CONDITII DE ASIGURARE
ASIGURAREA DE ACCIDENTE A
ANGAJATILOR
DEFINITII
 Asigurat:
 Beneficiar:
 Contractant:
 Contract de
asigurare:
 Polita de
asigurare:
 Suma
asigurată:
 Prima de
asigurare:
 Despagubire /
Indemnizatie:
 Eveniment
asigurat:
 Forta majoră:
 Accident de
muncă:
 Arsură:

 Boală
profesională:
 Convalescentă:
 Incapacitate
temporara de
munca:
 Interventie
chirurgicală:
 Invaliditate
permanentă:
 Spital:

Persoana fizică care are o relaţie de muncă cu Contractantul, inclusiv directorii, directorii
executivi, managerii, administratorii etc. care au un contract de muncă / contract de
mandat încheiat cu Contractantul.
Persoana fizica desemnata de Asigurat pentru a incasa despagubirea cuvenita in cazul
decesului sau;
Persoana fizică sau juridică, care ìncheie cu EUROINS contractul de asigurare ìn
beneficiul Asiguratului si care are obligatia platii primelor de asigurare;
Act juridic bilateral incheiat intre EUROINS si Asigurat care reglementeaza relatiile
reciproce. Contractul de asigurare cuprinde Polita de asigurare, Conditiile de asigurare,
Cererea de asigurare, eventuale documente anexe;
Document semnat intre EUROINS si Asigurat care dovedeste incheierea contractului de
asigurare;
Suma inscrisa in polita de asigurare si care reprezinta valoarea maxima pe care
EUROINS poate sa o plateasca la producerea unui risc asigurat;
Suma pe care Asiguratul o achita in schimbul preluarii de catre EUROINS a riscurilor
asigurate;
Suma pe care EUROINS o achita Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului
asigurat, conform conditiilor de asigurare;
Un eveniment intamplator si incert acoperit prin contractul de asigurare, care are ca
rezultat producerea riscului asigurat;
Situatie imprevizibila la data incheierii asigurarii si insurmontabila in momentul aparitiei,
definita de lege si care face imposibila executarea obligatiilor asumate prin contractul de
asigurare;
Vatamarea violentă a organismului, precum si intoxicatia acută profesională, care au loc
in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca
incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
Boala chirurgicala locala si generala produsa de multipli agenti (termici, chimici, flama
electrica) cu evolutie stadiala bine definita si cu prognostic in functie de amploarea si
evolutia leziunii locale, de gravitatea complicatiilor si de precocitatea si corectitudinea
tratamentului;
Afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii cauzata de
agenti nocivi fizici chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca;
Perioada de tranzitie prin care trece un bolnav dupa vindecare pina la insanatosirea
deplina.
Situatia aparuta ca urmare a unui accident suferit de Asigurat, ce il impiedica pe acesta in
totalitate sa efectueze orice activitate, pe o perioada de timp limitata, dovedita prin
documente medicale eliberate de o unitate sanitara competenta;
Procedura/tehnica medicala ce implica o incizie efectuata intr-un spital, sub o anestezie
locala sau generala, de catre un chirurg cu drept de exercitare a profesiei, in prezenta
unui medic anestezist si socotita necesara pentru ameliorarea unei vatamari corporale
suferita de o persoana, ca urmare a unui eveniment asigurat;
Stare ireversibila ce consta in reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual,
provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala sau sanatatea
persoanei, nesusceptibila de ameliorari, dovedita de documente eliberate de organisme
competente;
Unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care furnizeaza
servicii medicale in conditii de deplina acreditare (atat ca unitate sanitara cat si in ceea ce
priveste personalul medical si auxiliar angajat);

Art. 1 OBIECTUL ASIGURARII
1.1 Asigurarea se incheie numai pentru angajatii
Contractantului care au contract de munca cu acesta.
1.2 Pot fi cuprinse in asigurare persoane in varsta de
la 18 la 69 de ani, cu conditia ca la data expirarii
asigurarii persoana asigurata sa nu depaseasca varsta
de 70 de ani.
1.3 Nu se asigura persoanele:
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1.3.1 care au o invaliditate permanenta mai mare de
50%;
1.3.2 care prezinta probleme cu privire la starea
sanatatii, care au nevoie de ingrijire (persoanele care
sunt dependente de ajutor strain pentru indeplinirea
treburilor zilnice);
1.3.3 cu boli psihice.
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1.4 Angajatii Contractantului carora li se desface (sau
li se suspenda) contractul de muncă, indiferent din ce
cauză, pierd calitatea de Asigurat.
Art. 2 RISCURI ASIGURATE
RISCURI DE BAZA
2.1 EUROINS acopera riscurile de invaliditate
permanentă si deces produse in perioada de
valabilitate a contractului de asigurare ca urmare a:
2.1.1 accidentelor de muncă; în cadrul accidentelor de
muncă sunt cuprinse si urmatoarele categorii de
evenimente care vor fi dovedite prin documente
justificative eliberate de organele in drept:
a) accidentul suferit de cei care indeplinesc sarcini de
stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor
activitati culturale, sportive, in timpul si din cauza
indeplinirii acestor sarcini;
b) accidentul suferit ca urmare a unei actiuni
intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori
inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public
sau pentru salvarea de vieti omenesti;
c) accidentul survenit in timpul si pe traseul normal al
deplasarii angajatului de la locul de munca la domiciliul
permanent si invers;
d) accidentul suferit in timpul deplasarii angajatului de
la sediul angajatorului sau orice alt loc de munca
organizat de acesta la o alta persoana juridica sau
fizică, pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu, pe
durata normala de deplasare ;
Pentru punctele c) si d) de mai sus, deplasarea trebuie
sa se faca fara abateri nejustificate de la traseul
normal si, de asemenea, transportul sa se faca in
conditiile prevazute de normele de protectia muncii
sau de circulatie, aflate in vigoare ;
e) accidentul suferit in timpul deplasarilor in interes de
serviciu;
f) ruperea diferitelor organe, produsa brusc, ca urmare
a efortului fizic excesiv in perioada de acoperire a
contractului de asigurare;
g) infectia, in cazul in care substanta infectioasa a
ajuns in corp datorita unui accident, in perioada de
acoperire a contractului de asigurare;
h) accidentul survenit in timpul vizitelor organizate la o
persoana juridică sau fizică in scop profesional;
2.1.2 accidentelor cauzate de activitati care nu au
legatură cu procesul muncii, dacă au loc la sediul
Contractantului, in calitate de angajator, ori in alt loc de
muncă organizat de acesta, in timpul programului de
muncă si nu se datorează culpei exclusive a persoanei
asigurate;
2.1.3 în asigurare sunt cuprinse si urmatoarele
accidente :
a. accidentele produse ca urmare a circulatiei
mijloacelor de transport;
b. insolatii, degerari, colaps prin caldura sau frig, de la
care Asiguratul nu s-a putut sustrage din cauza
accidentului;
c. asfixierea prin emanatie de gaze si/sau de vapori si
urmarile ingerarii accidentale de substante toxice;
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d. arsuri, inec, lovire, cadere, alunecare, intepare,
taiere;
e. explozii, prabusiri/alunecari de teren, actiunea
fulgerului, actiunea curentului electric;
f. atacul din partea altei persoane sau a unui animal;
g. decesul cauzat de o boala infectioasa acuta
posttraumatica, turbare sau tetanos;
h. urmarile imediate ale efortului fizic excesiv si subit
determinat de cauze de forta majora;
i. accidentele provocate de functionarea masinilor,
aparatelor, uneltelor;
j. accidentele rezultate in urma actiunii armelor.
2.1.4 La solicitarea Contractantului, in schimbul unei
prime suplimentare, asigurarea se poate extinde si:
a. in afara orelor de munca ale angajatului (acoperirea
de 24 de ore din 24);
b. in afara teritoriului tării pentru prestarea de lucrări si
servicii, in baza unor contracte, conventii sau in alte
conditii prevazute de lege, incheiate de Contractant cu
parteneri straini.
EXTINDERI SPECIALE
2.2 BOLI PROFESIONALE
2.2.1 EUROINS asigura personalul angajat mentionat
in Polita pentru boli profesionale; pentru a beneficia de
indemnizatie in baza prezentului articol, boala
profesionala trebuie sa se manifeste pentru prima data
dupa data de debut a asigurarii.
2.2.2 Nu intra sub protectia asigurării decât bolile
profesionale a caror cercetare, declarare sau evidenta
este obligatorie conform "Normelor metodologice
privind declararea, cercetarea si evidenta accidentelor
de munca si a imbolnavirilor profesionale".
2.2.3 Declararea bolii profesionale de catre
Laboratorul de Boli Profesionale din cadrul Autoritatii
de Sanatate Publica Judetene sau a Municipiului
Bucuresti este o conditie ce precede orice raspundere
revenind EUROINS.
2.2.4 Este cuprins in asigurare numai personalul
pentru care, in momentul incheierii politei de asigurare,
s-a platit prima de asigurare suplimentara
corespunzatoare.
2.3 SPITALIZARE DIN EVENIMENT ASIGURAT
In situatia in care Asiguratul este internat intr-un Spital
pentru o perioada de minimum 3 zile (ca urmare a
unor evenimente asigurate produse in perioada de
valabilitate a politei) EUROINS va plati pentru fiecare
zi de spitalizare (incepand cu prima zi de internare)
indemnizatia prevazuta in polita pentru acest risc
asigurat.
2.4 CONVALESCENTA DIN ACCIDENT
In situatia in care, urmare a unui eveniment asigurat
produs in perioada de valabilitate a Politei, Asiguratul,
dupa o perioada de spitalizare de minim 3 zile, se afla
in incapacitate temporara de munca, dovedita prin
existenta unui concediu medical emis pe numele sau,
este indemnizat de catre EUROINS pentru fiecare zi
de convalescenta, incepand cu perioada imediat
urmatoare spitalizarii.
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2.5 INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA DIN
EVENIMENT ASIGURAT
2.5.1 In situatia in care, urmare a unui eveniment
asigurat produs in perioada de valabilitate a politei,
Asiguratul se afla in incapacitate temporara de munca,
dovedita prin prezentarea unui concediu medical pe
numele sau, EUROINS plateste indemnizatia
prevazuta in Polita pentru fiecare zi de concediu
medical (chiar daca zilele nu sunt consecutive),
incepand imediat cu prima zi dupa perioada fransizei
temporale. Fransiza temporala se aplica o singura
data pentru un eveniment asigurat.
2.5.2 Perioada de incapacitate temporara de munca
acopera:
a. convalescenta post-spitalizare si/sau
b. perioada de tratament ambulatoriu pentru
evenimente asigurate, dar care nu necesita spitalizare.
2.6 INTERVENTII CHIRURGICALE DIN EVENIMENT
ASIGURAT
Prezentul Articol extinde acoperirea acordata prin
polita de baza asupra Asiguratilor nominalizati in
Tabelul anexat, pentru interventiile chirurgicale suferite
ca urmare a unui accident acoperit prin Conditiile de
asigurare generale, survenit in perioada de valabilitate
a acestei polite.
2.7 ARSURI DIN EVENIMENT ASIGURAT
2.7.1 Prezentul Articol extinde, prin plata unei prime
suplimentare acoperirea acordata prin polita de baza
asupra Asiguratilor nominalizati in Tabelul anexat,
pentru arsuri suferite ca urmare a unui accident
acoperit prin riscurile de baza, survenit in perioada de
valabilitate a acestei polite.
2.7.2 Prevederile prezentului Articol sunt valabile pe
teritoriul Romaniei. Arsurile suferite ca urmare a unor
accidente produse in afara teritoriului Romaniei nu
sunt acoperite prin acest Articol, decat in masura in
care a fost incasata o prima suplimentara.
2.8 CHELTUIELI MEDICALE DIN EVENIMENT
ASIGURAT
Prezentul articol extinde acoperirea conferita prin
paragrafele 2.1.1 si 2.1.2 si indemnizeaza Asiguratul in
situatia in care este obligat, urmare a producerii
evenimentului asigurat, sa suporte urmatoarele
cheltuieli medicale in baza prescriptiei unui medic:
a. transportul cu ambulanta de la locul accidentului la
cea mai apropiata unitate medicala abilitata in
acordarea primului ajutor sau de la aceasta unitate
medicala la o alta specializata pentru rezolvarea
cazului respectiv, numai in situatia in care acest lucru
este necesar din punct de vedere medical si, in caz
contrar, ar pune viata asiguratului in pericol;
b. medicamente necesare tratarii afectiunii respective
(numai in situatia certificarii retetei originale);
c. achizitionarea /inchirierea (pentru prima data) de
proteze, orteze, carje, scaune cu rotile precum si a
altor asemenea necesare.
2.9
FRACTURI
OSOASE
DIN
EVENIMENT
ASIGURAT
In situatia in care, urmare a unui eveniment asigurat,
Asiguratul sufera una sau mai multe fracturi,
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EUROINS indemnizeaza persoana asigurata daca la
incheierea politei EUROINS si Contractantul au
convenit in scris asupra extinderii acoperirii politei si
asupra acestui tip de indemnizare.
2.10 IMOBILIZARE IN APARAT GIPSAT
In situatia in care, urmare a unui eveniment asigurat
produs in perioada de valabilitate a politei, Asiguratul
este imobilizat intr-o imbracaminte din gips sau o alta
aparatura echivalenta (fixator extern etc.) EUROINS
plateste indemnizatia prevazuta in polita in conditiile
prevazute in polita si la articolul 10, cu respectarea
excluderilor de la articolul 3.
Art. 3 EXCLUDERI
3.1 Nu sunt cuprinse in asigurare si EUROINS nu va
acorda despagubiri pentru:
3.1.1 urmările bolilor profesionale;
3.1.2 urmările bolilor cauzate de afectiuni psihice
precum si ale celor transmisibile prin atacul animalelor;
3.1.3 urmările bolilor infectioase (malarie, tifos
exantematic, SIDA, etc.);
3.1.4 urmările iradierii puternice (cu o intensitate de cel
putin 100 electron-volti) prin raze laser sau ultraviolete
produse artificial;
3.1.5 urmările expunerii prelungite la razele solare, la
temperaturi extreme si la conditii meteorologice
nefavorabile;
3.1.6 sinuciderea, chiar daca persoana asigurata a
comis fapta intr-o stare care exclude libera
determinare a vointei;
3.1.7 consecintele consumului de droguri sau
narcotice, abuzul ori utilizarea de medicamente fara
prescriptie medicala;
3.1.8 conducerea unui autovehicul in stare de
ebrietate;
3.1.9 lipsa măsurilor de securitate si protectie a
angajatilor;
3.1.10 leziuni vertebrale, hemoragii ale organelor
interne sau cerebrale, exceptand cazurile in care
exista o legatura directa de cauzalitate intre aceste
leziuni sau hemoragii si accidentul intamplat care intra
sub acoperirea prezentului contract de asigurare.
3.2 EUROINS nu face plati in baza prezentei polite
daca decesul sau invaliditatea permanentă au fost
cauzate de:
3.2.1 comiterea sau incercarea de comitere cu intentie
a unor fapte pedepsite de codul penal;
3.2.2 operatiuni militare in timp de razboi, declarat sau
nu, greve, tulburari civile;
3.2.3 influente directe sau indirecte ale exploziei
atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca
urmare a folosirii energiei atomice;
3.2.4 calamitati naturale;
3.2.5 detinerea sau folosirea de explozivi;
3.2.6 substante sau compusi chimici, atat ca urmare a
poluarii cat si a declansarii unor reactii chimice;
3.2.7 otraviri si intoxicatii prin introducerea de
substante solide sau lichide pe cale orala.
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Art. 4 TERITORIALITATE
4.1 Asigurarea de accidente pentru angajati este
valabilă pe teritoriul României cu posibilitatea extinderii
valabilitătii printr-un act aditional la contractul de
asigurare.
Art. 5 PERIOADA DE RASPUNDERE A EUROINS
5.1 Perioada de asigurare este de un an. La cererea
Contractan-tului/Asiguratului, asigurarea se poate
incheia si pe perioade mai scurte, dar nu mai putin de
3 luni.
5.2 Raspunderea EUROINS incepe la ora “0” a datei
prevazuta in polita de asigurare, dar nu inainte de
expirarea zilei in care a fost emisa polita si s-a achitat
prima de asigurare.
5.3 Raspunderea EUROINS inceteaza:
5.3.1 la ora “24” a zilei inscrise in polita de asigurare
ca data de expirare a perioadei de asigurare sau a
ultimei zile din perioada pentru care s-a platit prima de
asigurare;
5.3.2 in caz de deces;
5.3.3 in cazul in care, inainte de a incepe raspunderea
EUROINS, evenimentul asigurat s-a produs si
asigurarea a ramas fara obiect, precum si in cazul in
care dupa inceperea raspunderii producerea
evenimentului asigurat a devenit imposibila;
5.3.4 cu acordul ambelor parti;
5.3.5 prin denuntare unilaterala, sub forma unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un
preaviz de 20 zile calendaristice;
5.3.6 in caz de fortă majoră.
5.4 Pentru personalul care dobandeste calitatea de
angajat ulterior incheierii politei, raspunderea
EUROINS incepe in ziua in care personalul a fost
angajat cu forme legale si inceteaza la terminarea
perioadei de asigurare sau, dupa caz, in ziua in care
angajatului i-a incetat contractul de munca din orice
motiv.
Art. 6 MODUL DE INCHEIERE A ASIGURARII
6.1 Contractul de asigurare se incheie in baza
declaratiei
scrisă
si
semnată
de
către
Asigurat/Contractant.
6.2 Asigurarea se considera incheiata prin plata primei
de asigurare (sau a celei dintai rate) si emiterea de
catre EUROINS a politei de asigurare.
6.3 Contractul de asigurare se incheie nominal cu
respectarea articolului 2228 din Codul Civil.
Art. 7 SUMA ASIGURATA
7.1 Sumele asigurate pentru riscurile de baza (deces
sau invaliditate permanenta) precum şi valoarea
indemnizaţiilor pentru extinderile speciale sunt inscrise
in polita de asigurare.
Art. 8 PRIMA DE ASIGURARE
8.1 Primele de asigurare se achita anticipat si integral
sau in cel mult patru rate (prima rata se plateste
inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele
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la datele scadente mentionate in polita). Cuantumul si
termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele
mentionate in polita de asigurare.
8.2 In conditiile in care suma asigurata este stabilita:
8.2.1 in lei, primele/ratele de prima de asigurare se
stabilesc si se platesc in lei;
8.2.2 in valuta (USD, EUR, etc.), primele/ratele de
prima de asigurare se stabilesc in aceeasi valuta si se
platesc in valuta sau in lei la cursul de schimb al Bancii
Nationale a Romaniei (B.N.R.) din data platii.
8.3 Pentru asigurarile incheiate pe o perioada mai
mica de 1 an (minim 3 luni), prima de asigurare se
calculeaza pro-rata, in proportie de 1/10 din prima
anuala inmultit cu numarul de luni pentru care se face
asigurarea. Orice luna inceputa se considera luna
intreaga.
8.4 Neachitarea unei rate de prima la data scadenta
are drept consecinta suspendarea contractului de
asigurare;
8.5 In termen de 15 zile calendaristice EUROINS
poate repune contractul de asigurare in vigoare la
solicitarea scrisă a Asiguratului/Contractantului, in
baza unui act aditional, daca primele de asigurare
scadente au fost platite integral;
8.6 Contractul de asigurare se considera repus in
vigoare la expirarea zilei in care s-a platit rata de prima
restanta;
8.7 EUROINS nu va despagubi Asiguratul/Beneficiarul
in cazul eventualelor daune produse in perioada dintre
data scadenta la care ar fi trebuit sa achite rata de
prima si data repunerii in vigoare a contractului de
asigurare;
8.8 Daca in decurs de 15 zile calendaristice Asiguratul/
Contractantul nu solicita repunerea in vigoare a
contractului de asigurare, acesta se rezilieaza de
drept, fara vreo notificare prealabilă.
Art. 9 OBLIGATIILE ASIGURATULUI/
CONTRACTANTULUI
9.1 Contractantul este obligat sa prezinte la cererea
EUROINS autorizatia de functionare, eliberata de
Inspectoratul Teritorial de Munca de care apartine,
privind protectia muncii potrivit prevederilor legislatiei
in vigoare.
9.2 In cazul in care numărul de angajati se modifică in
cursul
valabilitatii
contractului
de
asigurare,
Contractantul este obligat sa instiinteze EUROINS
despre aceasta modificare.
9.3 Contractantul este obligat sa comunice EUROINS
producerea accidentului de munca in termen de 3 zile
lucratoare de la data evenimentului.
9.4 Imediat dupa accident Asiguratul este obligat sa se
prezinte, in masura in care starea sanatatii ii permite,
la o unitate sanitara sau la un medic spre a fi examinat
si sa urmeze tratamentul prescris. Daca angajatul nu
are aceasta posibilitate, obligatia de a-l prezenta la
unitatea sanitara sau la medic si a se ingriji sa urmeze
tratamentul prescris o are Contractantul.
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9.5 In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute
in cuprinsul Art 9. de mai sus, Asiguratul/
Beneficiarul pierde dreptul la despagubire.
Art. 10 CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA
SI PLATA DESPAGUBIRILOR
10.1 EUROINS plateste intreaga sumă asigurată in
caz de deces sau invaliditate permanentă totală ca
urmare a unui accident produs in timpul valabilitatii
politei de asigurare, inclusiv dacă decesul sau
invaliditatea s-au ivit in decurs de cel mult un an de la
data accidentului.
10.2 Dacă invaliditatea permanentă este partială,
EUROINS plateste, in limita sumei asigurate pentru
invaliditate permanentă totală, o parte din această
sumă corespunzatoare gradului de invaliditate
permanentă stabilit conform tabelului 1.
10.3 Dacă inainte de accident angajatul avea o
invaliditate permanenta din cauza unui accident
anterior sau din orice alta cauza, pentru determinarea
gradului de invaliditate permanenta in urma
accidentului, se stabileste mai intai gradul total de
invaliditate
permanenta
(inclusiv
invaliditatea
permanenta existenta inainte de accident); din gradul
de invaliditate astfel stabilit, se scade gradul de
invaliditate permanenta existenta inainte de accident si
diferenta reprezinta gradul de invaliditate permanenta
ca urmare a accidentului.
10.4 Totalul sumelor platite pentru cazurile de
invaliditate permanenta partiala nu poate sa
depaseasca suma asigurata pentru invaliditate
permanenta totala.
10.5 Plata sumei asigurate pentru deces se face
independent de platile efectuate pentru invaliditate
permanenta.
10.6 Gradul de invaliditate permanentă din accident de
muncă se stabileste de către organele medicale in
drept, dupa efectuarea tratamentului medical in baza
examinarilor medicale in conformitate cu instructiunile
Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului
Finantelor Publice privind examinarea medicala a
angajatilor accidentati.
10.7 EUROINS este in drept să ceară si angajatul este
dator, sub sanctiunea pierderii drepturilor din asigurare
ca urmare a accidentului, sa se prezinte spre a fi
examinat si de medici desemnati de EUROINS, iar
daca starea sa nu-i permite deplasarea, sa accepte
examinarea de catre acesti medici, fara vreo cheltuiala
pentru Asigurat.
10.8 In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute la
pct. 10.6 si 10.7 de mai sus, EUROINS poate refuza
plata indemnizatiei de asigurare, daca din acest motiv
nu a putut stabili gradul de invaliditate permanenta din
accident.
10.9 In cazurile de invaliditate permanentă
incontestabilă, examinarea angajatului, stabilirea
gradului de invaliditate permanenta si plata sumei
asigurate, se pot face inainte de terminarea
tratamentului; in celelalte cazuri, stabilirea gradului de
invaliditate permanenta si plata indemnizatiilor de
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asigurare se fac la terminarea tratamentului, dar nu
mai devreme de trei luni si nici mai tarziu de un an de
la data accidentului.
10.10 Suma asigurata se plateste Asiguratului/
Beneficiarului.
10.11 Suma asigurata se plateste independent de
sumele cuvenite Asiguratului din alte contracte sau
polite de asigurare.
10.12 In cazul bolilor profesionale, Asiguratul trebuie
sa depuna cererea de despagubire in termen de
maximum trei luni de la terminarea perioadei de
asigurare.
10.13 Prin derogare de la paragraful 10.6, in situatia
bolilor profesionale, organul abilitat sa stabileasca
gradul de incapacitate de munca este Institutul
National de Expertiza Medicala si Recuperare a
Capacitatii de Munca la solicitarea Inspectoratului
Teritorial de Munca, in conditiile legii securităţii şi
sănătăţii în muncă 319/2006 cu modificarile ulterioare.
10.14 In caz de incapacitate temporara a capacitatii de
munca ca urmare a unei boli profesionale, EUROINS
plateste, in limita a 20% din suma asigurata pentru
invaliditate permanenta totala, o indemnizatie zilnica
de spitalizare/tratament ambulatoriu pentru o perioada
maxima de 180 de zile.
10.15 In caz de incapacitate permanentă partială ca
urmare a bolii profesionale, EUROINS plateste, in
limita sumei asigurate pentru invaliditate permanenta
totala, suma corespunzatoare gradului de incapacitate
de munca stabilit de Institutul de Expertiza Medicala si
Recuperare a Capacitatii de munca.
10.16 EUROINS este raspunzator pentru plata sumei
asigurate numai daca declararea bolii profesionale s-a
facut pentru prima oara de catre organul abilitat si a
fost contactata din evenimente intamplate in timpul
perioadei asigurate si nu anterior/posterior acestei
perioade.
10.17 In caz de deces decurgand dintr-o boala
profesionala se va plati suma asigurata stabilita pentru
deces in Polita.
10.18 Prevederile Articolelor 10.13-10.19 au intaietate
fata de clauzele de la Articolul 2, in masura in care
intra in contradictie cu acestea.
10.19 Numarul maxim de zile de spitalizare continuă
platite este de 90 iar numărul maxim de zile de
spitalizare plătite intr-un an de asigurare este de 180.
10.20 Nu se acordă indemnizatii de spitalizare decat
Asiguratului caruia medicul specialist ii recomanda
internarea in Spital in scopul tratarii consecintelor unui
eveniment asigurat; nu se platesc indemnizatii de
spitalizare pentru tratarea unor afectiuni a caror cauza
nu se incadreaza in definitia evenimentelor asigurate
prin prezentele conditii precum si pentru internari in
scopul investigarii sau diagnosticarii unor boli.
10.21 Numarul maxim de zile de convalescenta platite
ca urmare a unui eveniment asigurat este de 90 zile,
iar cumulat, pentru un an de asigurare este de 180 zile
10.22 Numarul maxim de zile de spitalizare cumulat cu
zilele de incapacitate temporara de munca, intr-un an
de asigurare nu poate depasi 180 zile.
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10.23 Numarul maxim de zile de incapacitate
temporara de munca ca urmare a unui singur
eveniment asigurat este de 90 zile iar EUROINS va
indemniza maxim 180 zile de incapacitate de munca
intr-un an de asigurare pentru o persoana Asigurata.
10.24 Pentru o intervenţie chirurgicală suferită de
Asigurat, acesta primeşte de la EUROINS un procent
din suma asigurată (Tabel 2), aferentă acestui risc, în
funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale conform
Tabelului 3 (“Gradul de dificultate al intervenţiilor
chirurgicale”).
10.25 Pentru o arsura suferita de Asigurat ca urmare a
unui accident de munca, acesta primeste de la
EUROINS un procent din suma asigurata aferenta
prezentului Articol, in functie de Indicele Prog-nostic
total (IP). Pentru calculul IP si a indemnizatiei de care
bene-ficiaza asiguratul se vor utiliza tabelele 4 si 5.
10.26 EUROINS indemnizeaza Asiguratul pentru
cheltuielile prevazute la articolul 2.10 cu conditia
prezentarii in original a documentelor emise pe numele
persoanei asigurate, pana la limita maxima inscrisa pe
polita; daca la momentul producerii evenimentului
asigurat mai exista si o alta asigurare incheiata de
Contractant si/sau Asigurat care acopera cheltuielile
mentionate la articolul 2.10, raspunderea EUROINS se
va limita la cota proportionala care-i revine cu privire la
riscul asigurat produs.
10.27 Cuantumul indemnizatiei platita de EUROINS se
determina aplicand sumei asigurate pentru acest risc
procentul corespunzator conform tabelului 6. In situatia
in care, urmare a unui eveniment asigurat, Asiguratul
sufera mai multe fracturi indemnizatia cuvenita se
majoreaza cu 25% pentru fracturarea a doua oase, cu
50% pentru fracturarea a trei oase si cu 75% pentru
fracturarea a patru sau mai multe oase.
10.28 Existenta unei fracturi deschise care impune si o
operatie chirurgicala nu exclude indemnizarea
Asiguratului pentru ambele riscuri.
10.29 Indemnizarea Asiguratului pentru “Imobilzare in
aparat gipsat” se face pentru o perioada de maxim 45
zile, chiar daca acestea nu sunt consecutive, intr-un
interval de timp de maxim 180 zile de la data
producerii evenimentului asigurat si cu respectarea
perioadei maxime de indemnizare de 180 zile,
indiferent de numarul de evenimente.
10.30 Prevederile de la paragrafele 10.12 - 10.26 se
aplica numai Asiguratilor pentru care s-a platit prima
suplimemtara corespunzatoare extinderilor speciale si
este valabil in perioada de valabilitate a politei de
asigurare.
10.31 In cazul producerii evenimentelor asigurate,
pentru incasarea sumei cuvenite in baza politei de
asigurare, Asiguratul/Contractantul va prezenta
EUROINS, dupa caz, urmatoarele documente:
a. cererea de despagubire;
b. actele de identitate ale angajatului accidentat, in caz
de invaliditate sau, dupa caz, actul de deces;
c. procesul-verbal din care sa rezulte data, felul si
imprejurarile accidentului; in cazul accidentelor pentru
care nu s-au incheiat procese-verbale de constatare
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de catre organele competente, data, felul si
imprejurarile accidentului vor fi dovedite prin:
- adeverinte eliberate de organul medical care a dat
primul ajutor dupa accident, sau prin orice mijloace
legale de proba, inclusiv, in lipsa altor probe, cu
declaratii de martori autentificate de organe
competente sau date in fata reprezentantilor
EUROINS;
- in caz de deces al angajatului in urma unui accident,
certificatul de deces precum si declaratia scrisa a
angajatului de desemnare a beneficiarului; aceasta
declaratie va trebui sa fie certificata pentru
autenticitate de catre Asiguratul care a incheiat
asigurarea;
- copie dupa contractul de munca vizat de Camera de
Munca;
- adeverinta eliberata de un organ medical abilitat
privind gradul de invaliditate stabilit;
- alte acte necesare, pentru solutionarea cererilor de
plata.
10.32 EUROINS este in drept să amâne plata
indemnizatiilor dacă, in legatura cu evenimentul
asigurat, a fost deschisa impotriva Asiguratului o
ancheta din partea organelor de politie sau o
procedura penala, pana la finalizarea anchetei,
respectiv a cercetarilor penale.
10.33 Pretentiile Asiguratului fata de EUROINS in
legatura cu accidentul produs si cu urmarile acestuia,
se sting in limita sumei asigurate. EUROINS raspunde
numai in limita sumei asigurate, iar in masura in care
prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca
nu sunt acoperite integral prin suma asigurata si prin
prestatiile asigurarilor sociale de stat, angajatorul
ramane raspunzator patrimonial pentru diferenta,
potrivit legii civile, legii securităţii şi sănătăţii în muncă
319/2006 cu modificarile ulterioare.
Art. 11 DISPOZITII FINALE (reziliere, denuntare,
litigii)
11.1 Partile pot aduce de comun acord modificari
contractului de asigurare, acestea intrand in vigoare la
data convenita in scris de catre parti.
11.2 EUROINS poate sa denunte contractul de
asigurare inainte de producerea evenimentului
asigurat, sau sa refuze plata despagubirii dupa
producerea evenimentului asigurat, in cazul in care
Asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin
frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la
EUROINS.
11.3 Prezentul contract reprezinta un contract de
adeziune si prin semnarea lui Contractantul/Asiguratul
confirma ca a luat la cunostinta prevederile conditiilor
de asigurare si ca este de acord cu aplicarea acestora.
11.4 Asigurarea incheiata potrivit prezentelor Conditii
este supusa legilor si practicilor din Romania, iar
prezentele Conditii se completeaza cu prevederile
legale in vigoare privitoare la asigurari.
11.5 Dreptul de a ridica pretentii fata de EUROINS
privind achitarea despagubirii, se stinge in termen de
doi ani de la data producerii evenimentului asigurat.
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11.6 Orice diferend in legatura cu aplicarea si
interpretarea conditiilor de asigurare se va solutiona pe
cale amiabila, in caz contrar litigiul va fi dedus judecatii
instantei competente de la sediul EUROINS.
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