Asigurare pentru deces si invaliditate totala
permanenta (ITP)
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Produs complementar unui credit garantat cu
ipoteca imobiliara

Acest document ofera un rezumat al principalelor caracteristici ale produsului de asigurare. Informatiile
precontractuale si contractuale complete cu privire la acest produs le regasiti in Contractul de Asigurare care
cuprinde: formularul de inscriere in asigurare, certificatul de asigurare si termeni si conditii privind pachetul de
asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acesta este un produs de asigurare care ofera protectie financiara in cazul decesului si invaliditatii totale permanente a
persoanei asigurate, fiind un produs complementar unui credit garantat cu ipoteca imobiliara oferit de Banca.

Ce se asigura?
Riscurile acoperite prin aceasta asigurare sunt, In functie
de varsta la inrolare si de raspunsurile din Chestionarul
medical:
"DA" pentru cel putin o intrebare, indiferent de
varsta:
• Deces din accident;
• Invaliditate totala permanenta din accident.
"NU" pentru toate intrebarile si Varsta la inrolare:
• >=18 ani si < = 50 ani:
✓ Deces si Invaliditate Totala Permanenta din
Imbolnavire pana la maximum 125.000* EUR din
valoarea soldului creditului la data evenimentului
✓ Deces si Invaliditate Totala Permanenta din Accident,
indiferent de soldul creditului la data evenimentului
• >50 ani si < 64 ani:
✓ Deces si Invaliditate Totala Permanenta din
Imbolnavire pana la maximum 75.000* EUR din
valoarea soldului creditului la data evenimentului
✓ Deces si Invaliditate Totala Permanenta din Accident,
indiferent de soldul creditului la data evenimentului
*Echivalent EUR la cursul BNR din ziua producerii
evenimentului asigurat pentru creditele oferite in Lei,
USD, CHF
Valoarea indemnizațiilor: Deces si Invaliditate Totala
Permanenta: 100% din soldul ramas de rambursat al
creditului aferent ultimei date scadente anterioara
producerii decesului, sold pe baza caruia s-a calculat si
platit prima de asigurare si in functie de sumele maxime
asigurate pentru fiecare risc corespunzatoare
Pachetului de asigurare.
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Ce nu se asigura?
 Persoanele fizice ce nu au rezidenta sau domiciliul in

Romania;
 Persoanele cu varsta mai mare de 65 ani;
 Sumele asigurate mai mari de 1.000.000 EUR sau

echivalentul in lei pentru o persoana asigurata.
 Decesul si Invaliditatea totala permanenta din imbolnavire in

cazul persoanelor care raspund cu “DA” la cel putin o
intrebare din chestionarul medical.

Exista restrictii de acoperire?
Principalele excluderi pentru care nu se pot face solicitari de
despagubire sunt :
! Orice conditie in urma careia careia s-a primit ingrijire,
tratament sau aviz de la medic sau care a fost contactata ori
s-a manifestat inainte de Data intrarii in vigoare a asigurarii,
! Orice imbolnavire avand drept cauza directa sau indirecta HIV
! Sinuciderea, in primii doi ani de valabilitate a asigurarii
! Savarsirea sau tentativa de savarsire a unei infractiuni;
! dureri de spate sau stari ce tin de aceasta, in cazul in care
nu exista dovezi medicale radiologice a unei asemenea
invaliditati, doar in cazul ITP
Lista completa a excluderilor poate fi verificata in Informatii
privind Termenii si Conditiile Produsului de Asigurare.

Unde beneficiez de asigurare?
Acoperirea pentru deces si acoperirea pentru invaliditate totala permanenta sunt valabile oriunde in lume.

Ce obligatii am?
▪ Sa achitati prima lunara de asigurare (calculata prin aplicarea ratei de prima, mentionata in Certificatul de asigurare,
la soldul creditului) la data scadenta a creditului sau cel tarziu in perioada de gratie de 60 de zile calendaristice
calculata de la data ultimei scadente; Informatii complete despre prima de asigurare regasiti in documentul Informatii
privind Termenii si conditiile pachetului de asigurare. Beneficiati de o perioada de gratuitate de maximum 30 de zile
calendaristice calculata o singura data de la data intrarii in vigoare a asigurarii pana la data primei scadente a creditului
garantat cu ipoteca imobiliara.
▪ Sa notificati Societatea in scris, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 120 de zile calendaristice, despre orice
eveniment care ar putea face obiectul unei solicitari de despagubire; In cazul unei decizii favorabile, despagubirea se
va plati intr-un termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la primirea documentatiei complete pentru analizarea
solicitarii de despagubire.

Cum si cand platesc?
Plata primei de asigurare se face lunar, la data scadenta a ratei de credit si pana la rambursarea integrala a acestuia.
Prima de asigurare va fi colectata de catre Banca de la dumneavoastra si va fi transferata catre Societate. Beneficiati
de o prioada de gratie de 60 (saizeci) de zile la plata primei lunare de asigurare calculata de la Data Scadenta.

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea?
Intrarea in vigoare a acoperirii:
➢ Acoperirea prin asigurare incepe la data emiterii Certificatului de Asigurare, iar in cazul contractelor de credit
nou acordate garantate cu ipoteca imobiliara, Titularul sa fi transferat suma aferenta creditului.
Protectia prin asigurare inceteaza la prima dintre urmatoarele date:
➢ Data la care expira ultima prima de asigurare in cazul in care prima lunara de asigurare nu este platita pana la
expirarea perioadei de gratie;
➢ Data la care inceteaza contractul de credit, indiferent de cauza;
➢ Data denuntarii unilaterale de catre imprumutatul asigurat, daca aceasta denuntare se produce in primele 20
de zile de la data intrarii in vigoare sau data la care expira ultima prima de asigurare platita daca denuntarea
se face dupa termenul de 20 zile;
➢ La rambursarea integrala a creditului de catre imprumutatul asigurat;
➢ Data decesului sau la data platii indemnizatiei de asigurare pentru Invaliditate Totala Permanenta.
➢ La implinirea varstei de 65 de ani pentru Deces sau a varstei legale de pensionare pentru limita de varsta, dar
nu mai mult de 65 de ani pentru ITP;
➢ Data implinirii termenului de preaviz, in cazul denuntarii asigurarii de catre Societatea de Asigurari.

Cum pot sa reziliez contractul?
Aveti dreptul de inceta contractul de asigurare in orice moment, printr-o solicitare transmisa in scris catre Societate /
Banca.
➢ Daca solicitarea este trimisa in primele 20 de zile de la data intrarii in vigoare a asigurarii, Societatea va restitui
integral eventualele prime platite pana la acel moment.
➢

Daca solicitarea este trimisa dupa cele 20 de zile de la data intrarii in vigoare a asigurarii, asigurarea inceteaza
la data expirarii ultimei prime lunare de asigurare platite anterior denuntarii acoperirii fara ca Societatea sa
datoreze vreo suma imprumutatului asigurat
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