Asigurarea facultativă denumită Plan de Protecție a Familiei
DOCUMENT DE INFORMARE PRIVIND PRODUSUL DE ASIGURARE
Asigurător:


Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Paris Sucursala Bucureşti



BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București

Intermediar principal - Broker în asigurări
ATENŢIE! Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile complete vă
sunt furnizate în alte documente. Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm să citiți toate aceste documente care vă permit
să luați o decizie în cunoștiință de cauză.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Asigurarea ’’Plan de Protecţie a Familiei’’ vă oferă suport financiar în cazul apariţiei unuia dintre Evenimentele Asigurate,
descrise mai jos.
Ce se asigură?
Asigurarea este oferită sub forma unui pachet unic de
asigurare, Asiguratul fiind acoperit în cazul producerii
următoarelor riscuri:

Ce nu se asigură?
Decesul, Invaliditatea Totală si Permanentă, Spitalizarea,
Chirurgia și Fractura, care nu sunt cauzate direct de un
Accident produs pe parcursul perioadei asigurate.
Invaliditatea Totală și Permanentă/Decesul ca urmare a unui
Accident/Accident de circulație, care survine după 1 (un) an
de la data de la Accidentului produs în Perioada asigurată..
Spitalizarea ca urmare a unui Accident, care intervine la mai
mult de 90 de zile de la producerea acestuia.
Intervențiile medicale care implică exclusiv incizie, drenaj sau
puncție la orice nivel, precum și injectarea de substanțe
terapeutice sau diagnostice.
Fracturile patologice determinate de tumori, infectii, anomalii
congenitale ale oaselor și osteoporoza.

 Decesul ca urmare a unui Accident, pentru care
Asigurătorul poate plăti beneficiarului numit sau
moștenitorilor Asiguratului (dacă acesta din urmă
refuză Indemnizația sau nu poate fi identificat) o
Indemnizaţie de asigurare în valoare de 20.000
RON;
În cazul în care Decesul este cauzat de un
Accident
de
circulație,
beneficiarul
numit/moștenitorii Asiguratului poate/pot primi în
plus față de Indemnizația de asigurare și
Indemnizația Suplimentară de 20.000 RON, Alte situații neacoperite de asigurare sunt detaliat prezentate în
Condițiile de Asigurare.
conform Condițiilor de Asigurare.
 Invaliditatea Totală şi Permanentă ca urmare a
unui Accident, pentru care Asigurătorul poate
plăti o Indemnizaţie de asigurare în valoare de
20.000 RON;
În cazul în care evenimentul este cauzat de un
Accident de circulație, Asiguratul poate primi în
plus față de Indemnizația de asigurare o
Indemnizație Suplimentară de 20.000 RON,
conform Condițiilor de Asigurare.
 Spitalizarea ca urmare a unui Accident, pentru
care Asigurătorul poate plăti 60 RON per zi de
Spitalizare, dacă durata acesteia este de cel puțin
o zi. Indemnizația de asigurare se acordă în limita
Sumei Asigurate conform Specificației Poliței.

Există restricţii de acoperire?
Asigurătorul nu acoperă riscurile de Deces, Invaliditate Totală
şi Permanentă, Spitalizare, Chirurgie, Fractură, toate ca urmare
a unui Accident, în situația în care au fost cauzate direct sau
indirect de :
Automutilare, acte intenționate împotriva propriei
persoane;
Participarea la activități sportive profesioniste sau orice
sport care necesită folosirea unui aparat de zbor cu sau
fără motor sau folosirea unui vehicul cu motor sau care
implică participarea unui animal.
Participarea la lupte (organizate/de stradă), crime sau alte
activități infracționale;
Accidentele de circulație neraportate la organele de Poliție;

Alte situații în care Asigurătorul nu datorează indemnizația de
 Chirurgia ca urmare a unui Accident, pentru asigurare sunt prezentate în Condiţiile de Asigurare.
care Asigurătorul poate plăti o Indemnizație de
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maxim 4.000 RON. Indemnizația de asigurare se
acordă în limita Sumei Asigurate conform
Specificației Poliței.
Fractura ca urmare a unui Accident, pentru care
Asigurătorul poate plăti o Indemnizație de maxim
400 RON, Indemnizația de asigurare se acordă în
limita Sumei Asigurate conform Specificației
Poliței.
Acoperirile marcate cu semnul sunt detaliate în Condiţiile
de Asigurare.
Unde beneficiez de asigurare (acoperire geografică)?
Valabilitatea teritorială a Asigurării este nelimitată pentru Evenimentele Asigurate. În cazul Invalidității Totală și Permanentă
ca urmare a unui Accident, este necesar ca documentul de încadrare în grad de invaliditate sa fie emis de autorităţile din
România.
Ce obligaţii am?
In timpul încheierii contractului de asigurare
Să citiţi/să primiți informaţiile pre-contractuale şi contractuale pentru a le semna/confirma telefonic în cunostiință de
cauză.
Să plătiți prima de asigurare în momentul achiziționării produsului de asigurare
În caz de daună
Să contactaţi fără întârziere Asigurătorul la producerea unuia dintre Evenimentele Asigurate şi să luaţi toate măsurile
rezonabile pentru limitarea daunelor.
Să furnizaţi toate documentele solicitate de Asigurător pentru a determina cauzele producerii Evenimentului Asigurat
și pentru a stabili valoarea indemnizației.
Când şi cum plătesc?

Prima de asigurare este anuală şi poate fi plătită:
- în numerar;
- prin debitarea liniei de credit atașată unui Card emis de BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti.
Când începe şi când încetează acoperirea?
Răspunderea Asigurătorului începe în următoarea zi calendaristică (ora 00:00) semnării sau confirmării Specificatiei Politei și
emiterii Poliței.
Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei de asigurare sau anterior acestei date conform
altor situaţii prevăzute în Conditiile de Asigurare.
Cum pot să reziliez contractul?
Prin transmiterea unei notificări scrise către Asigurător, se poate oricând denunţa unilateral contractul de asigurare. Prima de
asigurare se restituie în conformitate cu Condițiile de Asigurare.
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