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TERMENI si CONDITII specifice de asigurare suplimentara pentru afectiuni grave si invaliditate
partiala si permanenta – CI pentru creditele cu garantii, anexa la certificatul de asigurare
Prezentele conditii specifice sunt aditionale Conditiilor Generale de asigurare privind asigurarea de
viata. Toate prevederile Conditiilor Generale privind asigurarea de viata sunt valabile in masura in care
nu contravin prevederilor din prezentele Conditii specifice.
Articolul 1

Definitii specifice

Afectiune grava - Una dintre bolile enuntate si
definite la art.3.3
Conditii medicale pre-existente - Orice boala
sau leziune care:
 a fost diagnosticata de un medic sau a
necesitat tratament medical (inclusiv
prescrierea de medicamente) inainte de
intrarea in vigoare a prezentului contract;
 s-a manifestat prin simptome sau semne consemnate de o autoritate medicala legala
sau probate cu martori - anterior intrarii in
vigoare a prezentului contract, motiv pentru
care o persoana normala si prudenta ar fi
apelat la consult sau tratament medical.
Diagnosticare - Identificarea clara a naturii si
identitatii bolii, prin analizarea simptomelor si
evolutiei bolii in cauza, precum si prin
analizarea rezultatelor analizelor de laborator
sau bioptice; diagnosticarea se va realiza intrun spital autorizat de catre un medic specialist,
astfel incat acest diagnostic sa poata fi
recunoscut si agreat de catre autoritatile
medicale romane.
Eveniment Asigurat - Imbolnavirea grava a
asiguratului prin diagnosticarea cu una dintre
afectiunile grave acoperite prin contractul de
asigurare sau dobandirea unei invaliditati
partiale si permanente a asiguratului.
Indemnizatia de Asigurare – Suma la plata
careia este obligat Asiguratorul si la a carei
incasare este indreptatit Beneficiarul Asigurarii
in cazul aparitiei Evenimentului Asigurat,
respectiv:
 Sold credit (suma ramasa de rambursat
din Total credit) inregistrat in ultima zi a lunii
anterioare
producerii
evenimentului
asigurat si anume, data diagnosticarii in caz
de infarct miocardic, accident vascular
cerebral
respectiv
data
dobandirii
invaliditatii partiale si permanente, cu
respectarea limitelor maxime din prezentul
contract;



50% din soldul creditului (suma ramasa
de rambursat din Total credit) inregistrat in
ultima zi a lunii anterioare producerii
evenimentului asigurat in caz de cancer, cu
respectarea limitelor maxime din prezentul
contract.
Invaliditate Partiala si Permanenta din orice
cauza - Vatamare corporala ca urmare a unei
boli sau a unui accident, diagnosticata de un
medic ca fiind cronica si ireversibila. Gradul de
invaliditate este evaluat conform scalei
Continental din Art .8.2.
Leziune - O afectare a organelor interne sau
externe, a vaselor sanguine sau diferitelor
aparate si sisteme, cu caracter brusc si
neprevazut, suferita de asigurat pe perioada de
valabilitate a prezentului contract.
Pacient internat - O persoana care ocupa un
pat dintr-un spital si a carei prezenta este
justificata de necesitatea ingrijirii medicale,
diagnosticarii si tratamentului unei boli sau raniri
aflate sub protectia de asigurare a prezentului
contract; nu este considerat pacient internat in
sensul prezentelor conditii de asigurare
persoana care se afla intr-un spital doar pentru:
convalescenta, recuperare (reabilitare), motive
de caritate sau umanitare.
Perioada de asteptare - O perioada de 180 de
zile consecutive de la aparitia invaliditatii
partiale si permanente, pe perioada careia
aceasta sa se fi manifestat neintrerupt.
Perioada de excludere - Primele 180 de zile
consecutive de valabilitate ale acestei clauze in
care asiguratorul nu acopera riscurile de
imbolnaviri grave. Pe durata contractului,
perioada de excludere nu se aplica decat o
singura data, la inceputul contractului de
asigurare.
Perioada de supravietuire O perioada de
28 de zile consecutive datei diagnosticarii
efective a afectiunii grave.

CI_V5.0/01.03.2021_Pagina 1 din 7

Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, 011835
Tel: +4021 206 9040
Fax: +4021 230 6349
Email: office@bcrasigviata.ro
Website: www.bcrasigviata.ro
Spital - O institutie legal constituita, care
functioneaza dupa legile statului in care este
infiintata si care indeplineste conditiile:
 se ocupa in primul rand cu primirea,
ingrijirea
si
tratarea
bolnavilor,
suferinzilor sau ranitilor in calitate de
pacienti internati;
 acceptarea calitatii de pacient internat
se face doar sub supravegherea
medicilor
care
sunt
permanent
disponibili in acordarea de consultatii si
tratament;
 mentine si intretine facilitati organizate
pentru diagnosticarea si tratamentul
pacientilor internati si furnizeaza (acolo
unde este cazul) conditiile necesare
interventiilor chirurgicale in cadrul
institutiei sau in unitati speciale
controlate de institutie;
 asigura
non
stop
servicii
de
supraveghere medicala calificata prin
sau sub supravegherea unei echipe de
asistente medicale;
 Notiunea de spital nu se va referi la:
 institutii pentru tratarea bolilor psihice,
afectiunilor psihiatrice (inclusiv cele
pentru retardati);
 sectiile (subunitatile) de psihiatrie ale
spitalelor;
 azilurile de batrani, casele de odihna,
institutiile (subunitatile spitalicesti)
specializate in dezalcoolizare sau
dezintoxicare;
 casele de sanatate (sanatorii), clinicile
naturiste, casele de recuperare,
reabilitare.
Total Credit - Suma totala finantata de
Contractantul Asigurarii prevazuta in Contractul
de Credit, care este folosita ca baza de calcul
pentru Prima de Asigurare.
Articolul 2
Conditii de eligibilitate
2.1 Poate deveni Membru Asigurat persoana
care a încheiat un Contract de Credit cu garanţii
cu Contractantul Asigurării şi îndeplineşte
următoarele condiţii de eligibilitate la data
semnării Certificatului de asigurare:
i.) Are asigurare de viata de la BCR Asigurari
de Viata Vienna Insurance Group S.A;
ii.) Are varsta de minimum 18 ani si nu
depaseste varsta de 50 ani impliniti;
iii.) Dupa cunostinta ei, starea de sanatate este
buna si nu sufera de vreo boala care

necesita supraveghere sau tratament
medical constant;
iv.) Nu sufera de o invaliditate permanenta la
momentul incheierii certificatului;
v.) Este de acord cu cesionarea Indemnizatiei
de Asigurare in favoarea Contractantului
Asigurarii prin desemnarea acestuia ca
Beneficiar al Asigurarii.
vi.) Nu a furnizat niciun raspuns afirmativ la
oricare din intrebarile de la punctul 7
Declaratia
Membrului
asigurat
din
cerificatul de asigurare.
Articolul 3
Eveniment Asigurat
3.1 Este acoperit Evenimentul Asigurat:
diagnosticarea cu o afectiune grava acoperita
prin prezentele conditii de asigurare sau
dobandirea unei invaliditati partiale si
permanente pentru clientii Contractantului
Asigurarii care au dobandit calitatea de Membri
Asigurati prin semnarea certificatului de
asigurare, precum si prin primirea si acceptarea
acestor Termeni si conditii de asigurare.
3.2 In schimbul platii primei de asigurare,
asiguratorul garanteaza onorarea prestatiilor in
cazul in care asiguratul a fost diagnosticat
pentru prima data cu una dintre afectiunile
grave acoperite prin prezentele conditii de
asigurare sau a dobandit pe durata asigurarii o
invaliditate partiala si permanenta din orice
cauza, in procent de minim 50% (inclusiv
cumulat) conform scalei Continental.
3.3 In cazul diagnosticarii cu una din afectiunile
grave acoperite prin prezentele conditii de
asigurare, indemnizatia de asigurare se acorda
numai in cazul confirmarii uneia din urmatoarele
boli:
 Infarct miocardic;
 Cancer;
 Accidentul vascular cerebral.
I.

Cancer. Aceasta boala este
definita in cadrul acestui contract
prin prezenta uneia sau a mai
multor tumori maligne care se
caracterizeaza
prin
crestere
progresiva si necontrolata a unor
celule maligne precum si prin
raspandirea acestora prin invazia si
distrugerea tesutului sanatos.
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Necesitatea medicala trebuie sa ia in
considerare aplicarea unor tratamente sau
interventii chirurgicale majore sau tratamente
paliative trebuie sa fi fost initiate.
Cancerul trebuie sa fie diagnosticat pozitiv cu
confirmare histopatologica.
Urmatoarele tipuri de cancer nu intra sub
protectia oferita de prezentul contract:
1. Boala Hodgkin si limfom non-Hodgkin in faza
1 (Clasificarea Ann Arbor ).
2. Leucemia, alta decat leucemia limfocitara
cronica, daca nu exista difuzarea generalizata a
celulelor leucemice in maduva osoasa.
3. Tumori care prezinta modificari maligne de
carcinom in situ (aici intrand si displazia de col
uterin CIN-1, CIN-2 si CIN-3) sau tumori care
din punct de vedere histopatologic sunt
descrise ca fiind premaligne.
4. Toate cazurile de cancer de piele, cu exceptia
cazului in care exista dovezi ale metastazelor
tumorale sau este un melanom malign mai
mare de 1,5 mm grosime maxima stabilita prin
examen histopatologic folosind metoda
Breslow.
5. Tipuri de cancer care nu pun viata in pericol
cum ar fi cancerul de prostata care
histopatologic se descrie ca avand clasificarea
TNM T-1 (aici intrand si subtipurile T-1a si T-1b,
sau stadii echivalente in TNM sau alta
clasificare echivalenta inferioara).
6. Micro- carcinom papilar tiroidian
7. Cancer papilar non-invaziv al vezicii urinare
histopatologic descris ca TaN0M0 sau de o alta
clasificare echivalenta inferioara.
8. Leucemie limfocitara cronica mai putin RAI
Etapa I sau Etapa Binet A.
CIN = Neoplazie Cervicala Intraepiteliala
TNM = Clasificarea cancerelor dupa marime,
interesare ganglionara si metastaze.
II.

Infarct miocardic: este definit in
cadrul acestui contract ca fiind
diagnostic neechivoc a mortii unei
portiuni de muschi cardiac prin
lipsa de aport sangvin suficient.

Pentru acordarea despagubirii urmatoarele
conditii vor fi indeplinite:
1. Existenta durerilor tipice in piept;
2. Existenta cresterii recente a nivelului
markerilor
cardiaci,
specifice
Infarctului miocardic.

3. Existenta modificarilor recente ale
EKG, specifice Infarctului miocardic.
4. Dovada reducerii functiei ventriculului
stang, ca si reducerea fractiei de
ejectie a ventriculului stang sau
hipokinezia semnificativa, akinezia,
sau miscarile anormale ale peretelui
ventricular
datorate
infarctului
miocardic.
III.
Accident vascular cerebral:
Orice incident cerebrovascular producator de
sechele neurologice. Accidentul vascular
cerebral trebuie sa determine o deficienta
neurologica,
provocand
incapacitate
permanenta si ireversibila a Asiguratului in ceea
ce priveste:
 Abilitatea acestuia de a se deplasa
dintr-o incapere in alta sau pe suprafate
plane
 Abilitatea de a se alimenta in conditiile
in care hrana ii este procurata si
pregatita
 Comunicare cu cei din mediul
inconjurator prin exprimare verbala
Evaluarea conditiilor mai sus mentionate va fi
facuta cel mai devreme la 3 luni de la
producerea evenimentului.
In urma unui CT, RMN sau investigatie
imagistica similara este necesar sa existe
dovezi clare a faptului ca un accident vascular
cerebral a avut loc din unul din motivele mai jos
mentionate:
 Infarct al tesutului cerebral sau
 hemoragie
intracraniana
sau
subarahnoidiana.
Simptomele cerebrale date de migrena,
afectiuni cerebrale provocate de traumatisme
sau hipoxie, afectiunile vasculare care
afecteaza nervul optic, ochiul precum si functiile
vestibulare nu sunt acoperite de prezenta
asigurare.
Note:
CT- computer tomografie;
RMN- rezonanta magnetica nucleara.
3.4 In cazul dobandirii unei invaliditati partiale si
permanente din orice cauza, indemnizatia se
acorda daca:
•
contractul era in vigoare la data producerii
evenimentului asigurat;

gradul de invaliditate atins reprezinta cel
putin 50% (inclusiv cumulat) pierdere
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ireversibila a capacitatilor, evaluat dupa
scala continental conform articolului 8.2
invaliditatea a persistat timp de minim 180
de zile consecutive si este ireversibila.
plata indemnizatiei de asigurare nu poate
avea loc mai devreme de expirarea celor
180 de zile consecutive de la data
evenimentului (Perioada de asteptare)

Articolul 4
Teritorialitatea
4.1 Protecţia de asigurare oferită prin
prezentele condiţii de asigurare este valabilă
oriunde în lume pentru riscul de Invaliditate
Partiala şi Permanentă şi doar pe teritoriul
României pentru riscurile de Infarct miocardic,
Cancer, Accidentul vascular cerebral
Articolul 5
Durata si incetarea asigurarii
5.1 Acoperirea pentru Membrul Asigurat se
mentine pe o durata egala cu Durata Creditului,
până la data plăţii ultimului Total lunar de plată,
conform graficului de rambursare, incepand cu
data semnarii Certificatului de asigurare, sub
rezerva achitarii Primei de Asigurare si a
indeplinirii celorlalte conditii prevazute in
Termenii si conditiile de asigurare.
5.2
Asigurarea
este
complementara
Contractului de Credit si:
5.2.1 intra in vigoare pentru Membrul Asigurat
la data finantarii creditului, in cazul in care
asigurarea este contractata in acelasi moment
cu creditul sau la data semnarii Certificatului de
Asigurare, in cazul in care asigurarea este
contractata ulterior contractarii creditului
5.2.2 inceteaza de drept:
a. la data decesului Membrului Asigurat
b. in momentul expirarii duratei Asigurarii;
c. la data producerii evenimentului asigurat, in
cazul infarctului miocardic, atacului vascular
cerebral, respectiv la data finalizarii perioadei
de
asteptare,
conditionat
de
plata
indemnizatiei,
in
cazul
producerii
evenimentului de invaliditate
partiala si
permanenta);
d. la data platii unei indemnizatii cumulate
egale cu 100% din Suma Asigurata;
e. la data rambursarii integrale a
creditului/data scadenta a ultimei rate de credit
sau, anterior acestei date, in cazul rambursarii
anticipate sau in cazul cesionarii creditului
catre un alt beneficiar
f. in momentul in care Membrul Asigurat
implineste varsta de 65 ani;

g. la data declararii exigibilitatii creditului, fara
legatura cu producerea evenimentului
asigurat;
h. dupa expirarea perioadei de gratie,in cazul
in care prima de asigurare nu a fost incasata
de catre Asigurator;
i. în cazul oricărei acţiuni sau inacţiuni a
Membrului Asigurat prin care se încalcă
obligaţiile contractuale sau legale cu intenţia
de a obţine un folos necuvenit sau de a crea
prejudicii de orice natură fie Asiguratorului, fie
unui terţ;
j. în cazul în care datele de identificare
personale ale Membrul Asigurat se regăsesc
în Listele oficiale ale persoanelor fizice și
persoanelor juridice suspecte de săvârșirea
sau de finanțarea actelor de terorism. Datele
de identificare personale sunt prevăzute în
reglementările legale privind prevenirea și
combaterea spălării banilor și a finanțării
actelor de terorism prin intermediul pieței
asigurărilor;
k. daca legea o impune
5.3 Membrul Asigurat poate sa renunte la
asigurare, fara penalitati si fara a fi invocat
vreun motiv, in termen de cel mult 20 de zile de
la data semnarii certificatului de asiguare. In
acest caz, Asiguratorul va returna Membrului
Asigurat, prin intermediul Contractantului, prima
de asigurare platita. .
5.4 În cazul denunțării formulată de Membru
Asigurat, dupa primele 20 de zile de la data
semnarii certificatului de asigurare, contractul
de asigurare încetează in ziua urmatoare datei
solicitarii si Membrul Asigurat datoreaza si va
plati prin intermediul Contractantului, partea de
prima neachitata, proportional cu numarul de
zile aferente perioadei acoperite.
5.5. Membrul Asigurat transmite in scris cererile
de renuntare/denuntare la/a contractului de
asigurare catre Asigurator.
5.6 Nu se va considera că Asiguratorul
furnizeaza acoperire, nu va fi obligat sa faca
nicio plată si nici nu va furniza vreun beneficiu
în măsura în care respectiva asigurare, plată,
sau beneficiu ar expune Asiguratorul la orice
sanctiune, interdictie sau restrictie in
confomitate cu rezolutiile Organizatiei Natiunilor
Unite (ONU) sau cu sanctiunile comerciale sau
economice, legile sau reglementarilor Uniunii
Europene, Romaniei sau ale Statelor Unite ale
Americii (cu conditia ca aceste masuri sa nu
reprezinte o incalcare a niciunui regulament sau
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legislatie
nationala
Asiguratorului).

specifica

aplicabila

Articolul 6
Limite ale despagubirii
6.1 Limita maxima a despagubirii cumulate pe
durata contractului de asigurare acordate
pentru Membrul asigurat nu poate depasi
valoarea de 485.000 LEI.
6.2 Limita maxima a despagubirii totale pe
durata contractului de asigurare acordate
pentru riscul de cancer nu poate depasi 50% din
Suma Asigurata (maxim 242.500 LEI).
6.3 Limita maxima a despagubirii totale pe
durata contractului de asigurare acordate
pentru riscurile de infarct, atac vascular cerebral
sau invaliditate partiala permanenta nu poate
depasi 100% din Suma Asigurata (maxim
485.000 LEI).
Articolul 7
Plata primelor de asigurare
7.1 Prima de Asigurare este stabilita in moneda
creditului si se achita impreuna cu rata creditului
la data mentionata in graficul de rambursare a
creditului. Membrul Asigurat este răspunzător
pentru plata primei de asigurare.
7.2 Valoarea totală a primei de asigurare va fi
virată Asigurătorului de către Contractant.
7.3 În cazul în care prima de asigurare datorată
Asiguratorului nu este achitată până la termenul
scadent menţionat în graficul de rambursare a
creditului, Membrul Asigurat are posibilitatea să
plătească în termen de 90 zile calendaristice de
la data scadenţei menţionate în graficul de
rambursare, termen numit “perioadă de
graţie”. Evenimentul asigurat este acoperit în
perioada de graţie.

Articolul 8
Indemnizatia de Asigurare
8.1 In cazul in care Membrul Asigurat este
diagnosticat cu una dintre afectiunile grave
definite la Articolul 3.3, Asiguratorul va plati
indemnizatia de asigurare aferenta acestui risc
in limitele definite la Articolul 6, daca sunt
indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) asigurarea era in vigoare la data producerii
evenimentului asigurat;
b) Membrul Asigurat a fost diagnosticat dupa
perioada initiala de excludere;
c) Membrul Asigurat era in viata la sfarsitul
perioadei de supravietuire;
d) boala dignosticata nu a fost consecinta
directa sau indirecta a unor conditii medicale
pre-existente.
Asiguratorul are obligatia de a plati
Beneficiarului Indemnizatia de Asigurare. Plata
Indemnizatiei de asigurare se va onora in
termen de maximum 15 zile de la primirea
ultimului document solicitat de asigurator pentru
definitivarea dosarului de dauna, in cazul
producerii evenimentelor de infarct miocardic
sau atac vascular cerebral, respectiv de la data
finalizarii perioadei de asteptare, in cazul
producerii evenimentului de invaliditate partiala
si permanenta.
Asiguratorul este obligat sa plateasca
Indemnizatia de Asigurare catre Contractantul
Asigurarii care este indreptatit sa primeasca
Indemnizatia de Asigurare in calitatea sa de
Beneficiar desemnat, in baza acordului
Membrului Asigurat exprimat in Certificatul de
asigurare.
8.2 In cazul in care Membrul Asigurat
dobandeste invaliditate partiala si permanenta,
Asiguratorul va plati 100% din suma asigurata
daca gradul de invaliditate reprezinta cel putin
50% pierdere ireversibila a capacitatilor, evaluat
dupa scala continental (Anexa 1).
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Articolul 9
Solutionarea Evenimentului
Asigurat
9 .1
In situatia in care intervine Evenimentul
Asigurat Membrul Asigurat are obligatia sa
furnizeze
Asiguratorului/
Contractantului
documentele si informatiile prezentate mai jos
pe care le detine referitoare la producerea
Evenimentul Asigurat. Asiguratorul va solicita
furnizarea urmatoarelor documente:
9.1.1 Afectiuni grave:
a. formularul completat al Asiguratorului –
“Notificarea Evenimentului Asigurat”,
completat de Asigurat;
b. fisa de credit la data notificarii
c. extras de cont, aferent contului de
credit, la data evenimentului
d. copia
actului
de identitate
al
asiguratului
e. documente medicale care sa ateste
diagnosticarea cu afectiune grava:
i. rezultatele
investigatiilor
medicale
ii. copie
dupa
buletinul
histopatologic
iii. orice alte documente medicale:
scrisori medicale, bilete de
iesire din spital, foi de
observatie din timpul internarii
in care sa se mentioneze
tratamentul
aplicat
si
investigatiile efectuate, copie
dupa fisa medicala de la
medicul de familie;
f. copia certificatului de asigurare.
9.1.2 Invaliditate partiala si permanenta:
a. formularul completat al Asiguratorului –
“Notificarea Evenimentului Asigurat”,
completat de Asigurat
b. fisa de credit la data notificarii
c. extras de cont, aferent contului de
credit, la data evenimentului
d. copia
actului
de identitate
al
asiguratului
e. un referat medical sau orice act medical
emis de catre unitatea medicala in care
s-a efectuat actul medical din care sa
reiasa clar pierderea suferita de catre
persoana asigurata;
f. copii ale protocoalelor operatorii, ale
analizelor si investigatiilor efectuate

g. copii ale certificatelor medicale diverse:
pentru concediu, de expertiza, medicolegale
h. copia certificatului de asigurare
9 .2
Asiguratorul are dreptul sa efectueze
orice investigatie detaliata suplimentara cu
privire la Membrul Asigurat/antecedentele sale
medicale sau legate de circumstantele
producerii Evenimentului Asigurat. In urma unor
astfel de investigatii este la latitudinea
asiguratorului sa stabileasca rezolutia aspura
dosarului de dauna.

Articolul 10
Obligatiile
Membrului
Asigurat
10.1 Membrul Asigurat are obligatia de a
comunica
Asiguratorului
producerea
Evenimentului Asigurat, prin completarea
formularului
“Notificarea
Evenimentului
Asigurat” si de a furniza toate documentele si
informatiile prevazute in Termenii si conditii de
asigurare precum si documentele si informatiile
pe care Asiguratorul le va solicita de la caz la
caz.
10.2 Membrul Asigurat este obligat sa se
supuna, la solicitarea Asiguratorului, unei
examinari medicale efectuate de catre medicul
indicat
de
Asigurator,
pe
cheltuiala
Asiguratorului si sa urmeze tratament medical
conform recomandarilor medicului. In cazul in
care exista dubii cu privire la realitatea sau
conformitatea Evenimentului Asigurat sau cu
privire la informatiile comunicate de Membrul
Asigurat sau de medicul acesteia, Asiguratorul
poate solicita efectuarea unei reexaminari de
catre medicul indicat de Asigurator.
10.3 In caz de dubiu, obligatia de a demonstra
ca respectivul Eveniment Asigurat a intervenit
conform celor declarate revine Membrului
Asigurat.
10.4 In cazul in care Membrul Asigurat solicita
o reexaminare medicala, acesta este obligat sa
suporte costurile reexaminarii. Daca se
constata ca solicitarea Membrului Asigurat a
fost indreptatita, Asiguratorul va rambursa
acestuia costurile reexaminarii.
10.5 Asiguratul are obligatia platii primelor/
ratelor de credit pe parcursul perioadei de
asteptare.
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Articolul 11
Excluderi
11.1 Asiguratorul este exonerat de plata
indemnizatiei de asigurare daca evenimentul
asigurat a fost cauzat sau agravat, direct sau
indirect, total sau partial, de:
- participarea activa a Membrului Asigurat
la: acte de razboi (declarat sau nu),
ostilitati militare, invazie, insurectie, acte
de sabotaj, terorism, rapiri, revolte
(rascoala, greva, tulburare sociala,
revolutie);
- consumul de droguri, administrarea de
medicamente (altele decat cele prescrise
de medic), abuzul de alcool (o imbibatie
alcoolica de peste 0,80g/l alcool pur in
sange ori o concentratie ce depaseste
0,40mg/l alcool pur in aerul expirat),
etilism si boli cauzate de consumul abuziv
de alcool;
- virusul imunodeficientei umane (HIV) sau
variatii
ale
acestuia,
Sindromul
Imunodeficientei Dobandite (SIDA).

-

-

practicantii unor activitati sau sporturi
recreative/
periculoase
precum:
planorism, zbor cu balonul/parapanta,
parasutism,
speologie,
alpinism,
vanatoare, scufundari, zbor cu avion
militar/necomercial
consecintele
fisiunii
nucleare,
radioactivitatii,
sau
a
radiatiilor
electromagnetice
acte ilegale ale Membrului Asigurat care
conduc la dobandirea unei boli ce
ameninta viata acestuia.
sarcina, intrerupere de sarcina, nastere
si orice complicatie datorita acesteia.
orice afectiune sau tratament medical
cauzat de un eveniment anterior si care
isi produce efectele dupa data de inceput
a certificatului de asigurare.

Anexa 1 – Schema Continental
TIPUL INVALIDITATII
Paralizie totala organica
Pierderea vederii la ambii ochi
Pierderea vederii la un ochi
Pierderea permanenta a auzului la ambele urechi
Pierderea permanenta a auzului la o ureche
Pierderea sau amputarea totala a:
- Unui membru superior de la sau peste incheietura mainii
- A degetului mare de la mana
- Unui alt deget de la mana
Pierderea totala a capacitatii de folosire a unui umar sau a unui cot
Pierderea totala a capacitatii de folosire a incheieturii
Pierderea sau amputarea totala a:
- Unui membru inferior de la sau mai sus de genunchi
- Unui membru inferior de la sau mai sus de glezna
- A degetului mare de la picior
- Unui alt deget de la picior
Pierderea totala a capacitatii de folosire a soldului, genunchiului, gleznei
Indepartarea chirurgicala a maxilarului inferior

100%
100%
75%
40%
10%
50%
15%
6%
20%
15%
75%
50%
10%
3%
20%
30%
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