ACCIDENTE DE PERSOANE PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE
– clauza specială la asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice –

S.C. Credit Europe Asigurări - Reasigurări S.A., în calitate
de Asigurător, în baza prezentei clauze speciale şi în
schimbul plăţii primei de asigurare suplimentare stabilite,
acoperă persoanele nominalizate în poliţă, aparţinând aceleaşi
familii pentru accidentele survenite pe durata valabilităţii
poliţei de asigurare.
Accident: un eveniment subit, exterior corpului omenesc,
produs fără voinţa asiguratului, şi care are drept consecinţă
deteriorarea stării de sănătate, invaliditatea permanentă sau
decesul acestuia.
Sunt considerate accidente: explozia, prăbuşirea de teren,
cutremurul, trăsnetul, atacul din partea altei persoane sau a
unui animal, acţiunea curentului electric, lovirea, căderea,
înţeparea, tăierea, arsurile, degerările, înecul, intoxicaţia şi
asfixierea subită, accidente produse de mijloacele de
transport precum şi cele determinate de funcţionarea
maşinilor, aparatelor, uneltelor sau acţiunea armelor. Sunt
cuprinse de asemenea în asigurare urmările imediate
(invaliditate permanentă sau deces) ale efortului fizic
excesiv şi subit determinat de cauze de forţă majoră.
Invaliditatea
permanentă:
deprecierea
definitivă,
nesusceptibilă de ameliorare, a potenţialului fizic sau psihic
ca urmare a unui accident survenit în perioada de
valabilitate a asigurării.
Pot fi cuprinse în asigurare persoane a căror vârstă minimă
la încheierea asigurării este de 3 ani, cu condiţia ca la
expirarea ei să nu depăşească vârsta de 70 ani şi care la
intrarea în asigurare nu au un grad de invaliditate
permanentă mai mare de 50%.
Riscuri asigurate
Credit Europe acordă indemnizaţii de asigurare, în limita
sumei asigurate, asiguratului sau, după caz, beneficiarilor,
pentru:
a. deces din accident
b. invaliditate permanentă totală sau parţială din accident
precum şi clauza suplimentară deces şi invaliditate din boală.
a. Deces din accident
În caz de deces din accident, Credit Europe plăteşte
întreaga sumă asigurată beneficiarilor desemnaţi sau, în
lipsa acestora, moştenitorilor legali. Desemnarea
beneficiarului se poate face fie la încheierea contractului de
asigurare, fie pe parcursul derulării acestuia, prin declaraţia
scrisă a asiguratului sau a contractantului asigurării, cu
acordul asiguratului, comunicată la Credit Europe, ori prin
testament. Înlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate
face oricând pe parcursul executării contractului.
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Dacă asiguratul nu a dispus altfel, atunci când au fost
desemnaţi mai mulţi beneficiari, aceştia au drepturi egale
asupra indemnizaţiei de asigurare.
Suma asigurată în caz de deces din accident reprezintă 50%
din suma asigurată pentru cazul de invaliditate permanentă
din accident, dacă prin condiţiile de asigurare speciale sau
prin poliţa de asigurare nu s-a prevăzut altfel.
Dacă un beneficiar a produs intenţionat decesul
asiguratului, suma asigurată se plăteşte celorlalţi beneficiari
desemnaţi sau, în lipsa acestora, moştenitorilor legali.
Plata sumei asigurate pentru deces din accident se face
independent de plăţile efectuate anterior pentru invalidităţi
permanente, cu excepţia cazului în care, ca urmare a
aceluiaşi accident, în timp de 1 an de la data accidentului,
intervine decesul asiguratului. În acest caz suma asigurată
pentru cazul de deces din accident ce va fi plătită
beneficiarului va fi diminuată cu plata efectuată anterior
pentru invaliditate, consecinţa aceluiaşi accident care a
condus la decesul asiguratului.
În cazul decesului din accident suma asigurată se va plăti
dacă accidentul a survenit în perioada de valabilitate a
asigurării, iar decesul ca urmare a acestui accident a avut
loc nu mai târziu de un an de la data accidentului.
b.

Invaliditate permanentă totală sau parţială din
accident
În caz de invaliditate permanentă totală (grad de
invaliditate 100%) se plăteşte întreaga sumă asigurată. În
caz de invaliditate permanentă parţială (grad de invaliditate
mai mic de 100%) se plăteşte o parte din suma asigurată,
corespunzător gradului de invaliditate stabilit.
Stabilirea gradelor de invaliditate se face de către medicii
desemnaţi de Credit Europe în baza baremului medical al
Credit Europe.
Pentru stabilirea gradului de invaliditate, asiguratul este
obligat, după 3 luni de la încheierea tratamentului medical,
dar nu mai târziu de un an de la data accidentului, să se
prezinte spre a fi examinat de medicii desemnaţi de Credit
Europe.
În cazul unor invalidităţi permanente incontestabile
(amputaţii, pierderea definitivă a vederii, auzului, etc.)
stabilirea gradului de invaliditate se va face imediat după
încheierea tratamentului medical.
Plata sumei asigurate se va face numai în cazul în care
invaliditatea permanentă s-a produs într-un interval de un
an de la data accidentului, iar accidentul a avut loc pe
durata de valabilitate a asigurării.
Sumele care se vor plăti asiguraţilor se determină ca procent
din suma asigurată, corespunzător gradului de invaliditate
dobândit în urma accidentului suferit de asigurat.
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b.

c.

Gradul de invaliditate va fi diminuat ţinându-se cont de
gradele de invaliditate existente înainte de accident.
Dacă în urma aceluiaşi accident sunt lezate mai multe
părţi ale corpului, gradul total de invaliditate se
stabileşte prin însumarea gradelor de invaliditate, fără a
putea depăşi 100%.
Totalul sumelor plătite în caz de invalidităţi care sunt
consecinţa unuia sau mai multor accidente produse în
cadrul unui an de asigurare, nu poate depăşi suma
asigurată pentru invaliditate permanentă din accidente.

Excluderi
Credit Europe nu acordă indemnizaţii pentru:
a. accidente datorate tulburărilor de cunoştinţă sau
alienare mintală, chiar şi în măsura în care acestea sunt
consecinţa consumului de băuturi alcoolice sau droguri,
precum şi datorate infarctului, apoplexiei, epilepsiei.
Protecţia se păstrează totuşi dacă aceste tulburări au
fost cauzate de un accident care a fost produs de riscuri
cuprinse în asigurare;
b. accidente survenite ca urmare a consumului de băuturi
alcoolice sau de droguri, abuzul ori utilizarea de
medicamente fără prescripţie medicală;
c. accidente survenite în timpul înfăptuirii sau încercării
de a înfăptui de către asigurat a unei infracţiuni;
d. accidente ale asiguratului survenite în timpul folosirii
aparatelor de zbor fără motor, ambarcaţiuni cu motor,
avioane uşoare, vehicule spaţiale, ca şi pilot sau
membru al echipajului unui aparat de zbor cu motor,
precum şi în cazul săriturii cu paraşuta;
e. accidente survenite în timpul participării asiguratului ca
sportiv legitimat la activităţi sportive organizate sau
antrenamente dacă prin condiţiile speciale de asigurare
nu se prevede altfel;
f. accidente ale asiguratului în timpul participării ca pilot,
copilot sau ocupant al unui loc în autovehicule care
participă la curse (inclusiv la cursele de antrenament),
având ca scop obţinerea de viteze maxime;
g. consecinţa unor tratamente sau intervenţii pe care şi le
face asiguratul sau acceptă să i le facă o altă persoană.
Se menţine însă protecţia prin asigurare în cazul în care
astfel de măsuri terapeutice sau intervenţii au fost
necesare ca urmare a unui accident cuprins în
asigurare;
h. infecţii. Se menţine protecţia prin asigurare dacă
agentul patogen a pătruns în corp printr-o leziune
cauzată de un accident cuprins în asigurare;
i. otrăviri ca urmare a îngurgitării (înghiţirii) unor
substanţe solide sau lichide;
j. accidente care survin în timpul efectuării serviciului
militar în cadrul forţelor armate ale altei ţări sau
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organizaţii internaţionale, dacă condiţiile speciale nu
prevăd altfel;
k. accidente survenite în timpul conducerii autovehiculului
fără permis de conducere, fără abilitarea legală a
conducerii acelei categorii de autovehicule, pe perioada
suspendării permisului de conducere sau conducerii
autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice;
l. sinucidere, chiar şi atunci când este exclusă libera
determinare a voinţei proprii;
m. urmările bolilor transmise prin atacul animalelor, cu
excepţia turbării;
n. hemoragii ale organelor interne sau hemoragii
cerebrale. Se menţine protecţia prin asigurare dacă
aceste evenimente au ca şi cauze accidente produse de
riscuri cuprinse în asigurare;
o. efectele normale ale luminii, temperaturii, stării timpului
şi a radiaţiilor de orice fel;
p. accidentele cauzate direct sau indirect de evenimente
de război, război civil, revoluţie, rebeliune, manifestaţii,
greve. În cazul tulburărilor civile protecţia prin asigurare
se menţine în măsura în care asiguratul nu a participat
activ, împreună cu cei care au iniţiat aceste evenimente;
q. accidente cauzate în mod direct sau indirect de explozie
atomică, radiaţii sau infestări radioactive, ca urmare a
folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
r. accidente cauzate în mod direct sau indirect de poluare
sau contaminare din orice cauză;
De asemenea, nu sunt asigurabile şi nu beneficiază de
protecţie prin asigurare, chiar dacă au plătit primele de
asigurare, persoanele care necesită o îngrijire permanentă
de durată, precum şi bolnavii psihici. În acest caz primele de
asigurare încasate se vor restitui.
Se consideră că o persoană necesită îngrijire permanentă de
durată atunci când existenţa sa cotidiană este condiţionată
de o îngrijire permanentă din partea altei persoane.
Dispoziţii finale
Prezentei clauze i se aplică toate prevederile din „Condiţii
generale privind asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice”, în
măsura în care nu contravin celor de mai sus.
Prezenta clauză specială poate fi ataşată oricărui contract
de asigurare de locuinţe şi bunuri casnice şi face parte
integrantă din acesta. Dacă acoperirea prin asigurarea de
bază încetează, încetează şi acoperirea aferentă clauzei
speciale. Rezilierea clauzei speciale nu afectează în nici un
fel asigurarea de bază. Clauza specială intră în vigoare la
aceeaşi dată cu asigurarea de bază sau oricând la o dată
ulterioară, dar nu mai devreme de plata primei de asigurare.
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