ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR
AFLATE IN AUTOVEHICULUL ASIGURAT
- Conditii speciale de asigurare Aceste conditii speciale de asigurare sunt aplicabile, cu
conditia precizarii exprese a acestei acoperiri in polita de
asigurare / Acte aditionale semnate de parti.
I.
DEFINITII SPECIFICE
Asigurat: persoanele indreptatite sa primeasca despagubirea in
cazul producerii evenimentului asigurat. Calitatea de beneficiari o
au Asiguratul si/sau persoanele fizice aflate în autovehicul la
momentul producerii accidentului sau în urcare/coborâre din
acesta, sau sau mostenitorii legali ai acestora in cazul decesului din
accident;
Accident: eveniment survenit in perioada asigurata, independent
de vointa Asiguratului/conducatorului autovehiculului ori a
persoanelor transportate, datorat unor cauze externe, involuntare,
neprevazute si intamplatoare (de exemplu: ciocniri, izbiri, loviri,
incendiu, trasnet, explozie, calamitati naturale, caderea in
prapastie, caderi de copuri etc. – aceste riscuri fiind detaliate in
cadrul Sectiunii “Avarii” din conditiile generale privind Asigurarea
facultativa a autovehiculelor GoCASCO), produs in timpul
deplasarii, stationarii sau opririi autovehiculului asigurat mentionat
in polita de asigurare, inclusiv in timpul transbordarilor si/sau urcarii
sau coborarii persoanelor in/din acesta si care are drept urmare
vatamarea corporala a persoanelor aflate in autovehiculul asigurat;
Afectiune preexistenta: orice boala, vatamare din accident sau
alta conditie medicala a persoanelor aflate în autovehicul la
momentul producerii accidentului, prezenta inaintea incheierii
asigurarii, chiar daca nu a fost diagnosticata;
Beneficiar: persoana indreptatita sa primeasca despagubirea in
cazul producerii evenimentului asigurat. Calitatea de beneficiari o
au Asiguratul si/sau persoanele fizice aflate în autovehicul la
momentul producerii accidentului sau în urcare/coborâre din
acesta, sau mostenitorii legali ai acestora in cazul decesului din
accident;
Deces: incetarea din viata unei persoane aflata in autovehiculul
asigurat la momentul accidentului, rezultata din certificatul de
deces emis de autoritatile competente, urmare a unui accident
definit conform prezentelor conditii speciale de asigurare, care
survine in maxim 1 an de la data producerii accidentului;
Eveniment asigurat: apariţia sau producerea, în timpul perioadei
de asigurare, în mod accidental şi imprevizibil a accidentului
asigurat, generator de daune şi în urma căruia se naşte dreptul la
despăgubire;
Indemnizatie: suma datorata de Asigurator beneficiarului in urma
producerii evenimentului asigurat;
Invaliditate permanenta: deprecierea definitiva, nesusceptibila de
ameliorare, a potentialului fizic sau psihic ca urmare a unui
accident;
Suma asigurată: reprezintă limita maximă până la care
Asigurătorul acordă indemnizaţii Asiguratului/conducatorului
autovehiculului si/sau persoanelor aflate în autovehicul asigurat la
momentul producerii accidentului sau beneficiarului în cazul
producerii evenimentului asigurat;
Vatamare corporala: orice vatamare fizica suferita de catre
persoana aflata in autovehicul ca urmare a producerii unui
accident, avand drept consecinta directa invaliditatea permanenta
sau decesul acesteia.
II.
OBIECTUL ASIGURARII
2.1
Asiguratorul, in baza prezentelor conditii speciale de
asigurare si in schimbul platii primei de asigurare de catre
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Asigurat/Contractant, acorda indemnizatii de despagubire, in limita
sumelor asigurate precizate in polita, beneficiarului asigurarii, in
cazul producerii riscurilor asigurate precizate la Cap. III de mai jos.
2.2
Sunt cuprinse in asigurare numai persoanele (inclusiv
conducatorul autovehiculului) aflate in autovehiculul asigurat
implicat in accident.
2.3
Aceasta
asigurare
se
adreseaza
numai
Asiguratului/conducatorului autovehiculului si/sau persoanelor
aflate în autovehicul asigurat la momentul producerii accidentului
sau în urcare/coborâre din acesta, si este valabila numai impreuna
cu polita privind Asigurarea facultativa a autovehiculelor
GoCASCO, incheiata pentru autovehicule de pasageri, cu cel mult
9 locuri (inclusiv pentru conducatorul auto) si avand masa maxima
autorizata de pana la 3,5 tone.
III.
RISCURI ASIGURATE SPECIFICE
3.1. Asiguratorul va acorda indemnizatii de despagubire pentru
urmarile suferite de persoanele aflate in autovehiculul asigurat,
inclusiv de catre conducatorul autovehiculului, ca urmare a
producerii in perioada asigurata a unui accident in care este
implicat autovehiculul asigurat, soldat cu:
a)
Invaliditate permanenta si/sau
b)
Deces.
IV.
EXCLUDERI SPECIFICE
4.1
Pe langa excluderile prevazute in conditiile generale privind
Asigurarea facultativa a autovehiculelor GoCASCO, nu sunt
cuprinse in asigurare si Asiguratorul nu acorda indemnizatii de
despagubire nici pentru consecintele accidentelor produse ca
urmare ori favorizate/agravate de:
a)
Asiguratul/conducatorul autovehiculului daca acestia se
aflau sub influenta consumului de alcool, a substantelor toxice sau
droguri, abuz de medicamente, folosirea preparatelor sau
procedurilor terapeutice nerecunoscute din punct de vedere
medical si neautorizate de institutii medicale competente sau care
au caracter experimental precum si consecintele acestora, inclusiv
tratarea necorespunzatoare a unor afectiuni (daca nu au fost
respectate intocmai prescriptiile medicale);
b)
Asiguratul/conducatorul autovehiculului daca acestia nu
detineau permis de conducere valabil conform reglementarilor
legale in vigoare la data producerii evenimentului asigurat (permis
de conducere retras, anulat, suspendat, fara drept de conducere a
categoriei de autovehicul), ori daca acesta s-a sustras de la
recoltarea probelor biologice sau toxicologice;
c)
circulatia autovehiculului la data producerii evenimentului
asigurat fara certificat de inmatriculare valabil si/sau fara orice alta
autorizatie de circulatie valabila conform reglementarilor legale in
vigoare;
d)
nerespectarea reglementarilor legale in vigoare privind:
i)
obligativitatea purtarii centurilor de siguranta de catre
ocupantii tuturor locurilor din autovehicul prevazut de catre
producator cu centuri de siguranta;
ii)
utilizarea sistemelor de prindere cu ajutorul unui dispozitiv
de fixare in scaun omologate şi adecvate pentru caracteristicile
fizice ale copiilor, pentru copii cu o inaltime de pana la 135 cm;
iii)
transportul copiilor cu o inaltime de peste 135 cm fara
utilizarea centurilor de siguranta pentru adulti sau a unui dispozitiv
dintre cele mentionate la alin. (ii);
e)
accidente produse ca urmare a participarii active la actiuni
cu grad mare de risc, cum ar fi: competitii/ demonstratii/
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intreceri/curse/antrenamente cu autovehicule, cascadorie;
f)
săvârşirea sau încercarea de săvârşire, cu intenţie, de
către Asigurat/conducatorul autovehiculului sau persoanelor aflate
in autovehicul a unor fapte grave, cum ar fi: fapte incriminate de
dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca
infracţiuni, participarea la acte de terorism sau sabotaj, săvârşirea
unei infracţiuni contra patrimoniului ori contra vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii, precum şi sustragerea de la urmărirea penală
pentru asemenea fapte;
4.2
Nu sunt acoperite si Asiguratorul nu acorda indemnizatii de
despagubire pentru urmarile accidentelor produse:
a)
din coliziunea autovehiculului asigurat cu un alt autovehicul
din cauza nerespectarii de catre Asigurat/conducatorul auto a
normelor legale privind circulatia pe drumurile publice;
b)
prin caderea unei persoane din autovehicul din cauza
deschiderii voluntare a usii in timpul mersului ori pornirii de pe loc
cu usile deschise.
4.3
Asiguratorul nu acorda indemnizatii de despagubire daca la
momentul producerii evenimentului asigurat numarul persoanelor
transportate depasea numarul locurilor precizate in certificatul de
inmatriculare/cartea tehnica a autovehiculului.
4.4
Asiguratorul nu acorda indemnizatii de despagubire pentru
urmarile accidentelor produse ca urmare a:
a)
bolilor cronice ale persoanelor aflate in autovehicul,
preexistente in momentul incheierii asigurarii si care au provocat
alterari neurologice, respiratorii, circulatorii, sangvine, renale,
cardiace, reumatologice, fara a se limita la acestea;
b)
infarctului din orice cauza;
c)
urmarilor faptelor produse cu intentie de catre
Asiguratul/conducatorul autovehiculului sau persoanele aflate în
autovehicul asigurat sau ca urmare a tentativei de suicid;
d)
complicatiilor sarcinii, daca nu au legatura cu accidentul
asigurat;
e)
sangerarilor organelor interne si hemoragii cerebrale, daca
nu sunt urmarile unui accident asigurat.
V.
SUMA ASIGURATA
5.1
Suma asigurata pentru cazurile de deces si/sau invaliditate
permanenta este aceeasi pentru fiecare persoana aflata in
autovehiculul asigurat la momentul producerii evenimentului
asigurat. Suma asigurata este mentionata expres in polita de
asigurare si se stabileste in aceeasi moneda ca si suma asigurata
aferenta autovehiculului asigurat.
VI.
PRIMA DE ASIGURARE
6.1
Prima de asigurare se stabileste si se plateste in aceeasi
moneda ca si cea de la Asigurarea facultativa a autovehiculelor
GoCASCO.
VII.
VALABILITATE POLITA DE ASIGURARE
7.1
Asigurarea este valabila pe acelasi teritoriu pe care este
valabila polita de Asigurare facultativa a autovehiculelor
GoCASCO.
7.2
Asigurarea se incheie pentru aceeasi perioada pentru care
este asigurat autovehiculul.
VIII. OBLIGATIILE
ASIGURATULUI/PERSOANELOR
VATAMATE (conducatorul autovehiculului si/sau persoanele
aflate în autovehicul asigurat la momentul producerii
accidentului sau în urcare/coborâre din acesta si care au
suferit vatamari corporale)
8.1
Pe langa obligatiile prevazute in conditiile generale privind
Asigurarea facultativa a autovehiculelor GoCASCO, imediat dupa
accident,
Asiguratul/conducatorul
autovehiculului
si/sau
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persoanele aflate în autovehicul asigurat la momentul producerii
accidentului sau în urcare/coborâre din acesta si care au suferit
vatamari corporale sunt obligate sa:
a)
se prezinte, in masura in care starea sanatatii le permite, la
o unitate medicala sau la un medic, pentru a fi examinate si sa
urmeze tratamentul prescris;
b)
sa imputerniceasca atat medicul prezent la locul
accidentului cat si medicul curant sa furnizeze toate datele
medicale privind vatamarea si tratamentul aplicat, dezlegandu-i de
secretul profesional;
c)
persoanele vatamate aflate in autovehiculului asigurat, sa
se supuna, la cererea Asiguratorului, la examinare medicala de
catre un medic desemnat de acesta si sa raspunda favorabil
convocarilor pentru efectuarea expertizelor medicale.
IX.
STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
Pe langa principiile de despagubire precizate in Conditiile generale
privind Asigurarea facultativa a autovehiculelor GoCASCO, se
aplica si urmatoarele:
9.1
In caz de producere a unui risc asigurat, Asiguratorul
plateste Asiguratului/persoanelor vatamate, sau, dupa caz,
mostenitorilor legali ai acestora indemnizatia de despagubire dupa
cum urmeaza:
a)
suma asigurata in caz de deces;
b)
indemnizatia in caz de invaliditate permanenta stabilita de
medic, conform „Scalei de indemnizare pentru Invaliditate
permanenta” – atasata prezentelor conditii speciale de asigurare.
9.2
In caz de deces, plata indemnizatiei de despagubire se va
face catre mostenitorii legali ai Asiguratului/persoanelor vatamate,
pe baza urmatoarele documente dupa caz:
a)
declaratiile persoanelor indreptatite cu privire la descrierea
evenimentului asigurat (original);
b)
actul de identitate (original si copie);
c)
certificatul de deces (original si copie);
d)
certificatul medical constatator al decesului (original si
copie);
e)
certificatul de mostenitor/certificatul de calitate de
mostenitor (original si copie);
f)
procesul-verbal de constatare a accidentului suferit,
eliberat de autoritatea autorizata de investigare sau cercetare
(original si copie);
g)
orice alt document pe care Asiguratorul il considera
necesar pentru stabilirea imprejurarilor producerii riscului asigurat
si a sumei cuvenite cu titlu de indemnizatie de despagubire.
9.3 In caz de invaliditate permanenta, plata indemnizatiei de
despagubire se va face catre Asigurat/persoanele vatamate dupa
prezentarea urmatoarelor documente:
a)
declaratia cu privire la descrierea evenimentului asigurat
(original);
b)
actul de identitate (original si copie);
c)
certificat medical constatator al invaliditatii permanente
eliberat de autoritatea competenta (original si copie);
d)
procesul-verbal de constatare a accidentului suferit,
eliberat de autoritatea autorizata de investigare sau cercetare
(original si copie);
e)
orice alt document pe care Asiguratorul il considera
necesar pentru stabilirea imprejurarilor producerii riscului asigurat.
9.4
Pentru documentele solicitate in copie si original,
Asiguratorul certifica autenticitatea acestora si opreste numai
copiile care, impreuna cu toate celelalte documente solicitate, devin
proprietatea Asiguratorului.
9.5
In cazul in care Asiguratul/persoana vatamata decedeaza
ca urmare a unui accident, pentru care Asiguratorul a platit deja
indemnizatii acestora, Asiguratorul va plati numai diferenta dintre
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suma asigurata si indemnizatia platita anterior.
9.6
In caz de invaliditate permanenta incontestabila,
examinarea persoanei accidentate, stabilirea gradului de
invaliditate si plata indemnizatiei se fac fara a se astepta finalizarea
tratamentului.
9.7
Daca inainte de accident, Asiguratul/persoana vatamata
avea o invaliditate permanenta din orice cauza, la examinarea
medicala se stabileste gradul total de invaliditate permanenta (care
nu poate fi insa mai mare de 100% si nu poate depasi procentul
stabilit pentru pierderea anatomica sau functionala totala a fiecarui
organ), din care se scade gradul de invaliditate permanenta
existent inainte de accident, diferenta reprezentand gradul de
invaliditate permanenta ca urmare a accidentului care se ia in
considerare la stabilirea Indemnizatiei de despagubire.
9.8
Invaliditatea preexistenta va fi avuta in vedere numai daca
urmarile accidentului afecteaza aceleasi organe.
9.9
Totalul indemnizatiilor platite Asiguratului/persoanei
vatamate nu poate sa depaseasca suma asigurata mentionata in
polita de asigurare.
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9.10 Cheltuielile legate de reexaminarea medicala solicitata de
Asigurat/persoana vatamata se suporta de catre acestea.
9.11 Suma asigurata se plateste independent de sumele
cuvenite Asiguratului/persoanei vatamate sau mostenitorilor
acestora din alte contracte sau polite de asigurare.
9.12 Pretentiile Asiguratului/persoanei vatamate sau ale
mostenitorilor acestora fata de Asigurator in legatura cu accidentul
produs si cu urmarile acestuia se sting prin plata indemnizatiei
cuvenite. Creditorii Asiguratului/persoanei vatamate nu au dreptul
sa urmareasca indemnizatia cuvenita acestora sau mostenitorilor
legali.
X.
DISPOZITII FINALE
10.1 Prezentele conditii speciale de asigurare se completeaza si
se aplica numai impreuna cu prevederile conditiilor generale privind
Asigurarea facultativa a autovehiculelor GoCASCO, in masura in
care nu contravin prezentelor conditii speciale.
~~~~~~~
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SCALA DE INDEMNIZARE PENTRU INVALIDITATE PERMANENTA
Nr.
INVALIDITATE PERMANENTA TOTALA
crt.
INVALIDITATE PERMANENTA TOTALA
1.
Paralizia totala si incurabila
2.
Pierderea ambelor maini, antebrate sau brate
3.
Pierderea ambelor membre inferioare la nivelul soldului, genunchiului sau gleznei
4.
Pierderea totala a unui membru superior la nivelul cotului si a unui inferior la nivelul soldului,
genunchiului sau gleznei
5.
Pierderea completa si irecuperabila a vederii la ambii ochi
6.
Pierderea completa si irecuperabila a abilitatii de a vorbi
7.
Pierderea bilaterala totala si irecuperabila a auzului de natura traumatica
INVALIDITATE PERMANENTA PARTIALA – EXTREMITATEA CEFALICA
8.
Pierderea unilaterala totala si irecuperabila a auzului
9.
Pierderea totala a unui ochi
10.
Pierderea maxilarului superior cu arcada dentara si scheletul nazal
11.
Pierderea de substanta osoasa a cutiei craniene:
a) pe o suprafata mai mica de 3 cm2;
b) pe o suprafata de la 3 la 6 cm2;
c) pe o suprafata mai mare de 6 cm2.
INVALIDITATE PERMANENTA PARTIALA - MEMBRE SUPERIOARE
12.
Pierderea anatomica a membrului superior de la nivelul umarului
13.
Pierderea functionala a membrului superior de la nivelul umarului
14.
Pierderea anatomica a antebratului sau mainii
15.
Pierderea functionala a antebratului sau mainii
16.
Pierderea anatomica totala a policelui
17.
Pierderea functionala totala a policelui
18.
Pierderea anatomica totala a policelui si indexului
19.
Pierderea anatomica totala a policelui si a altui deget
20.
Pierderea anatomica sau functionala totala
a) a doua degete altele decat police si index;
b) a trei degete altele decat police si index;
c) a patru degete inclusiv police;
d) a patru degete altele decat policele;
e) a degetului mijlociu;
f) a inelarului sau degetului mic.
21.
Anchiloza partiala a coloanei vertebrale cu deformarea sa
Nota: Daca Asiguratul este stangaci, procentele de mai sus se inverseaza.
INVALIDITATE PERMANENTA PARTIALA – MEMBRE INFERIOARE
22.
Pierderea anatomica a membrului inferior de la nivelul:
a) coapsei;
b) gambei;
c) piciorului:
- articulatia tibio – tarsiana;
- articulatia tarso – metatarsiana.
23.
Pierderea functionala a membrului inferior de la nivelul:
a) coapsei;
b) gambei;
c) piciorului.
24.
Pierderea anatomica
a) a tuturor degetelor;
b) a patru degete, inclusiv haluce;
c) a patru degete, exclusiv haluce;
d) a trei degete altele decat halucele;
e) a doua degete altele decat degetul mare;
f) a halucelui.
25.
Scurtarea membrului inferior cu cel putin 5 cm
26.
Scurtarea membrului inferior cu 3 pana la 5 cm
27.
Scurtarea membrului inferior cu 1 pana la 3 cm
28.
Anchiloza bazinului
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Grad de
indemnizare
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
35%
50%
10%
20%
50%
dreapta stanga
70%
60%
65%
55%
60%
55%
55%
45%
20%
15%
15%
10%
30%
25%
25%
20%
10%
15%
35%
25%
7%
5%

8%
10%
30%
20%
5%
3%
40%

60%
50%
45%
35%
55%
45%
30%
25%
15%
8%
6%
4%
5%
35%
25%
15%
40%
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CONSECINTE ESTETICE CU CARACTER DEFINITIV (arsuri, degeraturi, cicatrici)
29.
Intreaga suprafata a capului
30.
Intreaga suprafata a unui membru superior
31.
Intreaga suprafata a unui membru inferior sau a gatului
32.
Intreaga suprafata a organelor genitale externe a toracelui (anterior sau posterior)
*) In cazul afectarii doar a unei parti din suprafata, Despagubirile se vor acorda proportional.
**) Pentru persoanele care, prin natura profesiei, sunt afectate in mod special de consecintele
estetice cu caracter definitive (actori, manechine, fotomodele), procentele de la punctele 29, 30,
31 si 32 se vor tripla.
INVALIDITATE PERMANENTA PARTIALA - MEMBRE INFERIOARE
33.
Pierderea partiala a piciorului (de sub articulatia gleznei)
34.
Pierderea partiala a piciorului (de la articulatia medio-tarsiana)
35.
Paralizia totala a membrului inferior (leziune incurabila a nervului)
36.
Paralizia completa a nervului popliteu sciatic extern
37.
Paralizia completa a nervului popliteu sciatic intern
38.
Paralizia completa a celor doi nervi (popliteu sciatic extern si intern)
39.
Anchiloza genunchiului
40.
Pierderea de substanta osoasa de la femur sau ambele oase ale gambei (tibie si peroneu) – conditie
incurabila
41.
Pierderea de substanta osoasa de la rotula, cu separarea considerabila a fragmentelor si cu
dificultati mari la miscarea si intinderea piciorului
42.
Pierderea de substanta osoasa de la rotula, cu prezervarea capacitatii motorii
43.
Pierderea totala a tuturor degetelor
44.
Pierderea totala a patru degete, inclusiv a degetului mare
45.
Pierderea totala a patru degete, exclusiv a degetului mare
46.
Pierderea totala a degetului mare
47.
Pierderea totala a doua degete, altele decat degetul mare
48.
Pierderea totala a unui deget, altul decat degetul mare
INVALIDITATE PERMANENTA PARTIALA – ORGANE SI SISTEME
49.
Pierderea unui plaman
50.
Pierderea unui rinichi
51.
Pierderea splinei

25%
15%
15%
15%

40%
35%
60%
25%
20%
45%
25%
60%
40%
20%
30%
25%
20%
10%
6%
4%
50%
30%
10%

Nota:
1. In cazuri de pierdere anatomica sau functionala a mai multor organe sau membre in acelasi accident, indemnizatia de despagubire
se stabileste prin adunarea procentelor corespunzatoare pentru fiecare leziune, pana la limita maxima de 100%.
2. In caz de pierdere anatomica sau reducere functionala a unui organ sau a unui membru deja deficient, procentele indicate sunt
micsorate tinand seama de gradul de invaliditate preexistent.
3. Pentru fiecare falanga terminala a degetelor, este considerata invaliditate permanenta numai extirparea totala. Indemnizatia pentru
pierderea functionala sau anatomica a unei falange de la degetul mare se stabileste la jumatate din procentul fixat pentru pierderea
totala a degetului respectiv, iar a unei falange de la oricare alt deget se stabileste la o treime din procentul stabilit pentru pierderea
totala a degetului respectiv.
4. In cazurile de invaliditate permanenta nespecificata in scala de mai sus, indemnizatia se stabileste in functie de masura in care este
diminuata pentru totdeauna capacitatea generala a Asiguratului/persoanei vatamate pentru orice munca utila, indiferent de profesia
acestora, tinand cont de procentele aferente cazurilor mai sus mentionate.
~~~~~~~~~~
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