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CAP. 1 DEFINIȚII: 

Asigurat: Persoana fizică cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani, participantă în calitate de vânător sportiv, 
la activitatea de vânătoare și are un contract de asigurare încheiat cu EUROINS. 

Contract de 
asigurare: 

Act juridic bilateral încheiat între EUROINS şi Asigurat/Contractant care reglementeazǎ relaţiile 
reciproce dintre aceștia. Contractul de asigurare cuprinde: Poliţa de asigurare, Condiţiile de 
asigurare, Cererea-chestionar și eventuale documente anexe. 

Contractant: Orice organizație vânătorească, persoană juridică, legal constituită din România cu scopul 
gestionării durabile a vânatului și al exercitării vânătorii recreativ – sportive sau vânătorul 
sportiv, persoană fizică, posesor al permisului de vânătoare, care încheie asigurarea în nume 
propriu. Atunci când Contractantul încheie contractul de asigurare cu EUROINS, se obligă față 
de acesta să plătească prima de asigurare și să respecte obligațiile care îi revin prin contract. 

Beneficiar: Persoana fizică căreia i se va plăti despăgubirea cuvenită la producerea riscului asigurat, pe 
baza manifestării de voință a Asiguratului. 

Poliţa de 
asigurare: 

Document semnat între EUROINS și Asigurat care dovedește încheierea contractului de 
asigurare. 

Suma 
asiguratǎ: 

Suma înscrisǎ în Poliţa de asigurare şi care reprezintǎ valoarea maximǎ pe care EUROINS 
poate sǎ o plǎteascǎ la producerea unui risc asigurat. 

Prima de 
asigurare: 

Suma pe care Asiguratul/Contractantul o achitǎ în schimbul preluǎrii de către EUROINS a 
riscurilor asigurate. 

Despǎgubire / 
Indemnizaţie: 

Suma pe care EUROINS o achitǎ Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului asigurat, 
conform condiţiilor de asigurare. 

Eveniment  
asigurat: 

Un eveniment întâmplǎtor şi incert acoperit prin contractul de asigurare, care are ca rezultat 
producerea riscului asigurat. 

Forţǎ majorǎ: Situaţie imprevizibilǎ la data încheierii asigurǎrii şi insurmontabilǎ în momentul apariţiei, definitǎ 
de lege şi care face imposibilǎ executarea obligatiilor asumate prin contractul de asigurare. 

Permis de 
vânătoare: 

Document cu valoare de licență de vânător, obținut în condițiile legii, de persoane fizice cu 
domiciliul sau reședința în România. 

Fond de 
vânătoare: 

Unitatea de gospodărie cinegetică constituită indiferent de categoria de teren, indiferent de 
proprietar și astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes 
cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondul de vânătoare suprafețele din perimetrul 
construit sau împrejmuit din intravilan, suprafețele rezervațiilor științifice, suprafețele parcurilor 
naționale, suprafețele siturilor patrimoniului natural universal și suprafețele strict protejate din 
cadrul zonelor umede de importanță internațională. 

Accident de 
vânătoare: 

Orice eveniment întâmplător și imprevizibil datorat unei cauze fortuite, violente și exterioare 
corpului, care are loc în timpul practicării vânătorii recreativ – sportive, în perimetrul unui fond 
de vânătoare și care are ca rezultat, vătămarea corporală (rănirea, mutilarea, invaliditatea) sau 
decesul Asiguratului. 

Invaliditate  
permanentă: 

Stare ireversibilă ce constă în reducerea potențialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, 
provocată de un accident de vânătoare în care a fost atinsă integritatea corporală sau 
sănătatea persoanei, nesusceptibilă de ameliorări, dovedită de documente eliberate de 
organisme competente. 

Deces: Încetarea din viaţǎ a persoanei asigurate, imediat sau după un interval de timp de cel mult 1 
an, ca o consecinţă a unui accident de vânătoare, care rezultă din Certificatul de deces emis 
de autorităţi competente. 

Intervenţie 
chirurgicalǎ: 

Procedurǎ/tehnicǎ medicalǎ ce implicǎ o incizie efectuatǎ într-un spital, sub o anestezie localǎ 
sau generalǎ, de cǎtre un chirurg cu drept de exercitare a profesiei, în prezenţa unui medic 
anestezist şi socotitǎ necesarǎ pentru ameliorarea unei vǎtǎmǎri corporale suferitǎ de o 
persoanǎ, ca urmare a unui eveniment asigurat. 

Spital: Unitatea sanitarǎ cu paturi, de utilitate publicǎ, cu personalitate juridicǎ, care furnizeazǎ servicii 
medicale în condiţii de deplinǎ acreditare (atât ca unitate sanitarǎ cât şi în ceea ce priveşte 
personalul medical şi auxiliar angajat). 
Nu se consideră spital următoarele instituții:  

- azile 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. 
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CAP. 2 OBIECTUL ASIGURǍRII 
2.1 EUROINS, în baza contractului de asigurare şi în 
schimbul plății primei de asigurare efectuate de cǎtre 
Contractant/Asigurat, asigură integritatea corporală 
sau viaţa Asiguratului prin acordarea acestuia (sau 
Beneficiarului în cazul decesului Asiguratului) de 
indemnizaţii până la limita sumei asigurate, în cazul 
producerii, în timpul perioadei de asigurare, a unui 
accident de vânătoare prin participarea la activitatea 
de vânătoare, desfășurată în condițiile legii, care are 
drept consecinţă invaliditatea permanentǎ sau 
decesul acestuia. 
2.1.1 Pot fi cuprinși în asigurare numai vânătorii care 
îndeplinesc cumulativ condițiile legislației în vigoare. 
2.1.2 Nu sunt cuprinse în asigurare: 
a. persoanele care au o invaliditate permanentă de 
gradul I sau II dobândită înainte de intrarea în vigoare 
a  
poliței de asigurare; 
b. persoanele care nu pot face dovada calității de 
Asigurat. 
2.2 EUROINS acoperă și răspunderea civilă ca urmare 
a vătămării corporale sau a decesului terțelor 
persoane, în legătură cu activitatea de vânătoare. 
În asigurarea complexă a vânătorilor sportivi sunt 
cuprinse: 
Secțiunea I  Asigurarea de accidente a vânătorilor 
sportivi; 
Secțiunea II Asigurarea de răspundere civilă  a 
vânătorilor sportivi. 
 

CAP. 3 RISCURI ASIGURATE 
SECȚIUNEA I – Asigurarea de accidente a 
vânătorilor sportivi 
RISCURI DE BAZǍ 
3.1 EUROINS acoperă riscurile de invaliditate 
permanentă și deces produse în perioada de 
valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a 
unor accidente de vânătoare. În cadrul noțiunii de 
accident de vânătoare sunt cuprinse următoarele 
categorii de evenimente: 
3.1.1 rănirea sau autorănirea cu arme de vânătoare; 
3.1.2 explozia armei, munițiilor sau materialelor 
explosive folosite la vânătoare; 
3.1.3 atacul animalelor sălbatice, atacul păsărilor și 
mușcăturile șerpilor; 
3.1.4 leziunile corporale suferite în situații de legitimă 
apărare (atacul din partea braconierilor sau a altor 
persoane); 
3.1.5 înecul în timpul vânătorii; 
EXTINDERI SPECIALE  
3.2 SPITALIZARE DIN EVENIMENT ASIGURAT 
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. 

3.3 INTERVENŢII CHIRURGICALE DIN EVENIMENT 
ASIGURAT 
Prezentul Articol extinde acoperirea acordată prin 
riscurile de bază pentru intervențiile chirurgicale 
suferite ca urmare a unui accident de vânătoare, 
survenit în perioada de valabilitate a  Poliței.  
3.4 CHELTUIELI MEDICALE DIN EVENIMENT 
ASIGURAT 
Prezentul articol,indemnizează Asiguratul în situația în 
care este obligat, urmare a producerii evenimentului 
asigurat, să suporte următoarele cheltuieli medicale în 
baza prescripției unui medic: 
3.4.1 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; 
3.4.2 medicamente necesare tratării afecțiunii 
respective (numai în situația certificării rețetei 
originale); 
3.4.3 achiziționarea/închirierea (pentru prima dată) de 
proteze, orteze, cârje, scaune cu rotile precum și a 
altor materiale medicale auxiliare necesare. 
SECȚIUNEA II - Asigurarea de răspundere civilă a 
vânătorilor sportivi 
3.5 EUROINS acordă despăgubiri pentru: 
3.5.1 sumele pe care vânătorul sportiv asigurat este 
obligat să le plătească cu titlu de despăgubire și 
cheltuieli de judecată pentru prejudicii de care 
răspunde în baza legii, față de terțe persoane păgubite 
printr-un accident produs cu arma de vânătoare, care 
are drept urmare vătămarea corporală sau decesul; 
3.5.2 cheltuielile de judecată la care este obligat 
Asiguratul în procesul civil. 
 
CAP. 4 EXCLUDERI 
4.1 EUROINS nu acordă indemnizații pentru: 
4.1.1 vătămări corporale sau prejudicii materiale 
produse cu intenție de către Asigurat, ori pentru 
vătămări corporale sau prejudicii materiale produse în 
timpul comiterii unor fapte incriminante ca infracțiuni 
săvârșite cu intenție, dacă aceste fapte rezultă din 
actele emise de organele de drept; 
4.1.2 pierderea sau avarierea bunurilor proprietatea 
Asiguratului, închiriate, împrumutate, aflate în grija sau 
controlul acestuia; 
4.1.3 amenzi de orice fel sau despăgubiri rezultând din 
daune morale; 
4.1.4 cazurile de invaliditate permanentă sau deces 
ale Asiguratului ca urmare a atacului animalelor aflate 
în posesia sa sau a unor terțe persoane; 
4.1.5 cererile formulate de terți față de persoanele 
asigurate în cazul evenimentelor provocate animalelor 
sau de animale aflate în posesia sau îngrijirea 
Asiguratului; 
4.1.6 urmările expunerii prelungite la razele solare, la 
temperaturi extreme și la condițiile meteorologice 
nefavorabile; 
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4.1.7 accidentele de vânătoare datorate sau favorizate 
de consumul de alcool sau substanțe interzise; 
4.1.8 accidentele de vânătoare produse în perioada in 
care vânătoarea este interzisă; 
4.1.9 accidente de vânătoare produse în timpul 
vânătorii practicate cu mijloace interzise; 
4.1.10 cheltuieli făcute în procesul penal de vânătorul 
sportiv asigurat, răspunzător de producerea pagubei, 
chiar dacă odată cu acțiunea penală s-a soluționat și 
latura civilă. 
4.1.11 accidente determinate de fenomene naturale 
cum ar fi: furtună, viscol, cutremur, inundație, trăsnet, 
alunecări de teren, etc. 
 
CAP. 5 ACOPERIRE TERITORIALĂ 
Asigurarea complexă a vânătorilor sportivi este 
valabilă pe teritoriul României. 
 
CAP. 6 PERIOADA DE ASIGURARE ȘI 
RĂSPUNDERE A ASIGURĂTORULUI 
6.1 Perioada de asigurare este de 1 (un) an. 
6.2 Răspunderea EUROINS începe la ora “0” a datei 
prevazută în Poliţa de asigurare, dar nu înainte de 
expirarea zilei în care a fost emisa Poliţa şi s-a achitat 
prima de asigurare. 
De asemenea Asiguratul este obligat să 
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 
6.2.1 a obținut toate autorizațiile cerute de legislația în 
vigoare la data desfășurării activității de vânătoare; 
6.2.2 perioada pentru care a obținut autorizațiile de 
mai sus este începută; 
6.2.3 desfășoară în condițiile legale activitatea de 
vânătoare și respectă prevederile cuprinse în 
autorizațiile de mai sus. 
 
CAP. 7 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
7.1 Contractul de asigurare se încheie în baza cererii 
chestionar completată şi semnată de catre Asigurat 
/Contractant. 
7.2 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei 
de asigurare (sau a celei dintâi rate) şi emiterea de 
către EUROINS a Poliţei de asigurare. 
 
CAP. 8 STABILIREA SUMEI ASIGURATE/LIMITEI 
DE RĂSPUNDERE 
8.1 Sumele asigurate pentru riscurile de bază (deces 
sau invaliditate permanentǎ) precum şi valoarea 
indemnizaţiilor pentru extinderile speciale sunt înscrise 
în Poliţa de asigurare. 
8.2 Limita de răspundere pentru Secțiunea II – 
Asigurarea de răspundere civilă a vânătorilor sportivi 
reprezintă 15% din suma asigurată totală pentru 
riscurile de bază (deces și invaliditate permanentă). 
 
CAP. 9 STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE 
ASIGURARE 
9.1 Primele de asigurare se achitǎ anticipat şi integral 
sau în cel mult patru rate (prima ratǎ se plǎteşte 
înainte de intrarea în vigoare a Poliţei, iar urmǎtoarele 

la datele scadente menţionate în Poliţă). Cuantumul şi 
termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele 
menţionate în Poliţa de asigurare. 
9.2 În condiţiile în care suma asiguratǎ este stabilitǎ: 
9.2.1 în lei, primele/ratele de primǎ de asigurare se 
stabilesc şi se plǎtesc în lei; 
9.2.2 în EURO, primele/ratele de prima de asigurare 
se stabilesc în aceeaşi valută şi se plǎtesc în lei la 
cursul de schimb al Bǎncii Naţionale a României 
(B.N.R.) din data plǎții. 
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 luna 
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 Asiguratului/Contractantului, în 
baza unui act adiţional, dacǎ primele de asigurare 
scadente au fost plătite integral. 
9.6 Contractul de asigurare se considerǎ repus în 
vigoare la expirarea zilei în care s-a plǎtit rata de primǎ 
restantǎ. 
9.7 EUROINS nu va despǎgubi Asiguratul/Beneficiarul 
în cazul eventualelor daune produse în perioada dintre 
data scadentă la care ar fi trebuit sǎ achite rata de 
primă şi data repunerii în vigoare a contractului de 
asigurare. 
9.8 Daca în decurs de 15 zile calendaristice Asiguratul/ 
Contractantul nu solicită repunerea în vigoare a 
contractului de asigurare, acesta se reziliază de drept, 
fǎrǎ vreo notificare prealabilă. 
 
CAP. 10 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
10.1 Răspunderea EUROINS încetează în 
următoarele condiții: 
10.1.1 perioada pentru care s-a încheiat polița de 
asigurare s-a încheiat; 
10.1.2 Asiguratul nu mai are calitatea de membru al 
organizației vânătorești legal constituite din România; 
10.1.3 organizația vânătorească al cărui membru este 
nu mai funcționează legal la momentul producerii 
riscurilor acoperite prin prezentele condiții de 
asigurare; 
10.1.4 Asiguratul a anunțat în scris că renunță la 
activitatea de vânătoare. 
CAP. 11 OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI / 
CONTRACTANTULUI 
11.1 Asiguratul/Beneficiarul asigurǎrii este obligat: 
11.1.1 să comunice EUROINS orice modificare 
intervenită în legătură cu datele luate în considerare la 
data emiterii poliței de asigurare; 
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11.1.2 sǎ comunice EUROINS producerea 
accidentului în termen de 3 zile calendaristice de la 
data evenimentului. 
11.2 Imediat dupǎ accident Asiguratul este obligat sǎ 
se prezinte, în mǎsura în care starea sǎnǎtǎţii îi 
permite, la o unitate sanitarǎ sau la un medic spre a fi 
examinat şi sǎ urmeze tratamentul prescris. Daca 
Asiguratul nu are aceastǎ posibilitate, obligaţia de a-l 
prezenta la unitatea sanitarǎ sau la medic şi a se îngriji 
sǎ urmeze tratamentul prescris o are Contractantul. 
11.3 În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevǎzute 
în cuprinsul CAP. 11 de mai sus, EUROINS are 
dreptul să refuze plata indemnizației dacă din acest 
motiv nu a putut determina cauza producerii 
evenimentului asigurat și întinderea pagubelor. 
 
CAP. 12 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI 
12.1 EUROINS are obligaţia să constate şi să 
evalueze pagubele prin reprezentanţii săi.  
12.2 EUROINS are obligaţia să plătească 
despăgubirile cuvenite, în baza documentaţiei 
complete privind cauzele şi împrejurările în care s-a 
produs evenimentul asigurat şi întinderea pagubelor. 
 
CAP. 13 CONSTATAREA PAGUBELOR. 
STABILIREA ȘI PLATA DESPǍGUBIRILOR 
13.1 EUROINS plateşte întreaga sumǎ asiguratǎ în 
caz de deces sau invaliditate permanenta totală ca 
urmare a unui accident produs în timpul valabilitǎţii 
Poliţei de asigurare, inclusiv dacǎ decesul sau 
invaliditatea s-au ivit în decurs de cel mult un an de la 
data accidentului. 
13.2 Dacǎ invaliditatea permanentă este parţială, 
EUROINS plǎteşte, în limita sumei asigurate pentru 
invaliditate permanentǎ totalǎ, o parte din aceastǎ 
sumǎ corespunzǎtoare gradului de invaliditate 
permanentǎ stabilit conform Tabelului 1. 
13.3 Dacǎ înainte de accident, Asiguratul avea o 
invaliditate permanentǎ din cauza unui accident 
anterior sau din orice altǎ cauzǎ, pentru determinarea 
gradului de invaliditate permanentǎ în urma 
accidentului, se stabileşte mai întâi gradul total de 
invaliditate permanentǎ (inclusiv invaliditatea 
permanentǎ existentǎ înainte de accident); din gradul 
de invaliditate astfel stabilit, se scade gradul de 
invaliditate permanentǎ existentǎ înainte de accident şi 
diferenţa reprezintǎ gradul de invaliditate permanentǎ 
ca urmare a accidentului. 
13.4 Totalul sumelor platite pentru cazurile de 
invaliditate permanentǎ parţialǎ nu poate sǎ 
depașeascǎ suma asigurată pentru invaliditate 
permanentă totală. 
13.5 Plata sumei asigurate pentru deces se face 
independent de plǎţile efectuate pentru invaliditate 
permanentǎ. 
13.6 Gradul de invaliditate permanentă din accident se 
stabileşte de către organele medicale în drept, după 
efectuarea tratamentului medical în baza examinǎrilor 
medicale în conformitate cu instrucțiunile Ministerului 
Sănătății. 

13.7 EUROINS este în drept sǎ ceară şi Asiguratul 
este dator, sub sancţiunea pierderii drepturilor din 
asigurare ca urmare a accidentului, sǎ se prezinte spre 
a fi examinat şi de medici desemnaţi de EUROINS, iar 
dacǎ starea sa nu-i permite deplasarea, sǎ accepte 
examinarea de cǎtre aceşti medici, fǎrǎ vreo cheltuialǎ 
pentru Asigurat. 
13.8 În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevazute la 
art.13.7 de mai sus, EUROINS poate refuza plata 
indemnizaţiei de asigurare, dacă din acest motiv nu a 
putut stabili gradul de invaliditate permanentǎ din 
accident. 
13.9 În cazurile de invaliditate permanentă 
incontestabilă, examinarea Asiguratului, stabilirea 
gradului de invaliditate permanentǎ şi plata sumei 
asigurate, se pot face înainte de terminarea 
tratamentului; în celelalte cazuri, stabilirea gradului de 
invaliditate permanentǎ şi plata indemnizaţiilor de 
asigurare se fac la terminarea tratamentului, dar nu 
mai devreme de trei luni şi nici mai târziu de un an de 
la data accidentului. 
13.10 Suma asiguratǎ se plǎteşte Asiguratului/ 
Beneficiarului. 
13.11 Suma asiguratǎ se plǎteşte independent de 
sumele cuvenite Asiguratului din alte contracte sau 
Poliţe de asigurare. 
13.12 Numǎrul maxim de zile de spitalizare continuǎ 
plătite este de 90 iar numǎrul maxim de zile de 
spitalizare plǎtite într-un an de asigurare este de 180. 
13.13 Nu se acordǎ indemnizaţii de spitalizare decât 
Asiguratului cǎruia medicul specialist îi recomandǎ 
internarea în Spital în scopul tratǎrii consecinţelor unui 
eveniment asigurat; nu se plătesc indemnizații de 
spitalizare pentru tratarea unor afectiuni a cǎror cauză 
nu se încadreaza în definiţia evenimentelor asigurate 
prin prezentele condiţii precum şi pentru internări în 
scopul investigării sau diagnosticării unor boli. 
13.14 Pentru o intervenţie chirurgicală suferită de 
Asigurat, acesta primeşte de la EUROINS un procent 
din suma asigurat (conform Tabelului 2 din Tabele de 
indemnizare privind asigurarea de accidente a 
vânătorilor sportivi), aferentă acestui risc, în funcţie de 
tipul intervenţiei chirurgicale (conform Tabelului 3 din 
Tabele de indemnizare privind asigurarea de accidente 
a vânătorilor sportivi - Gradul de dificultate al 
intervenţiilor chirurgicale). 
13.15 EUROINS indemnizeazǎ Asiguratul pentru 
cheltuielile prevǎzute la art. 3.4 cu condiţia prezentǎrii 
în original a documentelor emise pe numele persoanei 
asigurate, pânǎ la limita maximă înscrisǎ pe Poliţǎ; 
dacǎ la momentul producerii evenimentului asigurat 
mai existǎ şi o altă asigurare încheiatǎ de Contractant 
şi/sau Asigurat care acoperǎ cheltuielile menţionate la 
art. 3.4, rǎspunderea EUROINS se va limita la cota 
proporţionalǎ care-i revine cu privire la riscul asigurat 
produs. 
13.16 Prevederile art. 13.12 - 13.15 se aplică numai 
dacǎ s-a plǎtit prima suplimentarǎ corespunzǎtoare 
extinderilor speciale şi sunt valabile în perioada de 
valabilitate a Poliţei de asigurare. 
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13.17 În cazul producerii evenimentelor asigurate, 
pentru încasarea sumei cuvenite în baza Poliţei de 
asigurare, Asiguratul/Beneficiarul va prezenta 
EUROINS, dupǎ caz, urmǎtoarele documente: 
13.17.1 cererea de despǎgubire; 
13.17.2 actele de identitate ale Asiguratului, în caz de 
invaliditate sau, dupǎ caz, actul de deces; 
13.17.3 procesul-verbal încheiat de autoritățile 
competente sau orice acte care pot arăta 
circumstanțele producerii evenimentului asigurat și din 
care sǎ rezulte data, felul şi împrejurǎrile accidentului; 
în cazul accidentelor pentru care nu s-au încheiat 
procese-verbale de constatare de cǎtre organele 
competente, data, felul şi împrejurǎrile accidentului vor 
fi dovedite prin:  
a. adeverinţe eliberate de organul medical care a dat 
primul ajutor dupǎ accident, sau prin orice mijloace 
legale de probǎ, inclusiv, în lipsa altor probe, cu 
declaraţii de martori autentificate de organe 
competente sau date în faţa reprezentanţilor 
EUROINS; 
b. în caz de deces al Asiguratului în urma unui 
accident, certificatul de deces;  
c. adeverinţa eliberatǎ de un organ medical abilitat  
privind gradul de invaliditate stabilit; 
În mod expres și în funcție de fiecare caz, EUROINS 
poate solicita Asiguratului să prezinte și alte 
documente pentru determinarea legalității plății sau 
pentru determinarea nivelului corespunzător al 
indemnizației de asigurare. 
13.18 EUROINS este în drept sǎ amâne plata 
indemnizaţiilor dacă, în legǎtură cu evenimentul 
asigurat, a fost deschisă împotriva Asiguratului o 
anchetă din partea organelor de Poliţie sau o 
procedurǎ penală, pâna la finalizarea anchetei, 
respectiv a cercetǎrilor penale. 
13.19 Pretenţiile Asiguratului faţă de EUROINS în 
legǎtură cu accidentul produs şi cu urmǎrile acestuia, 
se sting în limita sumei asigurate. EUROINS rǎspunde 
numai în limita sumei asigurate. 
 
CAP. 14 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
14.1 Prin acordul scris al Asiguratului şi  
al EUROINS sau al Contractantului şi al EUROINS , 
asigurarea poate fi completată/modificată. 
14.2 EUROINS este în drept să decidă dacă, şi în ce 
condiţii, va menţine asigurarea în situaţia în care, pe 
parcursul valabilităţii Contractului, înainte de 
producerea evenimentului asigurat: 
14.2.1 se constată că la data încheierii asigurării 
existau alte date decât cele ce au stat la baza 
încheierii Contractului, sau 
14.2.2 nu sunt respectate impunerile prevăzute prin 
prezentele Condiţii de asigurare, sau 
14.2.3 se modifică datele ce au stat la baza încheierii 
Contractului. 
14.3 Dacă menţinerea asigurării se va face cu 
modificarea primelor de asigurare, cuantumul 

diferenţei se va calcula în funcţie de data de la care a 
intervenit schimbarea condiţiilor şi va reprezenta: 
14.3.1 în cazul plăţilor făcute de Asigurat – 1/12 din 
diferenţa între prima anuală iniţială şi prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare începută 
sau întreagă; 
14.3.2 în cazul returnărilor făcute de EUROINS – 1/12 
din diferenţa între prima anuală iniţială şi prima anuală 
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare întreagă. 
14.4 Dacă EUROINS nu încasează prima 
suplimentară prevăzută la pct. 14.3.1 de mai sus, 
sumele asigurate vor fi micşorate proporţional cu prima 
de asigurare efectiv plătită. 
14.5 Dacă se constată, după producerea 
evenimentului asigurat, alte condiţii decât cele impuse 
prin prezentele Condiţii de asigurare, EUROINS va 
decide dacă, în conformitate cu condiţiile reale, 
asigurarea s-ar fi încheiat. În această situaţie: 
14.5.1 dacă asigurarea s-ar fi încheiat – Indemnizaţia 
va fi redusă corespunzător raportului dintre prima 
stabilită anterior producerii evenimentului asigurat şi 
prima care ar fi trebuit încasată conform condiţiilor 
reale; 
14.5.2 dacă asigurarea nu s-ar fi încheiat – nu se va 
acorda Indemnizaţie, restituindu-se prima de asigurare 
corespunzătoare situaţiei anterioare producerii 
evenimentului asigurat. 
 
CAP. 15 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
ASIGURARE 
15.1 Răspunderea EUROINS încetează: 
15.1.1 Asiguratul nu mai are calitatea de membru al 
organizației vânătorești legal constituite din România; 
15.1.2 în caz de deces; 
15.1.3 în cazul în care, înainte de a începe 
răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a 
produs și asigurarea a rămas făra obiect, precum și în 
cazul în care după începerea răspunderii producerea 
evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul 
se reziliază de drept; 
15.1.4 cu acordul ambelor părți; 
15.1.5 prin denunțare unilaterală, sub forma unei 
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un 
preaviz de 20 zile calendaristice; 
15.1.6 în caz de fortă majoră. 
15.2 În situaţia în care, Asiguratul a furnizat 
declaraţii/informaţii false şi/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 
formalităţi. 
15.3 În cazul denunţării/rezilierii Contractului: 
15.3.1 dacă EUROINS  a acordat o Indemnizaţie ori s-
au produs evenimente pentru care s-ar acorda 
indemnizaţii, acesta este în drept să reţină primele de 
asigurare plătite de Asigurat/Contractant; 
15.3.2 dacă EUROINS nu a acordat Indemnizaţie ori 
nu s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o 
Indemnizaţie – Asiguratului i se restituie, proporţional, 
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partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare 
perioadei cuprinse între data încetării Contractului şi 
data expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract; 
15.3.3 restituirea primei către Asigurat/Contractant se 
va face în termen de 15 (cincisprezece) zile 
calendaristice de la data încetării contractului de 
asigurare; 
15.3.4 prevederile acesteia se aplică pentru toate 
cazurile de producere a unui Prejudiciu înainte de 
denunţare/reziliere. 
 
CAP. 16 FORȚA MAJORĂ 
16.1 Părţile nu răspund de neexecutarea la termen 
sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei 
obligaţii ce le revine dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective 
a fost cauzată de forţa majoră. 
16.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să 
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile 
calendaristice de la producerea evenimentului care a 
generat forţa majoră şi să ia toate măsurile necesare 
în vederea limitării consecinţelor. În următoarele 15 
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise 
către cealaltă parte contractantă documentele 
eliberate de organele competente care să ateste 
evenimentele care au determinat forţa majoră. 
16.3 Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare 
de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
Părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a 
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese. 
 
CAP. 17 INSTANȚELE COMPETENTE 
17.1 Legea aplicabilă Contractului este legea română. 
17.2 Orice litigiu decurgând din sau în legatură 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. 
17.3 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 alternativă a litigiilor în 
domeniile în care Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF) are competență, care organizează și 
administrează roceduri SAL prin care se propune sau 
impune, după caz, o soluție părților, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind 

organizarea și funcționarea Entității de Soluționare 
Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar 
(SAL-FIN) și ale O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori și 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. 18 DISPOZIȚII FINALE  
18.1 Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de 
asigurare se prescrie în termen de 2 ani. 
18.2 În cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului, 
pentru plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din 
contractele de asigurare facultative şi obligatorii 
încheiate, Asigurații, Beneficiarii, terțele persoane 
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a 
asiguraților (FGA) în baza Legii nr. 213/2015. 
18.3 Contractul este supus reglementărilor privind 
deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă 
contractelor de asigurare. 
18.4 Orice modificare a conţinutului prezentelor condiţii 
impuse de o schimbare legislativă sau de o decizie a 
organelor de drept, va fi acceptată necondiţionat de 
ambele părţi. 
18.5 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. 
18.6 Prin semnarea Contractului, Asiguratul/ 
Contractantul: 
18.6.1 declară că cele prevăzute în acesta au fost 
negociate cu EUROINS, conform prevederilor Legii nr. 
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
încheiate între comercianţi şi consumatori, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
18.6.2 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; 
18.6.3 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; 
18.6.4 declară că fost informat și cunoaște toate 
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui.

 
 

ASIGURAT, EUROINS, 


