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CAP. 1 DEFINIȚII 

Asigurat: Sportivul de performanță care practică sistematic și organizat sportul și participă în 
competiții cu scopul de a obține victoria asupra partenerului, pentru autodepășire sau 
record, fiind legitimat la un club sportiv; 

Contract de asigurare: Act juridic bilateral încheiat între EUROINS și Contractant care reglementează relațiile 
reciproce dintre aceștia. Contractul de asigurare cuprinde: Polița de asigurare, 
Condițiile de asigurare, Cererea-chestionar, și eventualele documente anexe ; 

Contractant: Clubul sportiv, care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în beneficiul 
Asiguratului si care are obligația plații primelor de asigurare; 

Beneficiar: Persoana fizică sau juridică căreia i se va plăti despăgubirea cuvenită la producerea 
riscului asigurat, pe baza manifestării de voință a Asiguratului/Contractantului; 

Poliță de asigurare: Document semnat între EUROINS și Contractant care dovedește încheierea 
contractului de asigurare; 

Suma asigurată: Suma înscrisă în polița de asigurare și care reprezintă valoarea maximă pe care 
EUROINS poate să o plătească la producerea unui risc asigurat; 

Prima de asigurare: Suma pe care Contractantul o achită în schimbul preluării de către EUROINS a 
riscurilor asigurate; 

Despăgubire / 
Indemnizație: 

Suma pe care EUROINS o achită Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului 
asigurat, conform condițiilor de asigurare; 

Eveniment asigurat: Un eveniment întâmplător și incert acoperit prin contractul de asigurare, care are ca 
rezultat producerea riscului asigurat; 

Forță majoră: Situație imprevizibilă la data încheierii asigurării și insurmontabilă în momentul 
apariției, definită de lege și care face imposibilă executarea obligațiilor asumate prin 
contractul de asigurare; 

Accident Vătămarea violentă a organismului datorată unei cauze fortuite, violente și exterioare 
(ca urmare a impactului fizic dintre sportiv și o altă persoană, obiect sau ca urmare a 
autoaccidentării involuntare a sportivului pe suprafața de joc sau antrenament) care 
produce urmări ce pot fi stabilite în mod obiectiv conducând la incapacitate 
temporară, permanentă ori deces; 

Deces Încetarea din viață a Asiguratului, 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 
autoritățile competente; 

Incapacitate 
permanentă totală 

Stare ireversibilă ce constă în pierderea permanentă și totală a capacității sportivului 
de a continua activitatea sportivă menționată în Poliță, provocată de un accident în 
care a fost atinsă integritatea corporală sau sănătatea Asiguratului, nesusceptibilă de 
ameliorări, dovedită de documente eliberate de organisme competente; 

Convalescență Perioada de tranziție prin care trece un bolnav după vindecare până la însănătoșirea 
deplină; 

Incapacitate temporară Pierderea în totalitate a capacității sportivului de a participa la activitatea sportivă 
menționată în Poliță, pe o perioadă de timp limitată, cauzată de un accident acoperit 
prin prezentele condiții de asigurare. Incapacitatea temporară încetează odată cu 
redobândirea de către sportiv a capacităților necesare reluării activității sportive 
(participare la competiții sau antrenament); 

Intervenție chirurgicală Procedură/tehnică medicală ce implică o incizie efectuată într-un spital, sub o 
anestezie locală sau generală, de către un chirurg cu drept de exercitare a profesiei, 
în prezența unui medic anestezist și socotită necesară pentru ameliorarea unei 
vătămări corporale suferită de o persoană, ca urmare a unui eveniment asigurat; 

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). 

CAP. 2 OBIECTUL ASIGURĂRII 
2.1 EUROINS, în baza contractului de asigurare și în 
schimbul plății primei de asigurare efectuate de către 
Contractant, 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 competițiilor sau antrenamentelor 
sportive, a unui accident care are drept consecință 
incapacitatea permanentă totală sau decesul acestuia. 
2.2 Pot fi cuprinși în asigurare numai sportivii cu vârsta 
cuprinsă între 14 și 35 de ani la data preluării în  
asigurare și au domiciliul sau rezidența în România. 
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2.3 Sportivii de performanță pot fi amatori sau 
profesioniști: 
2.3.1 sportivii amatori sunt cei care, pentru 
practicarea sportului menționat în Poliță, nu au relații 
contractuale de muncă cu clubul sportiv la care sunt 
legitimați. 
2.3.2 sportivii profesioniști sunt cei care, pentru 
practicarea sportului menționat în Poliță, îndeplinesc 
următoarele condiții: obțin licența de sportiv 
profesionist și încheie cu o structură sportivă, în formă 
scrisă, un contract individual de muncă sau o 
convenție în condițiile Codului civil. 
2.4 Nu se asigură persoanele: 
2.4.1 care au o invaliditate permanentă mai mare de 
50%; 
2.4.2 cu boli psihice. 
2.4.3 cu defecte fizice sau mutilări evidente  
 
CAP. 3 RISCURI ASIGURATE 
RISCURI DE BAZĂ 
3.1 EUROINS acoperă riscurile de incapacitatea 
permanentă totală și deces produse în perioada de 
valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a 
unor accidente întâmplate pe parcursul perioadei de 
asigurare ca urmare a participării la activitatea sportivă 
competițională menționată în Poliță, precum și a 
antrenamentelor aferente acesteia. Sunt incluse în 
această categorie și colapsul fizic sau afecțiunile 
datorate efortului fizic deosebit, ruperea diferitelor 
organe produsă brusc ca urmare a efortului fizic 
excesiv în timpul desfășurării activității sportive, 
infecția în cazul în care substanța infecțioasă a ajuns 
în corp datorită unui accident. 
EXTINDERI SPECIALE  
3.2 SPITALIZARE DIN EVENIMENT ASIGURAT 
În situația în care Asiguratul este internat într-un Spital 
pentru o perioadă de minimum 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. 
3.3 INCAPACITATE TEMPORARĂ DIN EVENIMENT 
ASIGURAT (TRATAMENT AMBULATORIU ȘI 
CONVALESCENȚĂ) 
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, dovedită 
prin prezentarea unor documente medicale pe numele 
său, EUROINS plătește indemnizația prevăzută în 
Poliță pentru fiecare zi de incapacitate temporara 
(chiar dacă zilele nu sunt consecutive). 
3.3.2 Perioada de incapacitate temporară acoperă: 
a. convalescența post-spitalizare și/sau  
b. perioada de tratament ambulatoriu pentru 
evenimente asigurate, dar care nu necesită spitalizare.  
3.4 INTERVENȚII CHIRURGICALE DIN EVENIMENT 
ASIGURAT 
Prezentul articol extinde acoperirea acordată prin 
Polița de bază asupra Asiguratului pentru intervențiile 
chirurgicale suferite ca urmare a unui accident acoperit 

prin Condițiile generale de asigurare, survenit în 
perioada de valabilitate a acestei Polițe. 
3.5 CHELTUIELI MEDICALE DIN EVENIMENT 
ASIGURAT 
Prezentul articol extinde acoperirea conferită prin art. 
3.1 și indemnizează Asiguratul în situația în care este 
obligat, urmare a producerii evenimentului asigurat, să 
suporte următoarele cheltuieli medicale în baza 
prescripției unui medic: 
3.5.1. 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; 
3.5.2. medicamente necesare tratării afecțiunii 
respective (numai în situația certificării rețetei 
originale); 
3.5.3. achiziționarea/închirierea (pentru prima dată) de 
proteze, orteze, cârje, scaune cu rotile precum și a 
altor asemenea necesare. 
3.6 FRACTURI/ENTORSE/LUXATII DIN EVENIMENT 
ASIGURAT 
În situația în care, urmare a unui eveniment asigurat, 
Asiguratul suferă una sau mai multe fracturi/ 
entorse/luxații, EUROINS indemnizează persoana 
asigurată, dacă la încheierea Poliței EUROINS și 
Contractantul au convenit în scris asupra extinderii 
acoperirii Poliței și asupra acestui tip de indemnizare. 
3.7 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 poliță în cuantumul 
prevăzut și cu condiția respectării prevederilor cap. 3 
și cap. 12. 
 
CAP. 4 EXCLUDERI 
4.1 Nu intră sub protecția asigurării: 
4.1.1 bolile profesionale; 
4.1.2 urmările otrăvirii (cauzate prin ingerarea 
intenționată a unor substanțe solide, lichide sau 
gazoase), automutilării sau autoprovocării intenționate 
de vătămări corporale de către Asigurat, precum și 
sinuciderea, chiar și în cazul în care Asiguratul a comis 
fapta într-o stare care exclude libera determinare a  
voinței. EUROINS nu va plăti nici o despăgubire pentru 
accidente survenite în următoarele 12 luni de la data 
tentativei de sinucidere; 
4.1.3 accidentele survenite ca urmare a consumului de 
alcool, droguri sau alte substanțe stimulente, 
neacceptate pentru a fi consumate în cadrul  
competițiilor sportive, incluzând dar nelimitându-se la 
steroizi anabolizanți, stimulenți și corticosteroizi, 
indiferent dacă acestea au fost sau nu prescrise de un 
medic, precum și urmările injectării intravenoase a 
substanțelor halucinogene; 
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4.1.4 afecțiunile psihice, bolile infecțioase sau virale 
(malaria, tifosul exantematic, hepatită, tratamentul 
împotriva HIV sau SIDA etc.), cu excepția tetanosului; 
4.1.5 urmările unor tratamente sau intervenții medicale 
nereușite care s-au efectuat asupra sportivului 
asigurat; 
4.1.6 urmările iradierii puternice cu o intensitate de cel 
puțin 100 electroni-volți, prin raze laser sau maser și 
prin raze ultraviolete produse artificial; 
4.1.7 urmările unor accidente care au agravat o stare 
de indisponibilitate preexistentă despre care Asiguratul 
știa sau ar fi trebuit să știe, inclusiv graviditate, sau 
nerespectarea tratamentelor sau recomandărilor 
medicale primite cu cel mult 12 luni înainte de 
începerea perioadei de asigurare; 
4.1.8 accidente survenite în timpul comiterii de către 
Asigurat a unor fapte incriminate ca infracțiuni 
săvârșite cu intenție, dacă aceste fapte rezultă din 
actele încheiate de organele competente; 
4.1.9 accidentele produse în timpul competițiilor sau 
antrenamentelor când acestea au loc în zone de 
conflict sau ca urmare a unor acte de terorism, dacă 
nu s-a prevăzut altfel prin Poliță; 
4.1.10 orice activități sau sporturi pentru care sportivul 
asigurat nu este legitimat la clubul respectiv și/sau 
care nu sunt precizate în polița de asigurare la rubrica 
“Ramura sportivă”; 
4.1.11 accidentele apărute după încheierea colaborării 
dintre clubul sportiv și sportivul asigurat, chiar dacă s-
au produs în perioada asigurată. 
 
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ 
5.1 Pentru riscurile de bază și extinderile speciale se 
vor plăti sumele asigurate și/sau indemnizațiile 
cuvenite numai dacă evenimentul asigurat s-a produs 
pe teritoriul României. 
5.2 La solicitarea Contractantului, în schimbul unei 
prime suplimentare, asigurarea se poate extinde și în 
afara teritoriului țării pentru participarea la 
antrenamente și competiții internaționale. 
 
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI 
RĂSPUNDERE A ASIGURĂTORULUI 
6.1. Perioada de asigurare este de 12 luni.  
6.2. Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei 
prevăzută în polița de asigurare, dar nu înainte de 
expirarea zilei în care a fost emisă polița și s-a achitat 
prima de asigurare sau întâia rată. 
 
CAP. 7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
7.1 Contractul de asigurare se încheie în baza cererii-
chestionar scrisă și semnată de către Asigurat. 
7.2 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei 
de asigurare (sau a celei dintâi rate) și emiterea de 
către EUROINS a Poliței de asigurare. 
7.3 Contractul de asigurare se încheie nominal cu 
respectarea articolului 2228 din Codul Civil. 
 

CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI 
DE RĂSPUNDERE 
8.1 Sumele asigurate pentru riscurile de bază (deces  
și incapacitate permanentă totală) precum și valoarea 
indemnizațiilor pentru extinderile speciale sunt înscrise 
în Polița de asigurare. 
 
CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Primele de asigurare se achită anticipat și integral 
sau în cel mult patru rate (prima rată se plătește 
înainte de intrarea în vigoare a poliței). Cuantumul și 
termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele 
menționate în polița de asigurare. 
9.2 În condițiile în care suma asigurată este stabilită: 
9.2.1 în lei, primele/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc și se plătesc în lei; 
9.2.2 în EUR, primele/ratele de primă de asigurare se 
stabilesc în aceeași valută și se plătesc în lei la cursul 
de schimb al Băncii Naționale a României (B.N.R.) din 
data plății. 
9.3 Pentru Asigurații ce urmează a fi preluați în 
asigurare mai târziu de data emiterii poliței de 
asigurare, prima de asigurare se calculează pro-rată, 
în proporție de 1/12 din prima anuală înmulțit cu 
numărul de luni rămase până la sfârșitul perioadei de 
asigurare. Orice luna începută se consideră lună 
întreagă. 
9.4 Neachitarea unei rate de primă la data scadentă 
are drept consecință suspendarea contractului de 
asigurare; 
9.5 În termen de 15 zile calendaristice EUROINS 
poate repune contractul de asigurare în vigoare la 
solicitarea scrisă a Contractantului, în baza unui act 
adițional, dacă primele de asigurare scadente au fost 
plătite integral; 
9.6 Contractul de asigurare se consideră repus în 
vigoare la expirarea zilei în care s-a plătit rata de primă 
restantă; 
9.7 EUROINS nu va despăgubi Asiguratul/Beneficiarul 
în cazul eventualelor daune produse în perioada dintre 
data scadentă la care ar fi trebuit să achite rata de 
primă și data repunerii în vigoare a contractului de 
asigurare; 
9.8 Dacă în decurs de 15 zile calendaristice Asiguratul/ 
Contractantul nu solicită repunerea în vigoare a 
contractului de asigurare, acesta se reziliază de drept, 
fără vreo notificare prealabilă. 
 
CAP. 10 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/ 
CONTRACTANTULUI 
10.1 Imediat după accident, Asiguratul este obligat să 
se prezinte la o unitate sanitară sau la un medic spre a 
fi examinat și să urmeze tratamentul prescris. Dacă 
Asiguratul nu are această posibilitate, obligația de a-l 
prezenta la unitatea sanitară sau la medic și a se îngriji 
să urmeze tratamentul prescris o are Contractantul. 
10.2 EUROINS este în drept să ceară și sportivul este 
obligat, sub sancțiunea pierderii drepturilor din 
asigurare ca urmare a accidentului, să se prezinte spre 
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a fi examinat și de medici desemnați de EUROINS, iar 
dacă starea sa nu-i permite deplasarea, să primească 
a fi examinat de acești medici fără vreo cheltuială 
pentru Asigurat sau Contractant. 
10.3 În cazul în care unul sau mai mulți sportivi 
nominalizați în polița de asigurare nu vor mai face 
parte din echipa de club care are calitatea de 
Contractant, acesta va trebui să anunțe EUROINS. 
 
CAP. 11 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI 
11.1 EUROINS are obligația să constate și să 
evalueze pagubele prin reprezentanții săi.  
11.2 EUROINS are obligația să plătească 
despăgubirile cuvenite, în baza documentației 
complete privind cauzele și împrejurările în care s-a 
produs evenimentul asigurat și întinderea pagubelor. 
 
CAP. 12 CONSTATAREA EVALUAREA ȘI PLATA 
DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE 
12.1 EUROINS plătește suma asigurată cuvenită 
pentru urmările directe și exclusive ale accidentului 
care sunt independente de condițiile fizice și 
patologice preexistente sau survenite; influența pe 
care accidentul putea să o exercite asupra unor 
asemenea condiții, precum și prejudiciul pe care 
acestea îl pot avea asupra efectelor vătămărilor 
produse prin accident, sunt consecințe indirecte și prin 
urmare, nu vor fi acoperite prin asigurare. 
12.2 EUROINS plătește întreaga sumă asigurată în 
caz de deces sau incapacitate permanentă totală ca 
urmare a unui accident produs în timpul valabilității 
poliței de asigurare, inclusiv dacă decesul sau 
incapacitatea s-au ivit în decurs de cel mult un an de la 
data accidentului. 
12.3 Plata sumei asigurate pentru deces se face 
independent de plățile efectuate pentru incapacitate 
permanentă. 
12.4 În caz de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute la. 
art.10.2 de mai sus, EUROINS poate refuza plata 
indemnizației de asigurare, dacă din acest motiv nu a 
putut stabili gradul de incapacitate permanentă totală 
din accident. 
12.5 În cazurile de incapacitate permanentă totală 
incontestabilă, examinarea sportivului, stabilirea 
gradului de invaliditate permanentă și plata sumei 
asigurate, se pot face înainte de terminarea 
tratamentului; în celelalte cazuri, stabilirea gradului de 
invaliditate permanentă și plata indemnizațiilor de 
asigurare se fac la terminarea tratamentului, dar nu 
mai devreme de trei luni și nici mai târziu de un an de 
la data accidentului. 
12.6 Suma asigurată se plătește Asiguratului/ 
Beneficiarului. 
12.7 Suma asigurată se plătește independent de 
sumele cuvenite Asiguratului din alte contracte sau 
polițe de asigurare. 
12.8 Numărul maxim de zile de spitalizare continuă 
plătite, ca urmare a unui eveniment asigurat este de 
45, iar numărul maxim de zile de spitalizare plătite într-
un an de asigurare nu poate depăși 90. 

12.9 Nu se acordă indemnizații de spitalizare decât 
Asiguratului căruia medicul specialist îi recomandă 
internarea în Spital în scopul tratării consecințelor unui 
eveniment asigurat; nu se plătesc indemnizații de 
spitalizare pentru tratarea unor afecțiuni a căror cauză 
nu se încadrează în definiția evenimentelor asigurate 
prin prezentele condiții precum și pentru internări în 
scopul investigării sau diagnosticării unor boli. 
12.10 Numărul maxim de zile de spitalizare cumulat cu 
zilele de incapacitate temporară de joc, într-un an de 
asigurare nu poate depăși 180 zile.  
12.11 Numărul maxim de zile de incapacitate 
temporară de joc ca urmare a unui singur eveniment 
asigurat este de 90 zile iar EUROINS va indemniza 
maxim 180 zile de incapacitate temporară de joc într-
un an de asigurare pentru o persoană Asigurată. 
12.12 Pentru o intervenție chirurgicală suferită de 
Asigurat, acesta primește de la EUROINS un procent 
din suma asigurată (tabel 1 din Tabelele de 
indemnizare privind asigurarea de accidente a 
sportivilor), aferentă acestui risc, în funcție de tipul 
intervenției chirurgicale conform (tabelului 2 - Gradul 
de dificultate al intervențiilor chirurgicale din Tabelele 
de indemnizare privind asigurarea de accidente a 
sportivilor) . 
12.13 EUROINS indemnizează Asiguratul pentru 
cheltuielile prevăzute la art. 3.5 cu condiția prezentării 
în original a documentelor emise pe numele persoanei 
asigurate, până la limita maximă înscrisă pe poliță; 
dacă la momentul producerii evenimentului asigurat 
mai exista și o altă asigurare încheiată de Contractant 
și/sau Asigurat care acoperă cheltuielile menționate la 
art. 3.5, răspunderea EUROINS se va limita la cota 
proporțională care-i revine cu privire la riscul asigurat 
produs. 
12.14 Cuantumul indemnizației plătită de EUROINS se 
determină aplicând sumei asigurate pentru riscul de 
fracturi procentul corespunzător conform tabelului 3 
din Tabelele de indemnizare privind asigurarea de 
accidente a sportivilor. În situația în care, urmare a 
unui eveniment asigurat, Asiguratul suferă mai multe 
fracturi indemnizația cuvenită se majorează cu 25% 
pentru fracturarea a două oase, cu 50% pentru 
fracturarea a trei oase și cu 75% pentru fracturarea a 
patru sau mai multe oase.  
12.15 Existența unei fracturi deschise care impune și o 
operație chirurgicală nu exclude indemnizarea 
Asiguratului pentru ambele riscuri. 
12.16 Indemnizarea Asiguratului pentru “Imobilizare în 
aparat gipsat” se face pentru o perioadă de maxim 45 
zile, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, într-un 
interval de timp de maxim 180 zile de la data 
producerii evenimentului asigurat și cu respectarea 
perioadei maxime de indemnizare de 180 zile, 
indiferent de numărul de evenimente. 
12.17 Prevederile art. 12.8 - 12.16 se aplică numai 
Asiguraților pentru care s-a plătit prima suplimentară 
corespunzătoare extinderilor speciale și sunt valabile 
în perioada de valabilitate a poliței de asigurare. 
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12.18 Indemnizațiile aferente extinderilor speciale se 
vor scădea întotdeauna din suma asigurată pentru 
incapacitate permanentă totală, iar perioada 
indemnizării se va încheia odată cu  perioada de 
răspundere a EUROINS. 
12.19 În cazul producerii evenimentelor asigurate, 
pentru încasarea sumei cuvenite în baza poliței de 
asigurare, Asiguratul/Contractantul va prezenta 
EUROINS, după caz, următoarele documente: 
12.19.1 cererea de despăgubire; 
12.19.2 actele de identitate ale Asiguratului accidentat, 
în caz de incapacitate sau, după caz, actul de deces; 
12.19.3 procesul-verbal din care să rezulte data, felul 
și împrejurările accidentului; în cazul accidentelor 
pentru care nu s-au încheiat procese-verbale de 
constatare de către organele competente, data, felul și 
împrejurările accidentului vor fi dovedite prin:  
a. adeverințe eliberate de organul medical care a dat 
primul ajutor după accident, sau prin orice mijloace 
legale de probă, inclusiv, în lipsa altor probe, cu 
declarații de martori autentificate de organe 
competente sau date în fața reprezentanților 
EUROINS; 
b. în caz de deces al Asiguratului în urma unui 
accident, certificatul de deces; 
12.19.4 copie după legitimația de joc semnată de 
reprezentantul legal al clubului cu mențiunea “conform 
cu originalul”; 
12.19.5 adeverința eliberata de un organ medical 
abilitat privind gradul de invaliditate stabilit; 
12.19.6 copie după foaia de prezență colectivă la 
antrenament semnată de doctor, antrenor, președinte 
și cu mențiunea “conform cu originalul”. 
12.19.7 alte acte necesare, pentru soluționarea 
cererilor de plată 
12.20 EUROINS este în drept să amâne plata 
indemnizațiilor dacă, în legătură cu evenimentul 
asigurat, a fost deschisă împotriva Asiguratului o 
anchetă din partea organelor de poliție sau o 
procedură penală, până la finalizarea anchetei, 
respectiv a cercetărilor penale. 
12.21 Pretențiile Asiguratului față de EUROINS în 
legătură cu accidentul produs și cu urmările acestuia, 
se sting în limita sumei asigurate. EUROINS răspunde 
numai în limita sumei asigurate, iar în măsura în care 
prejudiciile cauzate victimelor ca urmare a unor 
evenimente asigurate prin prezenta poliță nu sunt 
acoperite integral prin suma asigurata și prin prestațiile 
asigurărilor sociale de stat, Clubul sportiv rămâne 
răspunzător patrimonial pentru diferență, potrivit legii 
civile. 
12.22 Despăgubirile se plătesc de către EUROINS în 
lei, prin aplicarea cursului de schimb al Băncii 
Naționale a României (B.N.R.) de la data producerii 
evenimentului asigurat, indiferent de valuta în care a 
fost stabilită suma asigurată. 
 
CAP. 13 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 

13.1 Prin acordul scris al Asiguratului și al EUROINS 
sau al Contractantului și al EUROINS, asigurarea 
poate fi completată/modificată. 
13.2 EUROINS este în drept să decidă dacă, și în ce 
condiții, va menține asigurarea în situația în care, pe 
parcursul valabilității Contractului, înainte de 
producerea evenimentului asigurat: 
13.2.1 se constată că la data încheierii asigurării 
existau alte date decât cele ce au stat la baza 
încheierii Contractului, sau 
13.2.2 nu sunt respectate impunerile prevăzute prin 
prezentele Condiții de asigurare, sau 
13.2.3 se modifică datele ce au stat la baza încheierii 
Contractului. 
13.3 Dacă menținerea asigurării se va face cu 
modificarea primelor de asigurare, cuantumul 
diferenței se va calcula în funcție de data de la care a 
intervenit schimbarea condițiilor și va reprezenta: 
13.3.1 în cazul plăților făcute de Asigurat – 1/12 din 
diferența între prima anuală inițială și prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare începută 
sau întreagă; 
13.3.2 în cazul returnărilor făcute de EUROINS – 1/12 
din diferența între prima anuală inițială și prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare întreagă. 
13.4 Dacă EUROINS nu încasează prima 
suplimentară prevăzută la pct. 14.3.1 de mai sus, 
sumele asigurate vor fi micșorate proporțional cu prima 
de asigurare efectiv plătită. 
13.5 Dacă se constată, după producerea 
evenimentului asigurat, alte condiții decât cele impuse 
prin prezentele Condiții de asigurare, EUROINS va 
decide dacă, în conformitate cu condițiile reale, 
asigurarea s-ar fi încheiat. În această situație: 
13.5.1 dacă asigurarea s-ar fi încheiat – Indemnizația 
va fi redusă corespunzător raportului dintre prima 
stabilită anterior producerii evenimentului asigurat și 
prima care ar fi trebuit încasată conform condițiilor 
reale; 
13.5.2 dacă asigurarea nu s-ar fi încheiat – nu se va 
acorda Indemnizație, restituindu-se prima de asigurare 
corespunzătoare situației anterioare producerii 
evenimentului asigurat. 
 
CAP. 14 INCETAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
14.1 Răspunderea EUROINS încetează: 
14.1.1 la ora “24” a zilei înscrise în poliță de asigurare 
ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a 
ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de 
asigurare; 
14.1.2 în caz de deces; 
14.1.3 în cazul în care, înainte de a începe 
răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a 
produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în 
cazul în care după începerea răspunderii producerea 
evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul 
se reziliază de drept; 
14.1.4 cu acordul ambelor părți; 
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14.1.5 prin denunțare unilaterală, sub forma unei 
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe 
confirmarea de primire; 
14.1.6 în caz de forța majoră. 
14.2 Pentru sportivul care dobândește calitatea de 
Asigurat ulterior încheierii poliței, răspunderea 
EUROINS începe la ora „„0‟‟ a zilei următoare celei în 
care, în mod cumulativ se îndeplinesc următoarele 
condiții:  
14.2.1 sportivul a fost legitimat cu forme legale,  
14.2.2 EUROINS și-a dat acordul scris asupra preluării 
în asigurare  
14.2.3 Contractantul a plătit prima suplimentară pro-
rata, orice lună începută fiind considerată lună 
întreagă. 
14.3 În situația în care, Asiguratul a furnizat 
declarații/informații false și/sau incomplete la 
încheierea poliței sau pe parcursul derulării 
contractului de asigurare, EUROINS are dreptul de a 
rezilia unilateral Contractul de asigurare, printr-o 
scrisoare recomandată, fără îndeplinirea vreunei alte 
formalități. 
14.4. În cazul denunțării/rezilierii Contractului: 
14.4.1 dacă EUROINS a acordat o Indemnizație ori s-
au produs evenimente pentru care s-ar acorda 
indemnizații, acesta este în drept să rețină primele de 
asigurare plătite de Asigurat/Contractant; 
14.4.2 dacă EUROINS nu a acordat Indemnizație ori 
nu s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o 
Indemnizație – Asiguratului i se restituie, proporțional, 
partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare 
perioadei cuprinse între data încetării Contractului și 
data expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract. 
 
CAP. 15 FORȚA MAJORĂ 
15.1 Părțile nu răspund de neexecutarea la termen 
sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei 
obligații ce le revine dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligației respective 
a fost cauzată de forța majoră. 
15.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să 
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la producerea evenimentului care a 
generat forța majoră și să ia toate măsurile necesare 
în vederea limitării consecințelor. În următoarele 15 
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise 
către cealaltă parte contractantă documentele 
eliberate de organele competente care să ateste 
evenimentele care au determinat forța majoră. 
15.3 Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare 
de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
Părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a 
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese. 
 
CAP. 16 INSTANȚELE COMPETENTE/LITIGII 
16.1 Legea aplicabilă Contractului este legea română. 
16.2 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu 
acest contract de asigurare, inclusiv referitor la 

validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea 
acestuia, se va soluționa potrivit legii, de către 
instanțele de judecată competente din România. 
Părțile convin ca, anterior promovării unei acțiuni în 
justiție, să încerce soluționarea litigiului pe cale 
amiabilă prin transmiterea unei Notificări în acest sens 
părții în culpă. Dacă în termen de 15 zile nu primește 
niciun răspuns sau acesta este considerat 
nemulțumitor, părțile se pot adresa instanței de 
judecată ori SAL-FIN. 
16.3 În caz de imposibilitate de soluționare a unui 
litigiu rezultând din contract, în mod direct, Asiguratul/ 
Contractantul-persoana fizica (Consumatorul) are 
dreptul de a se adresa SAL-FIN, care este singura 
entitate de soluționare alternativa a litigiilor in 
domeniile in care Autoritatea de Supraveghere 
Financiara (ASF) are competenta, care organizează și 
administrează proceduri SAL prin care se propune sau 
impune, după caz, o soluție părților, in conformitate cu 
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind 
organizarea si funcționarea Entității de Soluționare 
Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar 
(SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea 
alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianți. 
Aceste demersuri nu îngrădesc dreptul Asiguratului/ 
Contractantului/Beneficiarului de a formula reclamații 
la adresa EUROINS (la adresa sediului social sau la 
adresa de e-mail reclamatii@euroins.ro) și de a se 
adresa instanțelor de judecată competente. 
 
CAP. 17 DISPOZIȚII FINALE  
17.1 Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de 
asigurare se prescrie în termen de 2 ani. 
17.2 În cazul constatării insolvabilității Asigurătorului, 
pentru plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din 
contractele de asigurare facultative și obligatorii 
încheiate, Asigurații, Beneficiarii, terțele persoane 
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a 
asiguraților (FGA) în baza Legii nr. 213/2015. 
17.3 Contractul este supus reglementărilor privind 
deducerile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă 
contractelor de asigurare. 
17.4 Orice modificare a conținutului prezentelor condiții 
impuse de o schimbare legislativă sau de o decizie a 
organelor de drept, va fi acceptată necondiționat de 
ambele părți. 
17.5 EUROINS nu va acorda nicio garanție sau 
beneficiu și nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui 
contract, dacă acordarea acestora îl poate expune la 
sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor 
altor state față de care România s-a obligat să le 
respecte. 
17.6 Prin semnarea Contractului, Asiguratul/ 
Contractantul: 
17.6.1 declară că cele prevăzute în acesta au fost 
negociate cu EUROINS, conform prevederilor Legii nr. 
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
încheiate între comercianți și consumatori, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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17.6.2 declară că a primit 1 (un) exemplar al 
Informării privind Procesarea Datelor cu Caracter 
Personal și că a luat la cunoștință despre conținutul 
acesteia și drepturile pe care le are potrivit 
Regulamentului 2016/679/UE privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date și altor reglementări aplicabile privind 
protecția datelor; 

17.6.3 declară că și-a exprimat opțiunea ca datele sale 
cu caracter personal să fie sau să nu fie prelucrate în 
scop de marketing în baza formularului Acord de 
marketing, că a luat la cunoștință și a înțeles 
conținutul acestuia; 
17.6.4 declară că a fost informat și cunoaște toate 
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui. 
 

 
 

ASIGURAT, EUROINS, 
 


