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CERERE MODIFIC~RI TEHNICE ACTIV+

A. Date de identificare:
Num`r Poli]` de Asigurare:
Nume [i prenume Contractant:
¨ B.I / ¨ C.I.

seria:

nr.:

CNP:

nr.:

CNP:

Nume [i prenume Asigurat:
¨ B.I / ¨ C.I.

seria:

versiunea 01/01.2018

B. Solicit`m modificarea contractului de asigurare, dup` cum urmeaz`*:
V` rug`m bifa]i modific`rile dorite:
¨ Majorarea/ diminuarea Sumei asigurate minime garantate în caz de deces
¨ Ad`ugare asigur`ri suplimentare:

Noua sum`

¨ Deces din accident
¨ Invaliditate permanent` din accident

Suma

¨ Îmboln`vire grav` (3 riscuri)

Suma

¨ Spitalizare din accident
¨ Spitalizare ca urmare a unei boli
¨ Spitalizare din accident & fracturi din accident pentru dependen]i
¨ Rezilierea asigur`rilor suplimentare:

¨ Deces din accident

¨ Spitalizare din accident

¨ Invaliditate permanent` din accident:

¨ Spitalizare ca urmare
a unei boli

¨ Îmboln`vire grav` (3 riscuri)

¨ Spitalizare din accident & fracturi din accident pentru dependen]i
¨ Majorarea/diminuarea sumelor asigurate
pentru asigur`rile suplimentare

¨ Invaliditate permanent` din accident:

Noua sum`

¨ Îmboln`vire grav` (3 riscuri)

Noua sum`

¨ Majorarea/diminuarea primei de asigurare

Noua prim` conform frecven]ei alese

¨ Majorarea duratei asigur`rii

Noua durat`

ani

¨ Majorarea/diminuarea duratei de plat`
a primelor de asigurare

Noua durat`

ani

¨ Frecven]a de plat` a primei de asigurare:

¨ Anual

¨ Semestrial

¨ Trimestrial

¨ Lunar

*Sumele asigurate sunt în valuta contractului de asigurare
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C. Declara]ia asiguratului cu privire la starea de s`n`tate [i ocupa]ia acestuia
V` rug`m s` r`spunde]i la întreb`rile de mai jos în vederea evalu`rii riscului.
1. În`l]ime:

cm

2. Greutate

kg

3. A]i fost în ultimii 5 ani sau sunte]i în prezent diagnosticat/` cu vreo afec]iune?
¨ da

¨ nu

¨ da

¨ nu

¨ da

¨ nu

¨ da

¨ nu

¨ da

¨ nu

În caz afirmativ detalia]i în c`su]a de explica]ii, denumirea afec]iunii, investiga]iile
efectuate [i tratamentul prescris.
4. În ultimii 3 ani a]i fost sub control medical, spitalizat sau a]i suportat
o interven]ie chirurgical`?
În caz afirmativ detalia]i în c`su]a de explica]ii.
5. Sunte]i în prezent în concediu medical sau urma]i un tratament sau diet`?
În caz afirmativ detalia]i în c`su]a de explica]ii.
6. Suferi]i de vreo invaliditate, infirmitate sau a]i fost pensionat pe caz de boal`?
În caz afirmativ detalia]i în c`su]a de explica]ii.
7. Activitatea profesional` desf`[urat`, implic` o meserie/activitate periculoas`
cum ar fi: munca pe acoperi[uri, e[afodaje sau pe schele mai înalte de 4 metri;
munca la instala]ii de înalt` tensiune, cu ma[ini mecanice; munca la demol`ri;
cobor ri în mine sau cariere de piatr`; folosirea sau manipularea de produse corozive;
transport sau manipulare de explozivi; t`ierea sau elagajul arborilor; înc`rcarea sau
desc`rcarea de m`rfuri sau animale; folosirea razelor X sau a radio-izotopilor;
sta]ionarea în zone de pericole deosebite.
În caz afirmativ detalia]i în c`su]a de explica]ii.
D. Alocarea primei suplimentare
Solicit alocarea primei suplimentare în valoare de
Pl`tit` în data de

¨ lei

¨ euro

în contul poli]ei de asigurare

E. Declaraţia Contractantului privind sursa fondurilor pentru sume începând cu 67.500 RON sau 15.000 EUR
Subsemnatul ________________________________________, declar pe propria r`spundere, sub sancţiunea legii, c` fondurile utilizate
pentru plata primei de asigurare în sum` de __________________, provin din urm`toarele surse:
¨ salarii şi alte drepturi salariale, premii, profit etc.;
¨ venituri din vânz`ri de produse agricole sau ob]inute din munca depus` în societ`]i sau asocia]ii agricole;
¨ venituri din activit`]i autorizate desf`şurate pe cont propriu;
¨ venituri din dividende/dobânzi/vânz`ri de ac]iuni/închirieri;
¨ venituri din surse de protec]ie social` (pensii, aloca]ii, burse, ajutoare, indemniza]ii);
¨ venituri din vânzarea de bunuri mobile sau imobile;
¨ venituri din drepturi de proprietate intelectual` sau de autor;
¨ împrumuturi şi credite, sume retrase de la b`nci etc.;
¨ alte surse licite (exemple: dona]ii, sponsoriz`ri, cadouri, moşteniri, etc.).
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F. Declaraţie privind obligaţiile fiscale
Declar că am luat la cunoştinţă de obligativitatea de a prezenta în mod corect şi real eventualele obligaţii fiscale datorate conform
legislaţiei SUA şi că această obligaţie este reflectată pe deplin în prezentul document. De asemenea, am fost informat asupra
faptului că, în situaţia în care am furnizat în mod intenţionat situaţii neadevărate tocmai pentru a mă eluda obligaţiilor fiscale stabilite
de legislaţia SUA, întreaga responsabilitate îmi revine, asumându-mi toate sancţiunile legale, suportând inclusiv o rată de impozit de
30% din veniturile impozabile care mi-au fost plătite, şi care vor fi reţinute de Asigurator şi virate Fiscului SUA.
Declar că am luat la cunostinţă de obligativitatea de a prezenta în mod corect şi real eventualele obligaţii fiscale datorate conform
prevederilor legale care reglementează schimbul automat de informaţii şi că această obligaţie este reflectată pe deplin în prezentul
document.
Declar că am fost informat cu privire la obligaţia legală a BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group SA de a colecta, procesa,
selecta şi declara autorităţilor fiscale competente din România, acestea din urmă transferându-le către autorităţile fiscale competente din străinătate informaţii de natură financiară a contribuabililor rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene şi în state
care au aderat la CRS pe teritoriul României, în scopul realizării schimbului automat de informaţii şi combaterii evaziunii fiscale.
Totodată, consimt să informez BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group SA în termen de 30 de zile (treizeci de zile) despre
orice schimbare a situaţiei menţionate anterior. Persoanele propuse spre Asigurare, Contractantul şi Beneficiarii care sunt persoane
SUA sau rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, consimt ca datele furnizate să fie utilizate de
către BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group SA în raportări către autorităţile fiscale competente din România, acestea din
urmă transferându-le către autorităţile fiscale competente din străinătate.
Confirm că datele declarate sunt reale şi corecte. Înţeleg faptul că evaluarea cererii se va face în funcţie de informaţiile pe care le-am
pus la dispoziţie, precum şi a expunerii cumulate a Asiguratului la risc, Asiguratorul având dreptul de a reevalua riscul asumat prin
contractul de asigurare.

Data:

Semn`tura
asiguratului
Semn`tura
contractantului

BCR ASIGUR~RI DE VIA}~ VIENNA INSURANCE GROUP SA - societate administrat` \n sistem dualist
J40/17847/24.10.2005; CUI 18066920/2005; Operator de date cu caracter personal nr. 4822
|nscris \n registrul asiguratorilor sub nr. RA 055/28.11.2005; Capital social 135.642.430 lei
Codul LEI: 529900W3WGW631HK2G98

