CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIFICE
Asigurarea mixtă de viață UNISMART
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PREVEDERI GENERALE
1.
Raporturile contractuale dintre Asigurător, Contractant și Asigurat vor fi guvernate de Condiţiile Contractuale Generale de
asigurare, care se completează sau se modifică cu prezentele Condiţii Contractuale Specifice, respectiv cu Condițiile fiecărei
Clauze suplimentare contractate.
2.
Prezenta Asigurare este considerată asigurare de bază la care se pot adăuga, una sau mai multe, Clauze suplimentare.
3.
Durata Contractului de asigurare va ţine cont de perioada de asigurare și de durata de plată a primelor.
4.
Durata contractuală și cea de plată a Primelor de asigurare pot fi între 10 și 35 de ani.
ART.1 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
1.1. Vârsta minimă de intrare în asigurare pentru Contractantul (persoană fizică) este de 18 ani.
Vârsta minimă de intrare în asigurare pentru Asigurat este de 16 ani.
Contractantul poate avea și calitatea de Asigurat.
1.2. Vârsta maximă de intrare în asigurare pentru Asigurat şi pentru Contractant persoană fizică este de 60 de ani, inclusiv.
Vârsta maximă la terminarea Contractului de asigurare pentru Asigurat şi pentru Contractant, persoană fizică, este de 70 ani,
inclusiv.
1.3. Beneficiarul Indemnizaţiei de asigurare este Asiguratul în cazul în care acesta supraviețuiește până la terminarea Perioadei
de asigurare, respectiv Beneficiarul/ Beneficiarii desemnat(i) sau moștenitorii legali/ testamentari, doar persoane fizice, în
cazul decesului Asiguratului în Perioada de asigurare. Prezentul Contract de asigurare poate fi cesionat, la solicitarea
Asiguratului și cu acordul scris al Contractantului, în favoarea unui creditor (bancă sau instituție financiară nebancară).
ART.2 DEFINIŢII
Termenii utilizaţi au următorul înţeles:
2.1. Eveniment asigurat: Supravieţuirea Asiguratului la data de încetare a Contractului de asigurare sau Decesul din orice cauză al
Asiguratului pe Perioada de asigurare.
2.2. Suma asigurată redusă: Suma la care este redusă Suma asigurată inițială, menționată în Polița de asigurare, în conformitate
cu Tabelul sumelor asigurate reduse din Contractul de asigurare, ca o consecinţă a neplăţii Primei de asigurare în termen de
3 (trei) luni de la data ultimei scadenţe şi numai în condiţiile în care primele de asigurare au fost plătite pentru cel puţin 3
(trei) ani contractuali.
2.3. Valoarea de răscumpărare: Suma de bani pe care Asigurătorul se obligă să o plătească în cazul în care Contractul de
asigurare își încetează efectele înainte de termen, indiferent de cauză, în conformitate cu Condițiile generale și specifice ale
prezentului Contract.
ART.3 INDEMNIZAŢIA DE ASIGURARE
3.1. În cazul supravieţuirii Asiguratului până la finalul Contractului de asigurare, Asigurătorul va achita acestuia Suma asigurată
garantată, conform Contractului de asigurare, la care se va adăuga profitul investițional (dacă există) obținut pe durata
asigurării. Indemnizaţia se va plăti integral Asiguratului.
3.2. În cazul supraviețuirii Asiguratului, plata indemnizației de asigurare se poate face începând din ziua lucrătoare imediat
următoare expirării Perioadei de asigurare, numai dacă toate documentele şi informaţiile necesare sunt recepţionate de
Asigurător.
3.3. În cazul decesului Asiguratului pe Perioada de valabilitate a Contractului de asigurare, Asigurătorul va plăti Indemnizaţia de
asigurare, reprezentată de Suma asigurată la care se adaugă profitul obținut (dacă există). Indemnizația se va plăti
Beneficiarului desemnat conform Contractului de asigurare.
3.4. În cazul decesului Asiguratului pe Perioada de asigurare a Contractului de asigurare cu Sumă asigurată redusă, Asigurătorul
va plăti Indemnizaţia de asigurare, reprezentată de Suma asigurată redusă la care se adaugă profitul obținut (dacă există).
Indemnizația se va plăti Beneficiarului desemnat conform Contractului de asigurare.
3.5. În cazul decesului Asiguratului pe Perioada de suspendare a Contractului de asigurare, Asigurătorul va plăti Indemnizaţia de
asigurare, reprezentată de Valoarea de răscumpărare (dacă există). Valoarea de răscumpărare se va plăti Beneficiarului
desemnat conform Contractului de asigurare.
3.6. Asigurătorul nu va fi răspunzător să plătească Indemnizația de asigurare sub forma Sumei asigurate, ci numai Valoarea de
răscumpărare a Contractului, în cazul în care decesul Asiguratului survine direct sau indirect în legatură cu excluderile
contractuale menționate în condițiile contractuale generale și completate cu cele specifice.
ART.4 PARTICIPAREA LA PROFIT
4.1. Prezentul Contract de asigurare prevede dreptul de participare la profitul Asigurătorului.
4.2. Procentul de alocare a participării la profit depinde de randamentul financiar obținut și de politica investițională a
Asigurătorului. Acest procent se stabilește anual de către Asigurător și se aplică la diferența dintre randamentul investițional
anual al Asigurătorului și dobânda tehnică folosită în calculele actuariale.
4.3. Prima alocare a profitului se va face începând cu cel de al 4-lea (patrulea) an de asigurare.
4.4. Întrucât profitul viitor nu poate fi prevăzut, proiecţiile de ilustrare a participării la profit furnizate clienţilor se bazează pe
estimările curente. Această informaţie nu presupune şi nu constituie niciun fel de obligaţii pentru Asigurător.
4.5. Asigurătorul va informa anual fiecare Contractant, la Aniversarea Contractului de asigurare, cu privire la profitul care a fost
alocat Contractului lor, conform rezultatelor financiare calculate la data de 31 decembrie a fiecărui an anterior.
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ART.5 PROTECŢIA LA INFLAŢIE PRIN INDEXARE
5.1. În vederea revalorizării (protecţie la inflaţie prin indexare), Asigurătorul va transmite Contractantului o informare scrisă cu
minimum 30 (treizeci) de zile anterior Aniversării Contractului de asigurare, în care se vor preciza noile sume asigurate
garantate rezultate, conform adaptării la inflaţie sau a revalorizării, împreună cu noile prime de asigurare.
5.2. În funcție de opțiunea exprimată în Cererea de asigurare, vor exista următoarele situații:
▪ dacă în Cererea de asigurare Contractantul a optat pentru varianta cu revalorizare, prin indexare la fiecare aniversare a
sumei asigurate, sumele asigurate vor fi adaptate în raport cu rata inflației, iar primele de asigurare se vor recalcula
corespunzător;
▪ dacă în Cererea de asigurare Contractantul a optat pentru varianta fără revalorizare, sumele asigurate și primele de
asigurare vor rămâne nemodificate.
Revalorizarea se efectuează numai pentru asigurarea de bază și intră în vigoare de la Aniversarea Contractului.
5.3. Revalorizarea poate fi efectuată numai în Perioada de asigurare.
5.4. Revalorizarea nu poate fi efectuată în ultimii 3 (trei) ani de valabilitate ai Contractului de asigurare.
5.5. Revalorizarea nu este posibilă pentru contractele de asigurare cu Sumă asigurată redusă.
5.6. În cazul creşterii Sumei Asigurate ca urmare a revalorizării nu este necesară o evaluare medicală suplimentară.
ART.6 SUMA ASIGURATĂ REDUSĂ
6.1. În cazul în care, după 3 (trei) luni de la ultima dată scadentă, Prima de asigurare nu este achitată şi dacă Asigurătorul nu a
fost înştiinţat în legătură cu producerea decesului Asiguratului, Asigurătorul poate, cu condiţia verificării îndeplinirii tuturor
condiţiilor necesare, să:
i. Informeze Contractantul/ Asiguratul că Suma asigurată va fi redusă conform Tabelului sumelor asigurate reduse din
Contractul de asigurare, dacă primele anuale pentru cel puţin 3 (trei) ani de asigurare au fost achitate integral;
ii. Rezilieze Contractul de asigurare începând cu data primei prime de asigurare scadente neachitate, dacă nu au fost achitaţi
integral cel puţin 3 (trei) ani de asigurare. În acest caz, Contractul nu va avea Sumă asigurată redusă sau Valoare de
răscumpărare și nu se va plăti Indemnizație de asigurare.
6.2. Clauzele suplimentare atașate Contractului de asigurare de bază nu mai acoperă Evenimentele asigurate de la data expirării
Perioadei de graţie şi își vor înceta efectele la data transformării Contractului într-un Contract cu Sumă asigurată redusă, fără
a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități, somații, proceduri legale și fără intervenția vreunei instanțe
judecătorești.
6.3. Pentru Contractul de asigurare cu Sumă asigurată redusă nu vor mai putea fi achitate Prime de asigurare, exceptându-le pe
cele necesare Repunerii în vigoare conform Art.3.6. Repunerea în vigoare din Condiţiile Contractuale Generale.
ART.7 VALOAREA DE RĂSCUMPĂRARE
7.1. Contractul de asigurare poate fi răscumpărat oricând în Perioada de asigurare însă, în primii 3 (trei) ani ai Contractului de
asigurare, Valoarea de răscumpărare este zero.
7.2. Începând cu anul 4 (patru) al Contractului de asigurare, dacă primele de asigurare au fost plătite integral pentru această
perioadă, Asigurătorul poate achita Contractantului Valoarea de răscumpărare împreună cu profitul obținut (dacă există).
Valoarea de răscumpărare nu este egală cu valoarea primelor de asigurare plătite.
7.3. În cazul Contractului de asigurare cu Sumă asigurată redusă, Valoarea de răscumpărare se va determina pe baza principiilor
matematice actuariale în funcție de Suma asigurată redusă. Împreună cu valoarea de răscumpărare, Asigurătorul va achita
Contractantului și profitul acumulat (dacă acesta există) comunicat de către Asigurător și calculat la finalul anului anterior
datei răscumpărării.
7.4. În cazul solicitării de răscumpărare a Contractului de asigurare, nu se aplică termenul de preaviz menționat la Art.3.8.3. din
Condițiile Contractuale Generale.
7.5. După plata valorii de răscumpărare, Contractul de asigurare încetează, fără a exista posibilitatea repunerii în vigoare.
ART.8 EXCLUDERI
În plus față de Excluderile menționate în Condițiile Contractuale Generale, Evenimentul asigurat nu este acoperit în cazul în care
este cauzat de/ rezultat din/ agravat de/ în legătură cu/ întâmplat prin/ derivat din sau aflat în conexiune/ directă sau indirectă,
parțială sau în totalitate cu:
i. Afecţiuni medicale preexistente nedeclarate și/ sau neacceptate în mod expres de către Asigurător la data acceptării în
asigurare;
ii. Producerea unui Accident survenit anterior sau a unei îmbolnăviri anterioare Datei de intrare în vigoare a Contractului de
asigurare sau a Clauzei suplimentare sau dacă Evenimentul asigurat s-a produs anterior intrării în vigoare a Contractului
de asigurare sau a Clauzei suplimentare.
ART.9 DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA INDEMNIZAȚIEI/ VALORII DE RĂSCUMPĂRARE
9.1. Pentru plata Indemnizaţiei de asigurare la terminarea perioadei de plată a primelor de asigurare, Asiguratul trebuie să
transmită Asigurătorului următoarele documente:
i. Cererea Beneficiarului plăţii (formular tipizat pus la dispoziţie de Asigurător, pe site-ul www.uniqa.ro, completat integral);
ii. Actul de identitate al Persoanei solicitante (copie cu specimenul de semnătură a acestuia);
iii. Actul de identitate al Beneficiarului plăţii (copie cu specimenul de semnătură a acestuia).
9.2. În cazul decesului Asiguratului pe Perioada de asigurare, pentru a obține indemnizația de asigurare, Beneficiarul sau
reprezentantul său legal trebuie să se respecte menţiunile precizate la Art.5 din Condiţiile Contractuale Generale şi să
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transmită Asigurătorului documentele menţionate.
Pentru plata Valorii de răscumpărare Contractantul trebuie să transmită Asigurătorului următoarele documente:
i. Cererea tip (formular tipizat pus la dispoziţie de Asigurător, în care se vor menţiona şi detaliile bancare personale în
moneda în care se va face plata);
ii. Actul de identitate al Contractantului (copie cu specimenul de semnătură) pentru persoane fizice sau Certificatul de
înregistrare și certificatul constatator eliberat de ONRC și actul de identitate al reprezentantului legal (copie cu
specimenul de semnătură) în cazul persoanelor juridice;
iii. Acord scris al cesionarului, în cazul unui Contract de asigurare cesionat.
Notificarea scrisă, împreună cu documentele mai sus menţionate, se pot transmite la adresa electronică daune-viata@uniqa.ro, la
adresa poştală: UNIQA Asigurări de viaţă S.A., Str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter (camera EO-09), sector 1, București, Cod poștal
014141, sau la orice agenție UNIQA Asigurări de viață de pe teritoriul României.
9.3.

ART.10 ÎNCETAREA OBLIGAŢIILOR ASIGURĂTORULUI
În plus faţă de menţiunile de la Art 3.8. Încetarea calităţii de Asigurat din Condiţiile contractuale generale, exceptând situaţia
decesului Asiguratului, obligaţiile Asigurătorului încetează:
i. La plata Indemnizației de asigurare;
ii. La plata Valorii de răscumpărare.
Prezentele Condiții Contractuale Specifice de asigurare sunt aplicabile începând cu data de 02.09.2019.
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