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Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de 
asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală 
și contractuală pusă la dispoziție de SIGNAL IDUNA Asigurări S.A. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea oferită de SIGNAL IDUNA Asigurări S.A. este o asigurare facultativă dedicată persoanelor care dețin cardul de 
credit CardAvantaj emis la Credit Europe Bank (România) S.A. ce acoperă riscul de deces ca urmare a unui accident, 
invaliditate permanentă totală ca urmare unui accident, intrare în șomaj sau spitalizare din orice cauză. 

 

Ce se asigură? 
 

 

✓ Protecția este acordată 24 de ore din 24 de ore. 

✓ Deces ca urmare a unui accident 

✓ Invaliditate permanentă totală ca urmare a unui 
accident 

✓ Intrare în șomaj 

✓ Spitalizare din orice cauză (pentru persoanele care 
nu sunt eligibile pentru riscul de intrare în șomaj). 

 
Suma asigurată se stabilește în RON și reprezintă: 

✓ pentru deces și invaliditate: valoarea soldului total a 
cardului de credit calculată la data emiterii extrasului 
lunar aferent cardului de credit 

✓ pentru intrare în șomaj sau spitalizare din orice 
cauză: 2,5% din valoarea soldului total al cardului de 
credit la data producerii evenimentului asigurat, dar 
nu mai mult de 3.500 RON/lună. 

 

 Ce nu se asigură? 
 
 

 consumul de băuturi alcoolice sau droguri, ori 
medicamente fără prescripție medicală 

 tulburări de cunoștință sau alienare mintală 

 folosirea aparatelor de zbor fără motor, ambarcațiunilor cu 
motor, avioane ușoare, vehicule spațiale sau în cazul 
săriturii cu parașuta 

 accidente survenite în calitate de sportiv legitimat  la 
activități sportive organizate sau antrenamente 

 a participării ca pilot, copilot sau ocupant al unui loc în 
autovehicule care participă la curse 

 accidente survenite în timpul efectuării stagiului militar 

 în timpul conducerii autovehiculului fără permis de 
conducere, este suspendat sau conduce sub influența 
băutorilor alcoolice sau fără abilitatea legală a conducerii 
unui anumite categorii auto 

 sinucidere 

 boli transmise prin atacul animalelor 

 hemoragii interne sau hemoragii cerebrale fără legătură cu 
un accident asigurat 

 război, terorism 

 explozie atomică, radiații sau infestări radioactive, ca 
urmare a energiei atomice sau materiale fisionabile 

 demisia asiguratului 

 expirarea perioadei de probă pentru care a fost angajat 
asiguratul 

 retragerea permisului de muncă al asiguratului 

 pierderea locului de muncă este consecința încălcării 
disciplinei în muncă 

 

Notă: Te rugăm să consulți lista completă a excluderilor din 
condițiile de asigurare. 

   

Există restricții de acoperire? 

 Indemnizația pentru intrarea în șomaj are o 
perioadă de amânare de 3 (trei) luni de la data începerii 
asigurării. 

 Perioada de așteptare pentru riscul de șomaj este de 2 (două) 
luni consecutive în care Asiguratul trebuie să rămână șomer; 
indemnizația pentru intrare în șomaj sau spitalizare se va plăti 
pentru o durată de maximum 6 (șase) luni consecutive. 

 Perioada de calificare pentru spitalizare este de 1 (una) zi în 
cazul unui accident și 3 (trei) zile în cazul unei îmbolnăviri. 

 Perioada de recalificare între două despăgubiri pentru intrarea 
în șomaj / spitalizare este de maximum 10(zece) luni. 

 NOTĂ: Te rugăm să consulți lista completă a restricțiilor de 
acoperire. 
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Unde beneficiez de asigurare? 
✓ România și în țările membre OECD (include Uniunea Europeană) 

 
 

Ce obligații am? 
 

 
La începutul contractului: 
- să furnizez informațiile reale și complete privind starea de sănătate și orice alte informații necesare includerii în asigurare 
Pe perioada contractului: 
- să comunic imediat Asigurătorului orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la 

încheierea poliței, precum și schimbarea împrejurărilor esențiale privind posibilitatea producerii riscurilor asigurate  
- să achit primele de asigurare lunare în vederea menținerii în asigurare în baza extrasului de cont lunar aferent cardului 

de credit 
În caz de daună și al solicitării de despăgubiri: 
- să anunț imediat în scris asigurătorul, în termen de 15 zile despre producerea accidentului 
- să furnizez toate informațiile și documentele solicitate de asigurător și să permită efectuarea investigațiilor privind evenimentul 
asigurat. 
 

 

Când și cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se achită lunar și se calculează la data emiterii extrasului de cont aferent CardAvantaj.  
Prima de asigurare lunară se calculează aplicând cota de primă la valoarea soldului total al cardului de credit și se 
plătește de către asigurat în suma pe care o are de plată către bancă, lunar fiind indicata in extrasul lunar al contului 
cardului de credit.  
În caz de neplată la scadență a unei rate de primă, asiguratul nu beneficiază de perioadă de grație pentru plata primei 
de asigurare. În cazul în care prima lunară de asigurare nu este plătită pentru un asigurat timp de 2 (două) luni 
consecutive, protecția prin asigurare se suspendă. Protecția prin asigurare se reia prin plata primei lunare de asigurare. 
 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
 

 
Acoperirea începe:  
- la data semnării Formularului de înscriere în programul de asigurare și se reînnoiește lunar, prin plata primei lunare 

de asigurare la data scadentă a extrasului de cont aferent cardului de credit. 
 

Acoperirea încetează: 
- prin acordul părților, completând Cererea de încetare a asigurării 
- în momentul în care Asiguratul nu mai îndeplinește una dintre condițiile de eligibilitate 
- a fost plătită Indemnizația de deces ca urmare a unui accident sau de invaliditate permanentă totală ca urmare a 

unui accident 
- prima de asigurare lunară nu a fost plătită 
- când asigurarea de accidente de grup încetează 
- în caz de forță majoră pentru un eveniment certificat oficial. 
 

 
Cum pot să reziliez contractul? 
 

În cazurile în care soliciți denunțarea asigurării, cu acordul contractantului poliței,  se poate restitui prima de asigurare 
plătită anticipat, dacă este cazul. 
 
Potrivit prevederilor Codului Civil, puteți solicita încetarea contractului, pe toată durata acestuia, prin transmiterea unei 
cereri în scris către SIGNAL IDUNA Asigurări S.A., cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca încetarea 
să-și producă efectele.  

 


