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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 care acoperă riscurile de deces şi incapacitate permanentă de joc survenite ca urmare a unui accident suferit de sportivii
legitimaţi la clubul sportiv menţionat în polita de asigurare. Accidentele acoperite sunt cele rezultate din participarea Asiguraţilor la competiţii oficiale
(competiţii oficiale şi/sau antrenamentele aferente competiţiilor oficiale).

Ce se asigură?
Riscuri asigurate:
deces
incapacitate permanentă de joc
ca urmare a unui accident produs în perioada asigurată, accident
produs ca urmare a practicării activităţii sportive menţionate în
poliţa de asigurare.
Suma asigurată
Suma asigurată este stabilită, în funcţie de opţiunea Asiguratului,
separat pentru deces şi incapacitate permanentă de joc sau o
sumă unică pentru deces şi incapacitate permanentă de joc.
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta pentru
achiziţionarea următoarelor riscurilor suplimentare, prin
plata unei prime suplimentare de asigurare: accidentele
rezultate din participarea Asiguraţilor la competiţii amicale
(competiţii amicale şi/sau antrenamentele aferente acestora,
incapacitate temporară de joc care necesita spitalizare si
convalescenţă post-spitalizare; intervenţii chirurgicale din
accident; fracturi din accident, cheltuieli medicale din accident
(examene medicale, diagnosticare, analize de laborator,
transport efectuat de servicii de urgență de specialitate etc.);
extinderea acoperirii pentru competiții sportive în afara României.

Ce nu se asigură?
Nu sunt cuprinse în asigurare și nu se acordă despăgubiri pentru:
orice accident produs în timpul competiţiilor sportive, antrenamentelor
pentru sporturi care nu sunt precizate în poliţa de asigurare sau sporturi
excluse din contractul/convenţia încheiat(ă) cu structura sportivă (club
sportiv/asociaţie sportivă;
accidentele survenite ulterior consumului de substanţe stimulante,
substante halocinogene, steroizi anabolizanţi, stimulenţi şi corticosteroizi,
fara a ne limita la acestea, indiferent dacă acestea au fost sau nu prescrise
de un medic, neacceptate în cadrul competiţiilor sportive si calificate ca
substante dopante de catre forurile internationale;
accidente produse ca urmare a nerespectării sau lipsei măsurilor de
securitate şi protecţie impuse de specificul activităţii sportive;
urmările consumului/abuzului de alcool, consumului de substanţe
toxice/droguri, abuzului de medicamente, consumului de medicamente
sau tratamente medicale care nu au fost prescrise de un medic
autorizat/unitate medicală recunoscută;
consecințele participării la competiții oficiale/antrenamente fără
respectarea/contrar indicațiilor medicului; orice acțiuni provocate cu intenție
de către Asigurat în vederea obținerii indemnizației de asigurare;
accidente produse în timpul comiterii de către Asigurat (sportiv) a unor
fapte incriminate ca infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă aceste fapte
rezultă din actele încheiate de autoritățile competente;
accidentele 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,
conspiraţie, dictatură militară, lege marţială sau stare de asediu;
evenimente produse în zone calificate drept zone de conflict, sau ca
urmare a unor acte de terorism (aşa cum este definit în legea internă sau
în convenţiile/tratatele internaţionale), sabotaj, evenimente ce au
consecințe directe asupra integrității corporale a Asiguratului, dacă nu s-a
prevăzut expres în poliţă.

Există restricții de acoperire?
Pot fi cuprinşi în asigurare numai sportivii legitimaţi şi care au vârsta cuprinsă între 14 - 40 ani, la data încheierii contractului de asigurare.
Nu pot fi cuprinşi în asigurare sportivii afectaţi de apoplexie, epilepsie, infirmităţi mentale, alcoolism, toxicomanie sau alte boli grave şi permanente
iar în cazul în care pe parcursul contractului, apar manifestări ale uneia sau mai multor afecţiuni precizate anterior, protecţia prin asigurare va înceta
automat.
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
urmările unor accidente care au agravat o stare de boală sau o afecțiune medicală preexistentă, despre care Asiguratul ştia sau ar fi trebuit să ştie,
ori nerespectarea tratamentelor sau recomandărilor medicale primite cu cel mult 12 luni înainte de începerea perioadei de asigurare;
boli profesionale, depresie, anxietate, stres, tulburări mintale/psihologice, boli congenitale, malformații congenitale cunoscute sau necunoscute la
momentul încheierii asigurării;
controale medicale de rutină, examinari și tratamente medicale nejustificate de producerea unui risc asigurat;
consecinţele infectării cu boli cu transmitere sexuală, cu virusul HIV, respectiv SIDA; urmările bolilor transmisibile prin atacul animalelor sau prin
înţepătura insectelor; urmările bolilor infecţioase sau virale (malaria, tifosul exantematic, hepatită etc.), cu excepţia tetanosului.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare este valabilă pentru evenimente produse pe teritoriul 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 activităţi sportive decât cea
declarată la încheierea asigurării, creşterea sau diminuarea numărului sportivilor – în cazul poliţelor de grup, dobândirea unei incapacitati
permanente de joc, 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 2 zile (48 ore) 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 poliţelor colective încheiate cu clubul sportiv pentru
sportivii legitimaţi ai acestora: la data încheierii poliţei - pentru sportivii care activează în cadrul clubului sportiv, la data încheierii unui nou contract pentru sportivii care se alătură clubului sportiv ulterior încheierii contractului de asigurare, cu emiterea unui Act aditional la poliţă privind includerea în
asigurare a noilor sportivi
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 asigurare de către Gothaer;
 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 încetării raporturilor de muncă/colaborare, din orice motiv între Asigurat (sportiv) şi Contractant, în cazul poliţelor de grup încheiate de
clubul sportiv pentru sportivii acestora.

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.
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