CONDIȚII SPECIFICE PRIVIND ASIGURAREA DE BAZĂ DE
TIP UNIT-LINKED
PREMIUM INVEST
INTRODUCERE
1. În baza prezentelor condiții specifice, Allianz-Țiriac Asigurări S.A. asigură persoane fizice pentru riscul de deces ca urmare a unui accident sau a
unei îmbolnăviri.
2. Condițiile generale privind asigurarea de viață sunt aplicabile și în cazul asigurării de bază, în măsura în care nu contravin prezentelor condiții
specifice.

DEFINIŢII
3. Definițiile din condițiile generale sunt aplicabile și în cazul asigurării de bază. Suplimentar, în cuprinsul prezentelor condiții se adoptă următoarele
definiții specifice:
Accident: eveniment subit, provenit din afară, violent și produs fără voința Asiguratului.
Afecțiune medicală preexistentă: o leziune, boală sau consecințele acestora, precum și orice manifestare patologică sau de natură medicală
rezultată în urma unei boli sau a unui accident survenit anterior datei de intrare în valabilitate/ reactivării riscului asigurat, indiferent dacă
tratamentul a fost administrat sau nu, pentru care Asiguratul:
a. a fost diagnosticat sau
b. a solicitat, a primit sau a urmat tratament sau servicii medicale sau
c. știa de existența acesteia sau
d. a prezentat semne/ simptome/ manifestari obiective ce au fost consemnate în documente medicale eliberate de un medic sau unitate
medicală.
Asigurare de bază: asigurare individuală de viață de tip unit-linked supusă prezentelor condiții specifice, pentru care Contractantul datorează o
primă.
Beneficiar/i în caz de deces: moștenitorii legali ai Asiguratului sau persoanele expres desemnate prin contractul de asigurare să încaseze
indemnizația de asigurare.
Beneficiar/i în caz de supraviețuire: Asiguratul sau persoanele expres desemnate prin contractul de asigurare să încaseze beneficiul de
maturitate.
Beneficiul de maturitate: suma datorată de Asigurător după data de maturitate a contractului dacă Asiguratul este în viață la acea dată, conform
prezentelor condiții specifice.
Boală: orice stare anormală, patologică, determinată de afectarea temporară sau ireversibilă a structurii și/ sau funcționalității normale a întregului
organism sau a oricărei părți a acestuia, diagnosticată de medicul specialist conform criteriilor clinice și paraclinice.
Cont activ: un Cont care conține unități ne-anulate.
Contul Contractantului sau Contul: un portofoliu de unități creat și administrat de către Asigurător în baza contractului de asigurare.
Preț de cumpărare: prețul la care sunt achiziționate unitățile, fiind egal cu valoarea raportului dintre:
• prețul de vânzare și
• diferența dintre 1 și taxa de alocare.
Taxa de alocare este indicată în oferta de asigurare și în poliță.
Preț de vânzare: prețul la care este evaluată o unitate a programului de investiții de către Asigurător. Asigurătorul publică prețul de vânzare curent
pe pagina sa de internet și/ sau într-un cotidian cu acoperire națională.
Primă de investiție suplimentară: o sumă plătită opțional de Contractant în baza prezentelor condiții specifice pentru a fi investită în programe
investiționale. Valoarea minimă a primei de investiție suplimentară este indicată în oferta de asigurare și în poliță.
Primă: prima unica aferentă asigurării de bază.
Program de investiții sau program investițional: un instrument financiar de tipul:
• portofoliu intern de active financiare diverse al Asiguratorului, administrat de acesta și/ sau
• fond extern de investiții administrat de o companie terță specializată,
oferit de Asigurător exclusiv în scopul realizării investiției printr-un contract de asigurare.
Procente de alocare: proporții din sumele destinate investirii, conform opțiunii Contractantului, precizate în poliță.
Răscumpărare totală: dreptul Contractantului de a rezilia contractul de asigurare și de a retrage întreaga Valoare de răscumpărare.
Răscumpărare parțială: dreptul Contractantului de a vinde o parte din unități și de a retrage valoarea acestora.
Sume destinate investirii: prima unică aferentă asigurării de bază, respectiv primele de investiție suplimentare.
Taxa de răscumpărare: suma dedusă din Cont în cazul răscumpărării totale sau parțiale a contractului. Taxa de răscumpărare este stabilită în
funcție de anul contractului de asigurare și este menționată în Tabelul 1 la prezentele condiții specifice.
Transfer de unități: mutarea tuturor unităților sau unei părți din acestea dintr-un program de investiții într-un alt program de investiții.
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Unități: diviziuni ale programelor de investiții obținute din investirea primei unice și a primelor suplimentare de investiții.
Valoare de răscumpărare: sumă datorată de Asigurător conform prezentelor condiții specifice în cazul în care contractul este reziliat.
Valoare de răscumpărare parțială: sumă datorată de Asigurător Contractantului conform prezentelor condiții specifice în cazul în care a fost
aprobată efectuarea unei răscumpărări parțiale.
Zi de evaluare: fiecare dintre zilele pentru care Asigurătorul stabilește prețurile unităților programelor de investiții.

ÎNCEPUTUL RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI
4. Prevederile din condițiile generale privind începutul răspunderii Asigurătorului sunt aplicabile și în cazul asigurării de bază.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
5. Contractantul asigurării poate fi o persoană fizică. Vârsta minimă a Contractantului persoană fizică la data semnării cererii de asigurare este de 18
ani.
6. Poate fi asigurată orice persoană a cărei vârstă la data semnării cererii de asigurare este cuprinsă între 18 ani și 70 de ani. În sensul prezentelor
condiții specifice se ia în calcul vârsta în ani împliniți.
7. Durata contractului de asigurare este fixă, până la următoarea aniversare după data la care Asiguratul a împlinit vârsta de 90 de ani.
8. Moneda contractului de asigurare poate fi leul românesc (RON) sau euro (EUR).

RISCUL ASIGURAT
9. Asigurătorul acoperă riscul de deces al Asiguratului, survenit în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, astfel:
a. pentru un Asigurat cu vârsta de maximum 75 de ani, Asigurătorul acoperă decesul ca urmare a unei boli sau a unui accident produs în această
perioadă;
b. pentru un Asigurat cu vârsta de peste 75 de ani, Asiguratorul acoperă decesul ca urmare a unui accident produs în această perioadă.

SUBSCRIEREA RISCULUI
10. Prevederile din condițiile generale privind subscrierea riscului sunt aplicabile și în cazul riscului acoperit prin asigurarea de bază.

LIMITA TERITORIALĂ
11. Riscul de deces este acoperit în întreaga lume, dacă o decizie a Asigurătorului ca urmare a parcurgerii procedurilor de subscriere nu prevede
altfel.

SUMA ASIGURATĂ
12. Suma asigurată este egala cu 10% din valoarea Contului calculată în prima zi de evaluare dupa data avizării decesului Asiguratului.
13. Suma asigurată nu poate fi modificată la inițiativa Contractantului/ Asiguratului pe durata contractului de asigurare.

EXCLUDERI
14. Asigurătorul nu acoperă decesul cauzat direct sau indirect de:
a. afecțiunile medicale preexistente, așa cum au fost acestea definite în condițiile specifice, cu excepția cazului în care polița prevede în mod
explicit decizia Asigurătorului ca urmare a parcurgerii unei proceduri individuale de subscriere de către Asigurat;
b. sinuciderea Asiguratului în primii doi ani de la intrarea în vigoare a acoperirii, chiar dacă Asiguratul s-a aflat într-o situație în care i-a fost afectat
discernământul
c. săvârșirea cu intenție de către Asigurat a unei fapte incriminate ca infracțiune de legea statului în care s-a produs fapta (constatată printr-un
act judiciar emis de autoritatea competentă din statul unde s-a săvârsit fapta), dacă aceasta este incriminată în mod similar de legea română
d. evenimente de război (război, invazie sau acțiuni ale forțelor străine, ostilități, operațiuni de război sau orice acțiuni similare sau în legătură cu
războiul), indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu; cu toate acestea, este acoperit decesul Asiguratului cauzat de astfel de evenimente,
dacă:
• Decesul a survenit în timpul prezenței Asiguratului în afara țării de reședință
• Asiguratul nu a participat activ la evenimente
• Asiguratul a solicitat și a obținut decizia favorabilă a Asigurătorului ca urmare a parcurgerii procedurilor de subscriere, corespunzător noii
situații rezidențiale.
e. participarea Asiguratului la misiuni militare cu profil operativ sau de instruire (inclusiv misiuni de menținere a păcii)
f. participarea activă a Asiguratului la acte de terorism sau tulburări interne (război civil, răscoală, revoluție, revoltă, răzvrătire, rebeliune civilă
ținând cont de proporția și extinderea unei acțiuni ostile a populației, tulburări sociale, insurecție, atac militar, rebeliune, terorism, conspirație,
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g.

h.

i.
j.

sabotaj, acțiuni de uzurpare a puterii de stat sau militară, legea marțială sau starea de asediu sau oricare dintre evenimentele sau cauzele care
determină proclamarea sau intreținerea legii marțiale sau a stării de asediu) de partea celor care le-au generat
practicarea unor sporturi sau hobby-uri periculoase precum: aviație, parașutism, zbor cu parapanta, planorism, deltaplanorism, sărituri cu
schiurile, bungeejumping, alpinism, escaladă, speologie, surfing, curse de călărie, rodeo, competiții de arte marțiale, curse auto, circuite
pentru motocicliști, rafting, scufundări libere, la mare adâncime sau sub strat de gheață, cu excepția celor care au făcut obiectul evaluării prin
procedurile de subscriere ale Asigurătorului și au fost acceptate explicit de acesta, conform deciziei menționate în poliță
angajarea în ocupații periculoase precum: forțe armate (servicii speciale, activități cu dispozitive explozibile, aviație militară, navigație militară,
pompieri militari), aviație (aviație utilitară, piloți de testare, piloți pentru platformele de combustibil), scafandri care folosesc explozibili,
forțe speciale ale poliției, servicii de securitate personală, alpinism utilitar, activități de exploatare minieră (în subteran), de instalații pentru
combustibili, activități pe platforme de petrol și gaze, activități în industria substanțelor explozibile cu excepția celor care au făcut obiectul
evaluării prin procedurile de subscriere ale Asigurătorului și au fost acceptate explicit de acesta, conform deciziei menționate în poliță
contaminarea radioactivă, acțiunea armelor chimice sau biologice
evoluția unei boli infecțioase ce debutează în contextul unei epidemii/pandemii declarate în mod oficial de către Autoritatea abilitată.

PRIME
15. Prevederile din condițiile generale privind primele sunt aplicabile și în cazul asigurării de bază.
16. Frecvența de plată a primelor permisă în baza prezentelor condiții de asigurare este unică.
17. Contractantul poate depune oricând pe durata contractului de asigurare cu cont activ și pentru care vârsta Asiguratului la data plății nu a depășit
70 de ani, o primă de investiție suplimentară cu respectarea valorii minime si valorii maxime cumulată de prime stabilite de Asigurător conform
indicației din oferta de asigurare și din poliță.
18. Primele de investiție suplimentare sub nivelul minim acceptat de Asigurător se păstrează în evidențele Asigurătorului, aferente contractului de
asigurare. Aceste sume pot fi utilizate ca prime de investiție suplimentare doar în măsura în care acoperă integral valoarea minimă acceptată de
Asigurător.
19. Dacă valoarea primelor de investiție suplimentare plătite într-o perioadă de 3 luni depășește limita de subscriere, conform indicației din oferta
de asigurare și din poliță, Asigurătorul îșî rezervă dreptul de a solicita Asiguratului parcurgerea procedurilor de subscriere. În acest caz, prima de
investiție suplimentară devine exigibilă pentru investire după finalizarea procedurilor de subscriere.
20. Primele plătite după data avizării riscului se numesc prime necuvenite și se păstrează în evidențele Asigurătorului, aferente contractului de
asigurare, iar la cerere pot fi restituite fără a fi purtătoare de dobândă.

PROGRAME DE INVESTIȚII
21. La data semnării cererii de asigurare Contractantul alege programele de investiții, precum și procentele de alocare corespunzătoare, conform
ofertei investiționale a Asigurătorului de la acea dată.
22. Pentru fiecare zi de evaluare Asigurătorul stabilește prețul de vânzare al unităților. Prețurile unităților se calculează cu 4 zecimale, rotunjit prin
adăugare la a patra zecimală pentru prețul de cumpărare și rotunjit prin lipsă la a patra zecimală pentru prețul de vânzare.
23. Prețul unității poate să crească sau să scadă, în funcție de performanța programului investițional și de factorii care influențează piețele
financiare. Performanțele anterioare ale unui program investițional nu reprezintă o garanție a performanțelor viitoare ale acestui instrument,
riscul investițional aparținând în totalitate Contractantului. Asigurătorul nu oferă nicio garanție asupra prețului unității pe durata sau la data de
maturitate a contractului de asigurare.
24. Asigurătorul are dreptul să aleagă noi programe de investiții sau să renunțe la cele existente. În această ultimă situație, Asigurătorul are obligația
de a informa Contractantul cu minimum 30 de zile înainte de dizolvarea programelor de investiții în care acesta deține unități. Unitățile existente
în programele de investiții la care s-a renunțat vor fi transferate în mod gratuit în programele de investiții disponibile în oferta Asigurătorului.
Contractantul are dreptul să aleagă programele de investiții pentru sumele destinate investirii. Dacă opțiunea Contractantului nu este comunicată
Asigurătorului în cel mult 20 de zile calendaristice de la data informării asupra renunțării la un program de investiții, Asigurătorul își rezervă dreptul
de a transfera unitățile din programul de investiții la care s-a renunțat într-un program de investiții cu un grad de risc investițional similar sau
apropiat celui la care s-a renunțat.

ADMINISTRAREA CONTULUI
25. Din sumele destinate investirii se achiziționează unități în programele de investiții alese de Contractant, conform procentelor de alocare, folosind
prețul de cumpărare din următoarea zi de evaluare după data la care achiziția unităților a devenit exigibilă.
26. Achiziția unităților din sumele destinate investirii este exigibilă la data înregistrării acestora în evidențele Asigurătorului, aferente contractului de
asigurare, dacă la acea dată contractul de asigurare este în vigoare. Excepție fac sumele provenite din primele de investiție suplimentare care,
într-o perioadă continuă de 3 luni, depășesc limita de subscriere conform indicației din oferta de asigurare și din poliță; acestea devin exigibile
după finalizarea procedurilor de subscriere.
27. Anularea unităților din Cont se efectuează la prețul de vânzare din următoarea zi de evaluare după data la care operația de anulare a devenit
exigibilă. Dacă în aceeași zi este exigibilă atât achiziția, cât și anularea de unități, atunci anularea de unități se efectuează înaintea achiziției de
unități. Numărul de unități anulate din fiecare program investițional reflectă proporția în care acestea sunt deținute în Cont la data operației de
anulare.
28. Contractantul nu poate solicita revocarea unei operații de achiziție/anulare de unități procesată de Asigurător.
29. Numărul unităților din Contul Contractantului este calculat cu 4 zecimale, rotunjit prin lipsă.
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30. Valoarea curentă a Contului Contractantului se calculează prin însumarea valorilor obținute din înmulțirea numărului de unități deținute în fiecare
program investițional cu prețul de vânzare curent al unității aferent programului respectiv.
31. Pe durata contractului de asigurare, Contractantul datorează Asigurătorului taxe, după cum urmează:
a. taxa pentru transfer de unități în cazul exercitării acestei opțiuni de către Contractant conform precizărilor prezentelor condiții specifice;
b. taxa de răscumpărare parțială în cazul exercitării acestei opțiuni de către Contractant conform precizărilor prezentelor condiții specifice;
c. taxa de răscumpărare totală în cazul solicitării de încasare a valorii de răscumpărare de către Contractant conform prezentelor condiții specifice
sau în cazul rezilierii contractului la inițiativa Asigurătorului conform prezentelor condiții specifice.

REZILIEREA ȘI CALCULUL VALORII DE RĂSCUMPĂRARE
32. La data rezilierii contractului de asigurare devin exigibile operațiile:
a. deducerea taxei de răscumpărare prin anularea unui număr corespunzător de unități din Cont, cu excepția rezilierii contractului de asigurare
ca urmare a deciziei Asigurătorului potrivit căreia riscul avizat este acoperit conform prezentelor condiții specifice;
b. anularea tuturor unităților din Cont rămase;
c. deducerea tuturor datoriilor în baza contractului de asigurare.
33. Valoarea de răscumpărare este suma constituită în evidențele Asigurătorului aferente contractului de asigurare ca urmare a rezilierii contractului
de asigurare.
34. Valoarea de răscumpărare nu reprezintă contravaloarea primelor plătite.

DREPTURILE CONTRACTANTULUI
35. Asigurătorul oferă Contractantului următoarele drepturi:
• modificarea Contractantului
• modificarea Beneficiarilor
• transferul de unități
• modificarea procentelor de alocare în cazul unei prime de investiție suplimentare
• răscumpărea parțială din Cont
• încasarea Valorii de răscumpărare conform precizărilor detaliate în prezentele condiții specifice.

MODIFICAREA CONTRACTANTULUI
36. Contractantul are dreptul să solicite oricând pe perioada de valabilitate a contractului transferarea contractului de asigurare, cu toate drepturile
și obligațiile care reies din acesta, către un alt Contractant furnizând Asigurătorului consimțământul scris al Asiguratului și al noului Contractant.
Orice modificare în acest sens intră în vigoare după data înregistrării cererii scrise a Contractantului la sediul Asigurătorului și acceptării modificării
de către Asigurător ca urmare a parcurgerii procedurilor de subscriere.

MODIFICAREA BENEFICIARILOR
37. Contractantul are dreptul să solicite schimbarea atât a Beneficiarilor de deces și de supraviețuire, cât și cota din indemnizația aferentă fiecărui
Beneficiar, oricând înainte de producerea riscului asigurat, respectiv data de maturitate a contractului de asigurare, furnizând Asigurătorului
consimțământul scris al Asiguratului.
Orice modificare în acest sens intră în vigoare după data înregistrării cererii scrise a Contractantului la sediul Asigurătorului și acceptării modificării
de către Asigurător ca urmare a parcurgerii procedurilor de subscriere.

TRANSFERUL DE UNITĂȚI
38. În cazul contractului cu cont activ, Contractantul are dreptul să solicite transferul pațial sau total al unităților Contului său dintr-un program
investițional către un altul, prin completarea unui formular pus la dispoziție de Asigurător.
39. Transferul se exprimă ca procente din numărul de unități deținute în Cont pentru fiecare program investițional.
40. Unitățile vor fi anulate folosind prețul de vânzare pentru programul actual de investiții și alocate în programele de investiții nou selectate folosind
de asemenea prețurile de vânzare aferente acestora.
41. Anularea, cât și achiziționarea de unități în vederea transferului sunt exigibile la data aprobării cererii de transfer de către Asigurător. În cazul în
care, ca urmare a uneia sau mai multor cereri de transfer, pentru aceeași zi de evaluare se constată că un program de investiții este atât sursă, cât
și destinație a unor transferuri de unități, Asigurătorul va anula respectiva/respectivele cerere/i.
42. Contractantul nu poate solicita revocarea operațiilor de anulare / achiziționare de unități efectuate ca urmare a unei solicitări a Contractantului
pentru transfer de unități, aprobată și procesată de Asigurător.
43. Pentru operația de transfer de unități, Asigurătorul deduce taxa de transfer, în cazul în care Contractantul solicită mai mult de două operații de
transfer de unități pentru un singur an de contract de asigurare. Valorea taxei de transfer este indicată în oferta de asigurare și în poliță. Anularea
de unități în vederea deducerii taxei de transfer este exigibilă la data aprobării cererii de transfer de către Asigurător.
44. Asigurătorul consideră o singură operație de transfer totalitatea operațiilor de achiziționare/ anulare unități efectuate în aceeași zi pentru un
contract de asigurare ca urmare a unei cereri de transfer de unități a Contractantului, indiferent de numărul programelor investiționale ale căror
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unități sunt implicate.

MODIFICAREA PROCENTELOR DE ALOCARE ÎN CAZUL UNEI PRIME DE INVESTIȚIE SUPLIMENTARE
45. Contractantul are dreptul să solicite ca o primă de investiție suplimentară să beneficieze de procente de alocare în programele de investiție
diferite de cele curente menționate în poliță. Pentru aceasta, Contractantul va proceda astfel:
• completează formularul pus la dispoziție de Asigurător cu noile procente de alocare
• achită suma precizând că este o plată pentru o primă de investiție suplimentară cu alocare diferită.
46. Achiziția de unități din prima de investiție suplimentară achitată cu această mențiune devine exigibilă după primirea solicitării scrise a
Contractantului și aprobarea acesteia de către Asigurător.
47. O primă suplimentară achitată, pentru care la momentul efectuării plății nu s-a specificat că se dorește să fie investită într-o proporție diferită de
cea curentă, devine exigibilă conform procentelor de alocare din poliță.
48. Modificarea procentelor de alocare pentru o primă de investiție suplimentară nu are nici o influență asupra proporției de alocare a altor sume
destinate investirii.
49. Contractantul nu poate solicita revocarea unei operații de investire efectuate ca urmare a solicitării sale de modificare a procentelor de alocare
pentru o primă de investiție suplimentară, aprobată și procesată de Asigurător.

RĂSCUMPĂRAREA PARȚIALĂ DIN CONT
50. În cazul contractului cu cont activ, Contractantul are dreptul să solicite o răscumpărare parțială a unităților din Cont, formulând o solicitare
către Asigurător. Suma solicitată de Contractant prin răscumpărare parțială se obține prin anularea unităților corespunzătoare din Cont. La data
înregistrării solicitării la sediul Asigurătorului, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
• valoarea răscumpărării parțiale solicitate este cel puțin egală cu limita minimă indicată în oferta de asigurare și în poliță
• valoarea Contului după efectuarea răscumpărării parțiale este cel puțin egal cu limita minimă indicată în oferta de asigurare și în poliță
• au trecut minimum 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de asigurare
• au trecut minimum 6 luni de la efectuarea precedentei răscumpărări parțiale aprobată de Asigurător.
51. Pentru efectuarea operației de răscumpărare parțială din Cont, Asigurătorul deduce taxa de răscumpărare parțială. Răscumpărarea parțială din
cont, cât și anularea de unități în vederea deducerii taxei de răscumpărare parțială devin exigibile la data aprobării cererii de răscumpărare parțială
din Cont de către Asigurător.

ÎNCASAREA VALORII DE RĂSCUMPĂRARE
52. În cazul unui contract de asigurare care nu a ajuns la data de maturitate și pentru care nu s-a avizat riscul, Contractantul are dreptul să solicite
încasarea Valorii de răscumparare formulând o cerere către Asigurător. La data aprobării cerererii, Asigurătorul va rezilia contractul dacă acesta
avea contul activ. După înregistrarea cererii, Contractantul nu mai poate să solicite modificări în contractul de asigurare.

OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI, ASIGURATULUI ȘI BENEFICIARULUI
53. Prevederile din condițiile generale privind obligațiile Contractantului, Asiguratului și Beneficiarului sunt aplicabile și în cazul asigurării de bază.

AVIZAREA PRODUCERII RISCULUI DE DECES
54. Prevederile din condițiile generale privind avizarea producerii riscului sunt aplicabile și în cazul asigurării de bază.
55. În cazul decesului Asiguratului, Contractantul/ Beneficiarii în caz de deces vor aviza în scris Asigurătorul cu privire la producerea acestui eveniment.
Avizarea trebuie însoțită de următoarele documente:
a. copia certificatului de deces
b. copia certificatului medical constatator al decesului
c. procesul verbal de constatare a accidentului (în cazul decesului Asiguratului ca urmare a unui accident) încheiat de organele competente sau
orice alte acte care pot dovedi că evenimentul produs este consecință a unui accident: adeverințe medicale eliberate de instituția medicală
care a acordat primul ajutor, declarații ale martorilor etc.
d. documente care să ateste calitatea de moștenitori legali ai Asiguratului și cotele cuvenite fiecăruia din moștenire, dacă beneficiarii la deces
sunt moștenitorii legali
e. documente de identificare a Beneficiarilor în caz de deces
f. detaliile bancare necesare pentru plata indemnizației
g. documente privind istoricul medical al Asiguratului (în cazul decesului Asiguratului ca urmare a unei boli), pentru contracte în primii 3 ani de
valabilitate
h. orice alt document solicitat de Asigurător necesar pentru a analiza cauzele și circumstanțele producerii riscului asigurat.

DECIZIA ASIGURĂTORULUI DUPĂ AVIZAREA RISCULUI

Allianz-Țiriac Asigurări S.A.
InfoLine: 021 20 19 100, L-V, 8:00-20:00
info@allianztiriac.ro
reclamatii@allianztiriac.ro
www.allianztiriac.ro
Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sector 1, București, cod poștal 010616

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară
Codul alocat în Registrul asigurătorilor şi reasigurătorilor: RA-017
Codul LEI 529900XKNXM9MBH8GS45
SR EN ISO 9001:2015
Capital social subscris și vărsat: 94.393.890 lei
Înregistrat la ORC sub nr. J40/15882/1994, CUI: 6120740

-5-

ULU20

56. Prevederile din condițiile generale privind decizia Asigurătorului după avizarea riscului sunt aplicabile și în cazul riscului acoperit prin asigurarea
de bază.

OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI ÎN CAZUL PRODUCERII ȘI AVIZĂRII RISCULUI DE DECES
57. Prevederile din condițiile generale privind obligațiile Asigurătorului în cazul producerii și avizării riscului sunt aplicabile și în cazul riscului acoperit
prin asigurarea de bază.
58. După primirea documentelor probatoare pentru producerea riscului, Asigurătorul va rezilia contractul de asigurare.
59. Dacă pe baza documentelor solicitate, Asigurătorul decide că decesul Asiguratului, survenit pe perioada de valabilitate a contractului de
asigurare, este un risc acoperit conform prezentelor condiții de asigurare, în termenul asumat pentru comunicarea deciziei va plăti Beneficiarului
indemnizația pentru deces.
60. Indemnizația pentru deces este stabilită în funcție de vârsta persoanei asigurate la momentul avizării riscului, astfel:
a. În cazul Asiguratului cu vârsta de maximum 75 de ani împliniți, maximum dintre:
i. valoarea cumulată dintre suma asigurată și suma constituită în evidențele Asigurătorului aferente contractului de asigurare, după rezilierea
acestuia
ii. Contravaloarea primelor platite minus eventualele Răscumpărări parțiale efectuate pe perioada de derulare a contractului de asigurare.
b. În cazul Asiguratului cu vârsta mai mare de 75 de ani împliniți:
i. pentru decesul din accident, valoarea cumulată dintre suma asigurată și suma constituită în evidențele Asigurătorului aferente contractului
de asigurare, după rezilierea acestuia
ii. pentru decesul din boală, suma constituită în evidențele Asigurătorului aferente contractului de asigurare, după rezilierea acestuia.
61. Dacă pe baza documentelor solicitate, Asigurătorul decide că decesul Asiguratului, survenit pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare,
nu este acoperit conform prezentelor condiții de asigurare va informa Contractantul/ Beneficiarii în caz de deces asupra deciziei de neîncadrare în
condițiile de asigurare a evenimentului avizat și va plăti Beneficiarilor în caz de deces, în termenul asumat pentru comunicarea deciziei, valoarea
de răscumpărare calculată conform prevederilor prezentelor condiții de asigurare.
62. Orice sume aferente contractului de asigurare, înregistrate în evidențele Asigurătorului după avizarea riscului, pot fi revendicate de Contractant
sau de moștenitorii Contractantului.

OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI LA DATA DE MATURITATE
63. La data de maturitate a contractului de asigurare devine exigibilă anularea definitivă a tuturor unităților din Cont.
64. Beneficiul de maturitate datorat de Asigurător este reprezentat de suma constituită în evidențele Asigurătorului aferente contractului de asigurare
după anularea unităților din Cont și deducerea tuturor datoriilor în baza contractului de asigurare.
65. Asigurătorul va onora Beneficiului de maturitate în baza următoarelor documente/ informații:
• detaliile bancare necesare pentru efectuarea plăți
• documente de identificare a Beneficiarilor în caz de supraviețuire
• copia autentificată a actului de identitate al Asiguratului.

REGLEMENTAREA PLĂȚILOR DATORATE DE ASIGURĂTOR ÎN BAZA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE
66. Prevederile din condițiile generale privind reglementarea plăților datorate de Asigurător în baza obligațiilor contractuale sunt aplicabile și în cazul
asigurării de bază.

ÎNCETAREA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI
67. Prevederile din condițiile generale privind asigurarea de viață care fac referire la încetarea răspunderii Asigurătorului sunt aplicabile și în cazul
asigurării de bază.
68. Răspunderea Asigurătorului încetează la inițiativa acestuia prin rezilierea contractului în cazul unui contract cu cont activ pentru care a fost avizat
riscul, după primirea documentelor probatoare producerii riscului.
69. Acoperirea riscurilor asigurate prin contractul de asigurare încetează pentru Asigurat cel târziu la prima aniversare după data la care Asiguratul
împlinește vârsta de 90 de ani.

CORESPONDENȚA PRIVIND CONTRACTUL DE ASIGURARE
70. Prevederile din condițiile generale referitoare la corespondența privind contractul de asigurare sunt aplicabile și în cazul asigurării de bază.
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DISPOZIȚII FINALE
71. Prevederile din condițiile generale, capitolul dispoziții finale sunt aplicabile și în cazul asigurării de bază.
72. Asigurătorul își rezervă dreptul de a modifica anual valorile parametrilor mentionați în oferta de asigurare și în poliță, Contractantul urmând a fi
informat asupra oricăror modificări survenite cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea acestora.

TABELUL 1 la condițiile specifice privind asigurarea de bază de tip unit linked Premium Invest
Taxa de transfer de unități

Conform indicației din oferta de asigurare și din poliță
Anul 1 de contract de asigurare: 2.5%
Anul 2 de contract de asigurare: 2.0%

Taxa de răscumpărare parțială sau totală

Anul 3 de contract de asigurare: 1.5%
Anul 4 de contract de asigurare 1.0%
Anul 5 de contract de asigurare: 0.5%
Începând cu anul 6 de contract de asigurare: 0%
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