigurată până la maximum sumei asigurate 
pentru acest risc.. Indemnizația se va plăti pentru un 
număr maxim de 15 zile. 

 
Art. 4 EXCLUDERI 
Nu sunt cuprinse în asigurare și EUROINS nu va 
acorda despăgubiri pentru: 
4.1.1 urmările bolilor preexistente și a îmbolnăvirilor de 
orice fel; 
4.1.2 urmările bolilor cauzate de afecțiuni psihice; 
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4.1.3 urmările bolilor infecțioase (malarie, tifos 
exantematic, SIDA, etc.); 
4.1.4 urmările iradierii puternice (cu o intensitate de cel 
puțin 100 electron-volți) prin raze laser sau ultraviolete 
produse artificial; 
4.1.5 urmările expunerii prelungite la razele solare, la 
temperaturi extreme și la condiții meteorologice 
nefavorabile; 
4.1.6 sinuciderea, chiar dacă persoana asigurată a 
comis fapta într-o stare care exclude libera 
determinare a voinței; 
4.1.7 consecințele consumului de droguri sau 
narcotice, abuzul ori utilizarea de medicamente fără 
prescripție medicală;  
4.1.8 conducerea unui vehicul în stare de ebrietate sau 
pentru care Asiguratul nu deține permis legal de 
conducere, inclusiv a unei motociclete sau scuter, cu 
excepția celor cu o capacitate cilindrică sub 50 cm3; 
4.1.9 leziuni vertebrale, hemoragii ale organelor 
interne sau cerebrale, exceptând cazurile în care 
exista o legătură directa de cauzalitate între aceste 
leziuni sau hemoragii și accidentul întâmplat care intră 
sub acoperirea prezentului contract de asigurare. 
4.2 EUROINS nu face plăți în baza prezentei Polițe 
dacă decesul sau invaliditatea permanentă au fost 
cauzate de: 

4.2.1 comiterea sau încercarea de comitere cu intenție 
a unor fapte pedepsite de codul penal; 
4.2.2 operațiuni militare în timp de război, declarat sau 
nu, greve, tulburări civile; 
4.2.3 influențe directe sau indirecte ale exploziei 
atomice, ale radiațiilor sau infestării radioactive ca 
urmare a folosirii energiei atomice; 
4.2.4 calamități naturale; 
4.2.5 deținerea sau folosirea de explozivi; 
4.2.6 substanțe sau compuși chimici, atât ca urmare a 
poluării cât și a declanșării unor reacții chimice; 
4.2.7 otrăviri și intoxicații prin introducerea de 
substanțe solide sau lichide pe cale orală; 
4.2.8 practicarea sporturilor organizate pentru copiii cu 
vârsta mai mare de 10 ani. 
 
Art. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ 
Clauza suplimentară E este valabilă pe teritoriul 
României cu posibilitatea extinderii valabilității prin 
plata unei prime suplimentare și înscrierea acestei 
extinderi în Polița de asigurare. 
 
Art.6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI RĂSPUNDERE 
A ASIGURĂTORULUI 
Perioada de asigurare este de 1 (un) an. 
 
 

 
 
 

 
 

ASIGURAT, EUROINS, 


