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Prezenta Condiție specială se va aplica numai împreună cu “Condițiile generale privind asigurarea de
incendiu și alte riscuri pentru activități comerciale și industriale“ și au întâietate față de Condițiile generale,
în măsura în care intră în contradicție cu acestea.
Anexă la Polița HC nr.
Asigurat:

Beneficiar:
Contractant:
Contract de
asigurare:
Polița de
asigurare:
Suma asigurată:
Prima de
asigurare:
Despăgubire /
Indemnizație:
Eveniment
asigurat:
Forță majoră:

Accident de
muncă:
Invaliditate
permanentă:

Persoana fizică care are o relație de muncă cu Contractantul, inclusiv directorii,
managerii, administratorii etc. care au un contract de muncă/ contract de mandat încheiat
cu Contractantul.
Persoana fizică desemnată de Asigurat pentru a încasa despăgubirea cuvenită în cazul
decesului sau.
Persoana fizică sau juridică, care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în
beneficiul Asiguratului și care are obligația plății primelor de asigurare.
Act juridic bilateral încheiat între EUROINS și Asigurat care reglementează relațiile
reciproce. Contractul de asigurare cuprinde Polița de asigurare, Condițiile de asigurare,
Cererea de asigurare, eventuale documente anexe.
Document semnat între EUROINS și Asigurat care dovedește încheierea contractului de
asigurare.
Suma înscrisă în polița de asigurare și care reprezintă valoarea maximă pe care
EUROINS poate să o plătească la producerea unui risc asigurat.
Suma pe care Asiguratul o achită în schimbul preluării de către EUROINS a riscurilor
asigurate.
Suma pe care EUROINS o achită Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului
asigurat, conform condițiilor de asigurare.
Un eveniment întâmplător și incert acoperit prin contractul de asigurare, care are ca
rezultat producerea riscului asigurat.
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.
Vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc
în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă
incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.
Stare ireversibilă ce constă în reducerea potențialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual,
provocată de un accident în care a fost atinsă integritatea corporală sau sănătatea
persoanei, nesusceptibilă de ameliorări, dovedită de documente eliberate de organisme
competente.

Art. 1 OBIECTUL ASIGURĂRII
1.1 Asigurarea se încheie numai pentru angajații
Contractantului care au contract de muncă cu acesta.
1.2 Pot fi cuprinse in asigurare persoane în vârstă de
la 18 la 69 de ani, cu condiția ca la data expirării
asigurării persoana asigurată să nu depășească vârsta
de 70 de ani.
1.3 Nu se asigură persoanele:
1.3.1 care au o invaliditate permanentă mai mare de
50%;
1.3.2 care prezintă probleme cu privire la starea
sănătății, care au nevoie de îngrijire (persoanele care
sunt dependente de ajutor străin pentru îndeplinirea
treburilor zilnice);
1.3.3 cu boli psihice.
1.4 Angajații Contractantului cărora li se desface (sau
li se suspendă) contractul de muncă, indiferent din ce
cauză, pierd calitatea de Asigurat.
Art. 2 RISCURI ASIGURATE
2.1 EUROINS acoperă riscurile de invaliditate
permanentă si deces produse în perioada de
valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a:
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2.1.1 accidentelor de muncă; în cadrul accidentelor de
muncă sunt cuprinse si următoarele categorii de
evenimente care vor fi dovedite prin documente
justificative eliberate de organele în drept:
a. accidentul suferit de cei care îndeplinesc sarcini de
stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor
activități culturale, sportive, în timpul și din cauza
îndeplinirii acestor sarcini;
b. accidentul suferit ca urmare a unei acțiuni
întreprinse din proprie inițiativă pentru prevenirea ori
înlăturarea unui pericol care amenință avutul public
sau pentru salvarea de vieți omenești;
c. accidentul survenit în timpul și pe traseul normal al
deplasării angajatului de la locul de muncă la domiciliul
permanent și invers;
d. accidentul suferit in timpul deplasării angajatului de
la sediul angajatorului sau orice alt loc de muncă
organizat de acesta la o altă persoană juridică sau
fizică, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, pe
durata normală de deplasare.
Pentru punctele c. și d. de mai sus, deplasarea trebuie
să se facă fără abateri nejustificate de la traseul
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normal și, de asemenea, transportul să se facă în
condițiile prevăzute de normele de protecția muncii
sau de circulație, aflate in vigoare.
e. accidentul suferit in timpul deplasărilor în interes de
serviciu;
f. ruperea diferitelor organe, produsă brusc, ca urmare
a efortului fizic excesiv în perioada de acoperire a
contractului de asigurare;
g. infecția, în cazul în care substanța infecțioasă a
ajuns în corp datorită unui accident, în perioada de
acoperire a contractului de asigurare;
h. accidentul survenit în timpul vizitelor organizate la o
persoană juridică sau fizică in scop profesional;
2.1.2 accidentelor cauzate de activități care nu au
legătură cu procesul muncii, dacă au loc la sediul
Contractantului, în calitate de angajator, ori în alt loc
de muncă organizat de acesta, în timpul programului
de muncă și nu se datorează culpei exclusive a
persoanei asigurate;
2.1.3 în asigurare sunt cuprinse și următoarele
accidente:
a. accidentele produse ca urmare a circulației
mijloacelor de transport;
b. insolații, degerări, colaps prin căldură sau frig, de la
care Asiguratul nu s-a putut sustrage din cauza
accidentului;
c. asfixierea prin emanație de gaze și/sau de vapori și
urmările ingerării accidentale de substanțe toxice;
d. arsuri, înec, lovire, cădere, alunecare, înțepare,
taiere;
e. explozii, prăbușiri/ alunecări de teren, acțiunea
fulgerului, acțiunea curentului electric;
f. atacul din partea altei persoane sau a unui animal;
g. decesul cauzat de o boala infecțioasă acută
posttraumatică, turbare sau tetanos;
h. urmările imediate ale efortului fizic excesiv și subit
determinat de cauze de forță majoră;
i. accidentele provocate de funcționarea mașinilor,
aparatelor, uneltelor;
j. accidentele rezultate în urma acțiunii armelor.
2.1.4 La solicitarea Contractantului, în schimbul unei
prime suplimentare, asigurarea se poate extinde și:
a. în afara orelor de muncă ale angajatului (acoperirea
de 24 de ore din 24);
b. în afara teritoriului țării pentru prestarea de lucrări și
servicii, în baza unor contracte, convenții sau în alte
condiții prevăzute de lege, încheiate de Contractant cu
parteneri străini.
Art. 3 EXCLUDERI
3.1 Nu sunt cuprinse în asigurare și EUROINS nu va
acorda despăgubiri pentru:
3.1.1 urmările bolilor profesionale;
3.1.2 urmările bolilor cauzate de afecțiuni psihice
precum și ale celor transmisibile prin atacul animalelor;
3.1.3 urmările bolilor infecțioase (malarie, tifos
exantematic, SIDA, etc.);
3.1.4 urmările iradierii puternice (cu o intensitate de cel
puțin 100 electron-volți) prin raze laser sau ultraviolete
produse artificial;
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3.1.5 urmările expunerii prelungite la razele solare, la
temperaturi extreme și la condiții meteorologice
nefavorabile;
3.1.6 sinuciderea, chiar dacă persoana asigurată a
comis fapta într-o stare care exclude libera
determinare a voinței;
3.1.7 consecințele consumului de droguri sau
narcotice, abuzul ori utilizarea de medicamente fără
prescripție medicală;
3.1.8 conducerea unui autovehicul în stare de
ebrietate;
3.1.9 lipsa măsurilor de securitate și protecție a
angajaților;
3.1.10 leziuni vertebrale, hemoragii ale organelor
interne sau cerebrale, exceptând cazurile în care
există o legătură directă de cauzalitate între aceste
leziuni sau hemoragii și accidentul întâmplat care intră
sub acoperirea prezentului contract de asigurare.
3.2 EUROINS nu face plați în baza prezentei polițe
dacă decesul sau invaliditatea permanentă au fost
cauzate de:
3.2.1 comiterea sau încercarea de comitere cu intenție
a unor fapte pedepsite de codul penal;
3.2.2 operațiuni militare în timp de război, declarat sau
nu, greve, tulburări civile;
3.2.3 influențe directe sau indirecte ale exploziei
atomice, ale radiațiilor sau infestării radioactive ca
urmare a folosirii energiei atomice;
3.2.4 calamități naturale;
3.2.5 deținerea sau folosirea de explozivi;
3.2.6 substanțe sau compuși chimici, atât ca urmare a
poluării cât și a declanșării unor reacții chimice;
3.2.7 otrăviri si intoxicații prin introducerea de
substanțe solide sau lichide pe cale orală.
Art. 4 TERITORIALITATE
4.1 Asigurarea de accidente pentru angajați este
valabilă pe teritoriul României.
Art. 5 PERIOADA DE RĂSPUNDERE A EUROINS
5.1 Perioada de asigurare este de un an. La cererea
Contractantului/ Asiguratului, asigurarea se poate
încheia și pe perioade mai scurte, dar nu mai puțin de
3 luni.
5.2 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.
5.3 Răspunderea EUROINS încetează:
5.3.1 la ora “24” a zilei înscrise în polița de asigurare
ca dată de expirare a perioadei de asigurare sau a
ultimei zile din perioada pentru care s-a plătit prima de
asigurare;
5.3.2 în caz de deces;
5.3.3 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;
5.3.4 cu acordul ambelor părți;
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5.3.5 prin denunțare unilaterală, sub forma unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un
preaviz de 20 zile calendaristice;
5.3.6 in caz de forță majoră.
5.4 Pentru personalul care dobândește calitatea de
angajat ulterior încheierii poliței, răspunderea
EUROINS începe în ziua în care personalul a fost
angajat cu forme legale și încetează la terminarea
perioadei de asigurare sau, după caz, în ziua în care
angajatului i-a încetat contractul de muncă din orice
motiv.
Art. 6 MODUL DE ÎNCHEIERE A ASIGURARII
6.1 Contractul de asigurare se încheie în baza
declarației scrisă si semnată de către Asigurat/
Contractant.
6.2 Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei
de asigurare (sau a celei dintâi rate) și emiterea de
către EUROINS a poliței de asigurare.
6.3 Contractul de asigurare se poate încheia în una din
următoarele forme:
6.3.1 nenominal - pentru grupuri de peste 30 persoane
- cu includerea obligatorie a tuturor membrilor eligibili
ai grupului sau a tuturor membrilor eligibili dintr-o
categorie de asigurați;
6.3.2 nominal - pentru grupuri mai mici de 30 persoane
(inclusiv) - cu actualizarea listelor de personal;
6.3.3 nominal, pentru grupuri în care contractantul nu
dorește includerea tuturor membrilor, ci numai a unora
dintre ei. În acest caz, acoperirea este valabilă numai
pentru persoanele nominalizate.
Art. 7 SUMA ASIGURATĂ
7.1 Sumele asigurate pentru riscurile de bază (deces
sau invaliditate permanentă) precum și valoarea
indemnizațiilor pentru extinderile speciale sunt
prevăzute în cotațiile de primă.
Art. 8 PRIMA DE ASIGURARE
8.1 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, iar următoarele
la datele scadente menționate în polița). Cuantumul și
termenele de plată ale primelor de asigurare sunt cele
menționate în polița de asigurare.
8.2 În condițiile în care suma asigurată este stabilită:
8.2.1 în lei, primele/ratele de primă de asigurare se
stabilesc și se plătesc în lei;
8.2.2 în valută (USD, EUR, etc.), primele/ ratele de
primă de asigurare se stabilesc în aceeași valută și se
plătesc în valută sau în lei la cursul de schimb al
Băncii Naționale a României (B.N.R.) din data plății.
8.3 Pentru asigurările încheiate pe o perioadă mai
mică de 1 an (minim 3 luni), prima de asigurare se
calculează pro-rata, în proporție de 1/10 din prima
anuală înmulțit cu numărul de luni pentru care se face
asigurarea. Orice lună începută se consideră lună
întreagă.
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8.4 Neachitarea unei rate de primă la data scadentă
are drept consecință suspendarea contractului de
asigurare.
8.5 În termen de 15 zile calendaristice EUROINS
poate repune contractul de asigurare în vigoare la
solicitarea scrisă a Asiguratului/ Contractantului, în
baza unui act adițional, dacă primele de asigurare
scadente au fost plătite integral.
8.6 Contractul de asigurare se consideră repus in
vigoare la expirarea zilei în care s-a plătit rata de primă
restantă.
8.7 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.
8.8 Dacă in 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.
Art. 9 OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI/
CONTRACTANTULUI.
9.1 Contractantul este obligat să prezinte la cererea
EUROINS autorizația de funcționare, eliberată de
Inspectoratul Teritorial de Muncă de care aparține,
privind protecția muncii potrivit prevederilor legislației
în vigoare.
9.2 În cazul în care numărul de angajați se modifică in
cursul
valabilității
contractului
de
asigurare,
Contractantul este obligat să înștiințeze EUROINS
despre această modificare.
9.3 Contractantul este obligat să comunice EUROINS
producerea accidentului de muncă în termen de 3 zile
lucrătoare de la data evenimentului.
9.4 Imediat după accident Asiguratul este obligat să se
prezinte, în măsura în care starea sănătății ii permite,
la o unitate sanitară sau la un medic spre a fi examinat
și să urmeze tratamentul prescris. Dacă angajatul 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.
9.5 În caz de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute în
cuprinsul Art 9. de mai sus, Asiguratul/ Beneficiarul
pierde dreptul la despăgubire.
Art.10 CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA
SI PLATA DESPĂGUBIRILOR
10.1 EUROINS plătește întreaga sumă asigurată în
caz de deces sau invaliditate permanentă totală ca
urmare a unui accident produs în timpul valabilității
poliței de asigurare, inclusiv dacă decesul sau
invaliditatea s-au ivit în decurs de cel mult un an de la
data accidentului.
10.2 Dacă invaliditatea permanentă este parțială,
EUROINS plătește, în limita sumei asigurate pentru
invaliditate permanentă totală, o parte din această
sumă corespunzătoare gradului de invaliditate
permanentă stabilit conform tabelului 1.
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10.3 Dacă înainte de accident angajatul avea o
invaliditate permanentă din cauza unui accident
anterior sau din orice altă cauză, pentru determinarea
gradului de invaliditate permanentă în urma
accidentului, se stabilește mai întâi gradul total de
invaliditate
permanentă
(inclusiv
invaliditatea
permanentă existentă înainte de accident); din gradul
de invaliditate astfel stabilit, se scade gradul de
invaliditate permanentă existentă înainte de accident și
diferența reprezintă gradul de invaliditate permanentă
ca urmare a accidentului.
10.4 Totalul sumelor plătite pentru cazurile de
invaliditate permanentă parțială nu poate să
depășească suma asigurată pentru invaliditate
permanentă totală.
10.5 Plata sumei asigurate pentru deces se face
independent de plățile efectuate pentru invaliditate
permanentă.
10.6 Gradul de invaliditate permanentă din accident de
muncă se stabilește de către organele medicale în
drept, după efectuarea tratamentului medical în baza
examinărilor medicale în conformitate cu instrucțiunile
Ministerului Sănătății și Familiei și Ministerului
Finanțelor Publice privind examinarea medicală a
angajaților accidentați.
10.7 EUROINS este în drept să ceară și angajatul este
dator, sub sancțiunea pierderii drepturilor din asigurare
ca urmare a accidentului, să se prezinte spre a fi
examinat și de medici desemnați de EUROINS, iar
dacă starea sa nu-i permite deplasarea, să accepte
examinarea de către acești medici, fără vreo cheltuială
pentru Asigurat.
10.8 În caz de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute la
pct. 10.6 si 10.7 de mai sus, EUROINS poate refuza
plata indemnizației de asigurare, dacă din acest motiv
nu a putut stabili gradul de invaliditate permanentă din
accident.
10.9 În cazurile de invaliditate permanentă
incontestabilă, examinarea angajatului, stabilirea
gradului de invaliditate permanentă și plata sumei
asigurate, se pot face înainte de terminarea
tratamentului. In celelalte cazuri, stabilirea gradului de
invaliditate permanentă si 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.
10.10 Suma asigurată se plătește Asiguratului/
Beneficiarului.
10.11 Suma asigurată se plătește independent de
sumele cuvenite Asiguratului din alte contracte sau
polițe de asigurare.
10.12 În cazul producerii evenimentelor asigurate,
pentru încasarea sumei cuvenite în baza poliței de
asigurare, Asiguratul/ Contractantul va prezenta
EUROINS, după caz, următoarele documente:
a. cererea de despăgubire;
b. actele de identitate ale angajatului accidentat, în caz
de invaliditate sau, după caz, actul de deces;
c. procesul-verbal din care să rezulte data, felul si
împrejurările accidentului; în cazul accidentelor pentru
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care nu s-au încheiat procese-verbale de constatare
de către organele competente, data, felul si
împrejurările accidentului vor fi dovedite prin:
- 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 in fata reprezentanților
EUROINS;
- în caz de deces al angajatului în urma unui accident,
certificatul de deces precum si declarația scrisă a
angajatului de desemnare a beneficiarului; această
declarație va trebui să fie certificată pentru
autenticitate de către Asiguratul care a încheiat
asigurarea;
- copie după contractul de muncă vizat de Camera de
Muncă;
- adeverință eliberată de un organ medical abilitat
privind gradul de invaliditate stabilit;
- alte acte necesare, pentru soluționarea cererilor de
plată.
10.13 EUROINS este in 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.
10.14 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 accidentelor de muncă
nu sunt acoperite integral prin suma asigurată și prin
prestațiile asigurărilor sociale de stat, angajatorul
rămâne răspunzător patrimonial pentru diferența,
potrivit legii civile, legii securității și sănătății în muncă
319/2006 cu modificările ulterioare.
Art. 11 DISPOZIȚII FINALE (reziliere, denunțare,
litigii)
11.1 Părțile pot aduce de comun acord modificări
contractului de asigurare, acestea intrând în vigoare la
data convenită în scris de către părți.
11.2 EUROINS poate să denunțe contractul de
asigurare înainte de producerea evenimentului
asigurat, sau să refuze plata despăgubirii după
producerea evenimentului asigurat, în cazul în care
Asiguratul a încercat sau încearcă să obțină prin
fraudă sau tentativă de fraudă despăgubiri de la
EUROINS.
11.3 Prezentul contract reprezintă un contract de
adeziune și prin semnarea lui Contractantul/Asiguratul
confirmă că a luat la cunoștință prevederile condițiilor
de asigurare și că este de acord cu aplicarea acestora.
11.4 Asigurarea încheiată potrivit prezentelor Condiții
este supusă legilor și practicilor din România, iar
prezentele Condiții se completează cu prevederile
legale în vigoare privitoare la asigurări.
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11.5 Dreptul de a ridica pretenții față de EUROINS
privind achitarea despăgubirii, se stinge în termen de
doi ani de la data producerii evenimentului asigurat.
11.6 Orice diferend în legătură cu aplicarea și
interpretarea condițiilor de asigurare se va soluționa pe

cale amiabilă, in caz contrar litigiul va fi dedus judecății
instanței competente de la sediul EUROINS.

ASIGURAT
(Semnătură, stampilă)

REPREZENTANT EUROINS
(Semnătură, stampilă)
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