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Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare [i nu este
unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete sunt furnizate \n documenta]ia Contractului de Asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
R`spunderea civil` a Angajatorului persoan` juridic` pentru accidentele de munc` cauzate angaja]ilor \n timpul procesului de munc`
(inclusiv instruire \n cazul practicienilor/ ucenicilor) sau în îndeplinirea obliga]iilor de serviciu.

Ce se asigur`?
v`t`mare corporal` urmare unui accident de munc`;
distrugerea, avarierea sau degradarea bunurilor mobile ale angaja]ilor;
pierderi financiare de consecin]` ca urmare a pierderii, distrugerii sau
deterior`rii documentelor originale (c`r]i de munc`, diplome, certificate
medicale, învoiri, buletine de identitate, certificate de na[tere, contracte,
adeverin]e);
costul cu reconstituirea, refacerea sau înlocuirea documentelor
men]ionate mai sus;
cheltuieli de judecat` rezonabile.

Bonus: accidentul de traseu, pe drumul declarat, de la domiciliu la
serviciu.

Accident de munc`: v`t`marea violent` a organismului, care are
loc în timpul procesului de munc` sau în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu [i care provoac` incapacitate temporar` de munc` de cel
pu]in 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.
Sunt cuprin[i \n asigurare urm`toarele categorii de “angaja]i”
salaria]i (permanen]i, temporari, sezonieri, zilieri) - cu contract
individual de munc` pentru care sunt achitate la zi taxele;
colaboratorii - cu conven]ie civil` (contract de colaborare);
ucenicii - cu conven]ie civil` (contract de colaborare/ ucenicie);
personal detasat din cadrul grupului de firme din care face]i parte;
cu act adi]ional la contractul de munc` prin care se stabilesc
condi]iile deta[`rii;
persoane aflate în preg`tire practic` (elevi, studen]i, [omeri, stagiari).

Ce nu se asigur`?
Daune cauzate de:
inten]ie, for]` major`;
r`zboi, revolte, greve, acte de vandalism, terorism, riscuri nucleare,
câmpuri electromagnetice, azbest;
prejudicii materiale produse în afara programului de lucru;
bolile profesionale [i intoxica]iile acute profesionale;
daune morale urmare a sanc]ion`rii disciplinare, retrograd`rii ori
suspend`rii din func]ie, schimb`rii din func]ie sau mut`rii \n alt loc
de munc`, diminu`rii salariului, refuzului promov`rii în func]ie,
concedierii indiferent de motivul invocat, salariatul, f`r` s` fie
concediat, este \mpiedicat de a munci;
pentru urm`toarele categorii de accidente de munc`:
în afara grani]elor ]`rii;
în cadrul activit`]ilor sportive organizate;
ca urmare a unei ac]iuni întreprinse din proprie ini]iativ`;
determinat de fenomene sau calamit`]i naturale, cum ar fi
furtun`, viscol, cutremur, inunda]ie, alunec`ri de teren, tr`snet
(electrocutare), dac` victima se afl` în timpul procesului de
munc` sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
ca urmare a unei agresiuni de orice fel din partea oricui.

Exist` restric]ii de acoperire?
Solicit`rile de desp`gubire s` ne fie comunicate \n maxim 3 ani de la
data expir`rii poli]ei de asigurare.
Nu se preiau \n asigurare firme \n insolven]` sau faliment.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabil` pe teritoriul Rom<niei.

Ce obliga]ii am?
S` declara]i corect [i complet informa]iile referitoare la activitate [i riscurile acesteia;
S` ne comunica]i dac` mai exist` [i alte poli]e \n vigoare, care sunt asigur`torii [i care sunt limitele acelor poli]e;
S` semna]i Chestionarul, Poli]a [i Condi]iile de asigurare, orice Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale;
S` achita]i la termen [i \n totalitate prima de asigurare sau ratele de prim` [i primele suplimentare stabilite prin Acte Adi]ionale;
S` ne comunica]i producerea daunei în termen de 3 zile de la data la care a]i luat cuno[tin]`;
S` ne pune]i la dispozi]ie documentele eliberate de Inspectoratul Teritorial de Munc`.

Când [i cum pl`tesc?
Prima integral/Rata I de prim` se pl`te[te \nainte de data stabilit` \n poli]` ca dat` de \nceput a asigur`rii.
Ratele de prim` ulterioare se pl`tesc la datele scadente stabilite \n poli]`.
Prima se pl`te[te \n valuta stabilit` \n poli]`, \n conturile men]ionate \n poli]`.

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?
Acoperirea \ncepe la data fixat` \n poli]`, dac` prima de asigurare sau Rata I a fost pl`tit` \nainte de aceasta dat`. Dac` plata nu s-a facut \nainte de
data de \nceput a asigur`rii, chiar dac` poli]a va fi valabil`, acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei datorate.
V` acord`m o perioad` de p`suire de 30 de zile s` achita]i prima rat`, perioada \n care poli]a este suspendat`, iar dac` dup` acest` perioad` nu
achita]i prima, poli]a se va anula.
Celelalte rate de prim` se vor achita la termenele prev`zute \n poli]`. Pentru celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea \nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare men]ionate \n poli]`.

Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Prin denun]are unilateral`, trimi]ând o Notificare \n scris la sediul nostru cu cel pu]in 20 de zile \nainte de data de la care dori]i ca poli]a s` nu mai fie valabil`;
Prin reziliere, datorat` nerespect`rii obliga]iilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de prim` de c`tre Contractant)
Din pricina inexisten]ei obiectului sau riscului asigurat (de ex: \ncetarea sau suspendarea activit`]ii asiguratului)

