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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale 
și contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.  

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Aceasta este o asigurare prin care în cazul în care asiguratul suferă de orice afecţiune care necesită tratament medical în regim de spitalizare conform 
unei recomandări medicale autorizate, afecţiune cauzată de sau ca urmare a unui accident sau îmbolnăviri (dacă s-a optat), Gothaer va acorda 
indemnizaţii zilnice de spitalizare pentru maxim 30 de zile sau indemnizaţii în caz de deces rezultat în urma producerii unui accident, dacă poliţa a fost 
emisă şi cu această acoperire. 
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Ce se asigură? 
 

 

Riscuri asigurate:  

    spitalizare ca urmare a unui accident produs în perioada 
asigurată. 

 

 

Suma asigurată 

Suma asigurată reprezintă limita maximă a indemnizaţiilor zilnice 
acordate de Gothaer, înscrisă în poliţa de asigurare şi stabilită în 
urma opţiunii asiguratului. 

Suma asigurată se stabileşte în funcţie de varianta de acoperire 
aleasă de asigurat. 

Indiferent de varianta de acoperire aleasă de asigurat, acesta 
poate opta şi pentru un cuantum prestabilit al indemnizaţiei zilnice 
de spitalizare. 

 

 Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru 
achiziţionarea următoarelor riscurilor suplimentare, prin 
plata unei prime suplimentare de asigurare: spitalizare ca 
urmare a unei îmbolnăviri, indemnizaţii în caz de deces rezultat 
în urma producerii unui accident. 

 

 

Ce nu se asigură? 
orice boală, vătămare sau condiţie medicală asociată, inclusiv 
consecinţele acestora şi care în ultimele 24 luni au prezentat simptome 
sau au primit tratament, medicamente, consiliere, investigare sau sunt 
cunoscute ca fiind pre-existente; 
urmările bolilor transmisibile prin atacul animalelor (cu excepţia turbării) 
sau prin înţepatura insectelor; urmările bolilor infecţioase sau virale 
(malaria, tifosul exantematic, hepatita, SIDA etc.), cu excepţia tetanosului, 
cu condiţia notificării într-o perioadă de maxim 30 de zile de la data 
producerii atacului; 
consumul/abuzul de alcool, consumul de substanţe toxice/droguri; abuzul 
de medicamente; medicamente sau tratamente medicale care nu au fost 
prescrise de un medic autorizat/unitate medicală autorizată şi 
recunoscută, folosirea unor preparate/medicamente sau proceduri 
terapeutice nerecunoscute; 
investigaţii medicale, tratamente medicale, intervenţii chirurgicale pe care 
Asiguratul le face sau acceptă să fie făcute asupra persoanei sale fără 
legătură cu un eveniment acoperit prin asigurare; expunere deliberata la 
riscuri exceptionale (cu exceptia incercarii de a salva viata unui om); 
participarea Asiguratului ca subiect la experimente medicale, studii clinice 
sau lucrări de cercetare declarate sau nu ca atare; 
consecinţele infectării cu boli cu transmitere sexuală, cu virusul HIV, 
respectiv SIDA;  
avortul la cerere, cezariana la cerere, tentativa sau întreruperea voluntară 
de sarcină, tratament contraceptiv sau de sterilizare, investigaţii de 
fertilitate precum şi consecinţele acestora; 
evenimentele care au legătură directă sau indirectă cu război, război civil, 
invazie sau acţiunea unui duşman extern, conflicte armate, insurecţie, 
revoluţie, rebeliune, răzvrătire/răscoală, lovitură de stat, uzurpare a puterii, 
explozii atomice, radiaţii sau infestări/contaminări radioactive, ca urmare 
a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile/fusionabile; 
terorism, sabotaj; poluare şi/sau contaminare de orice fel şi din orice 
cauză, inclusiv orice daună consecinţă şi costuri de depoluare/ 
decontaminare etc. 

Există restricții de acoperire? 
 

Nu se vor acorda indemnizaţii pentru orice condiţie sau manifestare a unei afecţiuni cronice diagnosticate, cunoscute sau pentru care a fost prescris 
tratament înainte de intrarea în valabilitate a poliţei de asigurare. 
Pot fi cuprinse în asigurare numai persoanele fizice, având vârsta cuprinsă între 18 până la 64 de ani la data emiterii poliţei. În cazul reînnoirii 
succesive a poliţei, vârsta maxim acceptată în cazul persoanelor fizice care încheie polite individuale este de 70 ani la data reînnoirii. În cazul 
preluării în asigurare a copiilor dependenţi, vârsta minimă este de 6 ani la data emiterii poliţei şi maxim 23 de ani pentru studenţii care urmează 
cursuri universitare la zi şi sunt întreţinuţi de familie. 
Participarea Asiguratului la serviciul militar în orice ţară sau autoritate internaţională, în perioadă de pace sau război, orice formă de misiuni militare 
executate ca membru al forţelor armate, antrenament profesional. 
Accidente produse ca urmare a participarii active a Asiguratului la acţiuni cu grad mare de risc, cum ar fi: competiţii / demonstraţii/întreceri / curse 
/ antrenamente cu vehicule aeriene / maritime / terestre, sporturi extreme, sporturi de performanţă. 
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Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Această asigurare este valabilă pentru evenimente asigurate produse atât pe teritoriul României cât şi în afara teritoriului României. 

 

Ce obligaţii am? 
 

Obligaţii la începutul contractului: 

 să răspundeţi corect, complet și cu bună credință la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate informațiile 
și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteți;  

 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare nu 
corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dvs. despre acest lucru; 

 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă, iar dacă sunt erori, să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea corectării 
acestora; 

 să ne returnați documentele de asigurare semnate de către dvs. (polița, condiții de asigurare, alte documente). 

Obligaţii pe durata contractului: 

 să luați toate măsurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii/ apariției unor daune şi să menţineţi pe toată durata de valabilitate a 
contractului toate măsurile de protecţie aflate sub controlul dvs.; 

 să plătiți primele de asigurare în cuantumul și până la scadențele menționate în poliță; 

 în toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, astfel cum au fost declarate, se schimbă (de ex.: prestarea altei profesiei/ocupatii decat cea 
declarata la incheierea asigurarii, cresterea sau diminuarea numarului personalului angajat – in cazul politelor de grup, dobandirea unei invaliditati 
permanente, indiferent de cauza etc.) să comunice în scris Asigurătorului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la data luării la 
cunoştinţă, furnizând detalii complete, condiţiile privind continuarea asigurării urmând a fi agreate de părţi. 

Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri: 

 imediat dupa accident să vă prezentați, în măsura în care starea sănătății vă permite, la o unitate sanitară sau la un medic, pentru a fi examinat 
și să urmați tratamentul prescris; 

 să ne înştiinţaţi în scris despre producerea evenimentului asigurat, în maxim 5 zile lucrătoare de la data producerii acestuia; 

 să furnizați toate informațiile și probele documentare solicitate de Gothaer și să ne permiteți să facem investigații referitoare la caz în vederea 
stabilirii indemnizațiilor datorate în baza poliței de asigurare.  

 

Când şi cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate. 
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru www.gothaer.ro 
(plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de asigurare să fie făcută în contul 

acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor de asigurare. 

 

Când începe şi când încetează acoperirea? 
 

Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ ratei 1. 
În cazul polițelor de grup încheiate cu persoane juridice pentru angajații acestora: la data încheierii poliţei - pentru personalul angajat cu contract de 
muncă, la  data angajării - pentru personalul angajat ulterior încheierii contractului de asigurare. 
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situaţii:  

 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;  

 prin consumarea totală a sumei asigurate/limitei de despăgubire, ca urmare a efectuării plăţii indemnizaţiilor de despăgubire de către Asigurător; 

 la data scadenţei ratei de primă, dacă nu s-a achitat rata la termen și nici în perioada de grație; 

 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplății primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor; 

 la data survenirii Decesului/declarării judecătoreşti a decesului Asiguratului; 

 în cazul polițelor de grup încheiate cu persoane juridice pentru angajații acestora - la data încetării raporturilor de muncă/colaborare, din orice 

motiv între Asigurat şi Contractant ori la data pensionării, indiferent de motiv (limită de vârstă, anticipat, boală, invaliditate etc.). 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul de asigurare 
încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs., vă vom restitui o parte 
din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale. Alte informaţii despre modalităţile 

de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale. 


