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Produs:         Polița de Asigurare Facultativă pentru cazurile de accidente a angajaţilor (membrilor),  
                   contractată de persoane juridice   

 

[Informațiile pre-contractuale și contractuale cu privire la acest produs se furnizează în alte documente] 
 

Ce este acest tip de asigurare? 
Asigurarea facultativă pentru cazurile de deces şi invaliditate permanenta din accident a tuturor angajaţilor de o anumită 
profesie (ocupaţie) sau numai anumiţi angajaţi, independent de vârsta acestora, inclusiv pe cei care se deplasează în 
străinătate în interesul persoanei juridice ce contractează asigurarea, pe toată sau numai pe o parte din perioada deplasări i, 
inclusiv pe timpul transportului la ducere şi înapoiere 

 Ce se asigură? 
 
Riscuri de bază: GARANTA asigură facultativ  
angajaţii persoanelor juridice pentru cazurile 
de:  
 deces din accident;  
 invaliditate permanentă din accident; 
  cheltuieli medicale impuse de tratarea 

invalidităţii permanente din accident  
 
Acoperiri suplimentare opţionale: 
o Invaliditate temporară ca urmare a unui 

accident – indemnizaţie zilnică de spitalizare 
o Vătămări corporale ca urmare a unor fracturi 
 
Asigurarea se poate încheia cu indicarea: 
a) profesiilor şi numelor angajaţilor ce urmează 
a fi asiguraţi; 
b) numărului total al angajaţilor, pe profesii 
(ocupaţii), cu obligaţia pentru persoana juridică 
ce încheie asigurarea, de a asigura toţi angajaţii 
având aceleaşi profesii. 
 
Sumele asigurate se stabilesc de către 
persoanele juridice care încheie asigurarea, de 
comun acord cu GARANTA. Suma asigurată 
pentru invaliditate permanentă totală poate fi 
egală sau mai mare decât suma asigurată pentru 
deces fără să se depăşească dublul acestei 
sume. 
 
Contractul de asigurare poate fi încheiat şi cu 
limitarea răspunderii GARANTA la accidentele 
întâmplate asiguraţilor numai ca urmare a 
executării de către aceştia a obligaţiilor de 
serviciu, inclusiv în deplasările în interes de 
serviciu pentru care persoana juridica are a 
răspunde patrimonial. 
 
 
 
 

 Ce nu este asigurat? 
GARANTA nu va plăti despăgubiri pentru: 
 În caz de deces al asiguratului produs în timpul valabilităţii contractului 

de asigurare din alte cauze decât din accident;  
 Urmările bolilor infecţioase transmise prin atacul animalelor, cu excepţia 

turbării, nu sunt cuprinse în asigurare ca urmări ale accidentelor 
 Pentru deces sau invaliditate permanentă prilejuite cu intenţie de 

asigurat 
 comiterea sau încercarea de comitere cu intenţie de către angajatul 

asigurat ori de beneficiar a unor fapte penale 
 operaţiuni militare în timp de război (declarat sau nu), de invazie sau act 

de ostilitate a unui duşman străin 
 război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, acţiunea puterilor militare ori 

uzurpatoare, răscoală ori de tulburări civile sau urmarile acestora 
precum explozie, acţiunea unor substanţe explozive, toxice, radioactive, 
corosive, nucleare, poluante ori contaminare 

 urmările afecţiunilor psihice ale persoanei asigurate  
 consecinţele consumului de droguri sau narcotice, precum şi de 

medicamente pentru care este contraindicată desfăşurarea unor 
activităţi (fizice sau intelectuale)  

 conducerea unui autovehicul de către angajatul asigurat sub influenţa 
băuturilor alcoolice  

 lipsa măsurilor de securitate şi a protecţiei lucrătorilor, cerute de 
specificul activităţii desfăşurate  
 

 Există restricții ale acoperirii? 
 
Nu se cuprind ȋn asigurare: 

! personalul navigant profesionist, personalul nenavigant angajat 
şi elevii din aeronautica civilă, precum şi sportivii din cadrul 
aeronauticei sportive,  

! cascadori, piloţi de încercare şi cei care participă la concursuri 
auto-moto sau bărci cu motor, cosmonauţi, sportivi legitimaţi 

! persoanele ȋn vârstă de peste 65 ani nu pot fi asigurate pentru 
invaliditate temporară din accident 

http://www.garanta.ro/


  
 
 

Unde sunt acoperit? 
 
 Asigurarea este valabilă pentru riscuri asigurate produse pe teritoriul României, ori când angajatul se deplasează (dar 

numai pe durata deplasării) în străinătate, în interes de serviciu. 
  

 

Care îmi sunt obligațiile? 
 
- Dacă asigurarea s-a încheiat cu indicarea numai a numărului angajaţilor exercitând anumite profesii, persoana juridica ce 

încheie asigurarea este obligată să ţină un registru de evidenţă a angajaţilor asiguraţi, pe profesii, după modelul stabilit de 
GARANTA, în care se vor înscrie toţi angajaţii asiguraţi cu următoarele date: numărul de ordine, data înregistrării, numele 
şi prenumele, ziua când au început să lucreze la persoana juridică ce încheie asigurarea, respectiv ziua în care au început 
să lucreze în profesia pentru care se încheie asigurarea şi ziua încetării lucrului sau încadrării în altă profesie, pentru care 
nu se încheie asigurarea. 

- Imediat după accident asiguratul este obligat să se prezinte, în măsura în care starea sănătăţii îi permite, la o unitate 
sanitară sau la un medic spre a fi examinat  

- Asiguratul accidentat este obligat ca, după terminarea tratamentului medical, însă nu mai târziu de un an de la data 
accidentului, să se prezinte la unitatea GARANTA, spre a fi examinat medical  
 

 

 Când și cum trebuie să plătesc? 
 
Prima de Asigurare: se calculează prin ȋncadrarea Persoanelor care se asigură în categoriile tarifare corespunzătoare în  
                                    funcţie de meseria ori profesia acestora sau de profilul întreprinderii (societăţii) sau secţiei unde îşi  
                                    desfăşoară activitatea, potrivit tarifului de prime GARANTA. 
 
Frecvenţă de plată: pentru asigurările cu o durată de cel puţin 6 luni, primele pot fi plătite şi in rate trimestriale. 
  
Modalitate de plată: se achită de către persoana juridică ce a ȋncheiat asigurarea prin virarea sumelor ȋn contul bancar  
                                  indicat de Garanta.  
 
 

Când începe și când se sfârșește acoperirea? 
 
Răspunderea Asigurătorului începe după 24 de ore de la expirarea zilei în care s-a încheiat contractul de asigurare şi 
persoana juridică a achitat prima de asigurare; în cazul când prima de asigurare a fost achitată înainte de încheierea 
contractului de asigurare, răspunderea GARANTA începe după 24 de ore de la expirarea zilei în care a fost încheiat 
contractul de asigurare; pentru angajaţii asiguraţi care în ziua plăţii primei, respectiv în ziua încheierii contractului, sunt în 
concediu pentru incapacitate de muncă, răspunderea GARANTA începe din ziua în care au reluat lucrul.  
 
Răspunderea Asigurătorului încetează odată cu expirarea contractului de asigurare. Pentru asiguraţii menţionaţi în contractul 
de asigurare care nu mai lucrează la persoana juridică ce a încheiat asigurarea sau în profesia indicată în contract, 
răspunderea GARANTA încetează la ora 24 a zilei când au încetat să lucreze, respectiv de la ora 24 a ultimei zile când au 
lucrat în profesia indicată în contractul de asigurare.  
 
 

Cum pot să reziliez contractul de asigurare? 
 

Părţile pot denunţa contractul, pentru cauze neimputabile celeilalte părţi, oricând pe parcursul valabilităţii acestuia, prin 
notificare scrisă transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliul/sediul cunoscut al părţii 
notificate, cu cel puţin 20 de zile înainte de denunţare. 
 
 

 


