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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? 
 

Personal Insurance Plan este asigurarea de accidente a persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 14 – 70 ani, care la 
încheierea poliței nu au un grad de invaliditate mai mare de 50% și care nu suferă de boli psihice. 
 

 
  Ce se asigură? 

 

Protecția oferită 24 de ore din 24 de ore pentru  

următoarele riscuri: 

✓ Deces din accident; 

✓ Invaliditate permanentă totală sau parțială din 
accident; 

✓ Răspunderea civilă față de terți: prejudiciile de care 
asiguratul răspunde în baza legii față de terțele 
persoane păgubite (vătămări corporale, decesul, 
avarierea sau distrugerea bunurilor), cheltuielile 
asiguratului în procesul civil dacă este obligat la 
dezdăunare sau cheltuielile de judecată făcute de 
reclamant, când asiguratul este obligat prin hotărâre 
judecătorească la plata acestora; 

✓ Jaful / furtul efectelor personale. 

 
Suma asigurată reprezintă valoarea acceptată de către 

asigurat sau contractant la încheierea poliței de asigurare 
în una din variantele oferite de asigurător. 

 
Limita răspunderii aferentă secțiunii de răspundere civilă 

este valabilă atât pentru un eveniment asigurat, cât și pe 
întreaga perioadă asigurată. 

 

 Ce nu se asigură? 

Accidente ca urmare sau în legătură cu: 

 Tulburări de cunoștință sau alienare mintală, 

consumului de băuturi alcoolice sau droguri, ori 

medicamente fără prescripție medicală; 

 În timpul efectuării stagiului militar; 

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

 Sinucidere; 

 Război, terorism; 

 Explozie atomică, radiații sau infestări radioactive, ca 
urmare a energiei atomice sau materiale fisionabile; 
 Accidente cauzate în mod direct sau indirect de poluare 
sau contaminare de orice fel; 

 Daune produse bunurilor asiguratului; 

 Pentru daune produse cu intenție de asigurat; 

 Pentru daune și prejudicii în legătură cu hârtii de 
valoare, documente registre sau titluri, aur, argint, mărci 
poștale, colecții, tablouri, sculpturi, obiecte de valoare 
artistică, distrugerea sau dispariția banilor; 

 Amenzilor de orice fel; 

 Furtul bunurilor aflate în autovehicul; 
 Simpla dispariție; 
 Contrabandă, comerț prohibit. 

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

   

   
Există restricții de acoperire? 

 În timpul folosirii aparatelor de zbor fără motor, 

ambarcațiunilor cu motor, avioane ușoare, vehicule 
spațiale sau în cazul săriturii cu parașuta; 

 Dacă ești sportiv legitimat și participi la activități 

sportive organizate sau antrenamente; 

 Dacă ești pilot, copilot sau ocupant al unui loc în 

autovehicule și participi la curse (antrenament sau 
raliu); 

 Persoanele care necesită o îngrijire permanentă de 

durată și bolnavii psihici. 

Asigurarea individuală de accidente   
 

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. RA – 059/ 09.07.2007 
 
 

Produsul: Personal Insurance Plan 

 



Pagina 2 | 2 
 

 
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. 

În cazul producerii unui eveniment asigurat: 

- să înștiințez imediat organele de poliție în cazul producerii unui jaf sau furt, cel târziu în 24 de ore de la producerea 
acestuia;  

- să înștiințez asigurătorul, în termen de 30 zile despre producerea riscului asigurat (cu excepția jafului sau furtului). 
Înștiințarea se va face telefonic la numele 0756 59 59 59, 021 659 59 59 sau 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 sau în 4 rate, scadența acestora stabilindu-se la 
încheierea poliței de asigurare.  
În cazul în care asigurătorul urmează să achite despăgubiri, toate ratele subanuale neachitate devin scadente și se rețin 
de asigurător din despăgubirea acordată.  
În caz de neplată la scadență a unei rate de primă, beneficiezi de o perioadă de grație de 15 zile de la scadența ratei 
respective, polița de asigurare rămânând în vigoare în acest interval de timp, cu condiția plății ratei de primă scadente 
până la expirarea perioadei de grație. 
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. 

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. 

 


