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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. 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
 

SIGNAL Accident asigură persoanele fizice aflate în autovehiculul nominalizate în poliță (conducătorul autovehiculului și 
pasagerii acestuia), conform numărului de locuri menționat în talonul autovehiculului, care se află în autovehicul la 
momentul accidentului și care nu au un grad de invaliditate permanentă mai mare de 50% la încheierea poliței de asigurare. 

 
 

Ce se asigură? 

 
Persoanele aflate în autovehicul pentru accidente survenite 
pe durata valabilității poliței de asigurare, pentru riscurile: 

 

✓ Deces din accident; 

✓ Invaliditate permanentă totală sau parțială din  
accident. 

 
Suma asigurată reprezintă valoarea în RON selectată de 
asigurat sau contractant în una din variantele oferite de 

asigurător. Sumele asigurate pentru deces din accident, 
invaliditate permanentă din accident se stabilesc în polița 
de asigurare și acoperă toate persoanele aflate în 

autovehicul la data producerii evenimentului. 
 

În cazul în care în unul și același eveniment au fost 
prejudiciate mai multe persoane, indemnizația se va 

împărți proporțional în funcție de numărul persoanelor 
prejudiciate. 

   

Ce nu se asigură? 

 

Accidente ca urmare sau în legătură cu: 

 Sinucidere; 

 Conducerea autovehiculului fără permis de 
conducere, fără abilitatea legală a conducerii 
acelei categorii de autovehicule, pe perioada 
suspendării permisului de conducere sau 
conducerii autovehiculului sub influența băuturilor 
alcoolice; 
 În timpul înfăptuirii unei infracțiuni; 
 Hemoragii ale organelor interne sau hemoragii 
cerebrale; 

 Consumului de băuturi alcoolice sau droguri ori 
medicamente fără prescripție medicală; 

 Tulburări de cunoștință sau alienare mintală; 

 Datorate infarctului, apoplexiei, epilepsie; 

 Război, război civil, revoluție, rebeliune, manifestații, 

greve; 

 Explozii atomice sau materiale  fisionabile; 
 
Notă: Te rugăm să consulți lista completă a excluderilor 
din  condițiile de asigurare. 

   

   
Există restricții de acoperire? 

 Motocicluri. 

 În caz de invaliditate permanentă totală sau parțială, 

despăgubirea se va acorda în funcție de gradul de 
invaliditate stabilit de către autoritatea medicală. 

 În cazul producerii unui eveniment în care au fost 
prejudiciate mai multe persoane, indemnizația se va 
împărți proporțional în funcție de numărul persoanelor 
prejudiciate. 

 

Asigurarea de accidente a  
persoanelor din autovehicule 
 

Document de informare privind produsul de asigurare 
 

Societatea: SIGNAL IDUNA Asigurări S.A. înregistrată în România  
și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. 059/ 09.07.2007 
 

Produsul: SIGNAL Accident 
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Unde beneficiez de asigurare? 

✓ România și străinătate. 

 

   Ce obligații am? 

 
Pe perioada contractului: 

 

- să înștiințez asigurătorul în scris, cu privire la orice modificare a împrejurărilor esențiale privind riscul, ce au stat  

la baza încheierii contractului de asigurare; 

- să întrețin autovehiculul menționat în polița de asigurare în bune condiții și în conformitate cu dispozițiile legale. 

În cazul producerii evenimentului asigurat: 
 

- să înștiințez imediat organele de poliție în cazul producerii unui accident cu vătămări corporale; 

- să iau imediat măsuri privind acordarea primului ajutor, transportarea răniților la spital și orice măsuri de limitare a 
accidentului;  

- să înștiințez asigurătorul, în termen de 30 zile despre producerea accidentului. Înștiințarea se va face telefonic la 
numele 0756 59 59 59, 021 659 59 59 sau prin e-mail: avizaridaune@signal-iduna.ro; 

- să furnizez toate informațiile și probele (acte, documente) solicitate de asigurător și să permit reprezentanților 
acesteia să facă investigații privind accidentul. 

 

 
Când și cum plătesc? 

 
Prima de asigurare se achită anticipat și integral la încheierea asigurării. 
 
Poți plăti: 

- direct la SIGNAL IDUNA Asigurări prin virament bancar, internet banking sau în numerar la sediul nostru; 

- la intermediarii produselor noastre prin virament bancar, internet banking în conturile acestora sau în numerar la 

sediile lor. 

 
 

 
Când începe și când încetează acoperirea? 

 
Acoperirea începe: 

- la data precizată în polița de asigurare, dar nu mai devreme de ora 0:00 a zilei următoare celei în care a fost 

achitată prima de asigurare/prima rată de primă 

 

Acoperirea încetează: 

- la ora 24 a datei înscrisă în polița de asigurare, ca dată de expirare a asigurării. 
 

În cazul contractelor reînnoite acoperirea prin asigurare va începe de la ora 00:00 a zilei imediat următoare celei în 
care a expirat vechiul contract, cu condiția ca prima de asigurare sau rata întâi să fi fost plătită până la această dată. 

 
 

   Cum pot să reziliez contractul? 

 
Potrivit prevederilor Codului Civil, poți solicita încetarea contractului, pe toată durata acestuia, prin transmiterea unei 

cereri în scris către SIGNAL IDUNA, cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca încetarea să-și 

producă efectele. 

 

Notă: Te rugăm să consulți condițiile de asigurare în legătură cu restituirea primelor în caz de încetare/reziliere a 

contractului. 

 


