
 

 
 

Condiţii speciale de asigurare 

 

Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a primelor de asigurare 
ca urmare a unui accident 

 

 

Capitolul I. Termeni şi definiţii 
În sensul prezentelor Condiţii speciale de asigurare, termenii 
de mai jos au următoarele înţelesuri: 
Asigurare de bază: Asigurarea căreia i se ataşează această 
asigurare suplimentară. 

 
Capitolul II. Reglementări generale 
Articolul 1. Reguli introductive 
(1) Prezentele Condiţii speciale de asigurare completează 
Condiţiile generale de asigurare. 
(2) Dispoziţiile Condiţiilor generale de asigurare sunt valabile 
şi în cazul Asigurării suplimentare pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare, dacă în aceste Condiţii speciale 
de asigurare nu este stipulat altfel. Prevederile Condiţiilor 
speciale de asigurare au prioritate faţă de prevederile 
Condiţiilor generale de asigurare. 
(3) Asiguratul pentru această Asigurare suplimentară pentru 
suspendare de plată a primelor de asigurare este 
Contractantul Asigurării de bază. 
Articolul 2. Monedă 
Moneda Asigurării suplimentare pentru suspendare de plată 
a primelor de asigurare este aceeaşi cu moneda Asigurării de 
bază. 
Articolul 3. Evenimentul asigurat 
Evenimentul asigurat pentru Asigurarea suplimentară pentru 
suspendare de plată a primelor de asigurare la producerea 
căruia Asigurătorul are obligaţia suspendării de plată a 
primelor de asigurare este invaliditatea de gradul I sau II a 
Contractantului, survenită pe perioada de valabilitate a 
contractului de asigurare ca urmare a unui accident. Criteriile 
de definire ale invalidităţii sunt cele prevăzute în legislaţia în 
vigoare. 

 
Capitolul III. Reglementări privind procedura de încheiere 
a Asigurării suplimentare pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare 
Articolul 4. Persoane eligibile 
(1) Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare se poate încheia doar dacă 
Contractantul este persoană fizică. 
(2) Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare va avea acelaşi Contractant ca şi 
Asigurarea de bază. 
(3) La începerea Asigurării suplimentare pentru suspendare 
de plată a primelor de asigurare, Asiguratul trebuie să aibă 
vârsta minimă de 1 an, respectiv vârsta maximă de 65 de ani. 
(4) La sfârşitul Asigurării suplimentare pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare, Asiguratul trebuie să aibă 
vârsta maximă de 75 de   ani. 

(5) Pentru oricare dintre persoanele menţionate anterior, 
stabilirea vârstei se determină ca fiind vârsta împlinită. 

 

Capitolul IV. Reglementări privind derularea Asigurării 
suplimentare pentru suspendare de plată a primelor de 
asigurare 
Articolul 5. Încheierea Asigurării suplimentare pentru 
suspendare de plată a primelor de asigurare 
(1) Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare se încheie în urma solicitării scrise a 
Contractantului, prin completarea ofertei de asigurare, 
respectiv prin completarea la aniversarea Asigurării de bază 
a formularului pus la dispoziţie de către Asigurător. 
(2) Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare se încheie la data emiterii poliţei de 
asigurare. 
(3) Încheierea Asigurării suplimentare pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare poate să coincidă cu încheierea 
Asigurării de bază sau cu orice aniversare ulterioară a 
Asigurării de bază, cu condiţia ca la data încheierii să fie 
respectate toate prevederile acestor Condiţii speciale de 
asigurare. 
(4) La încheierea Asigurării suplimentare pentru suspendare 
de plată a primelor de asigurare, Asiguratul va fi supus 
procesului de evaluare a riscului ce va fi preluat conform 
prevederilor Condiţiilor generale de asigurare. 
(5) Prin derogare de la prevederile Condiţiilor generale de 
asigurare, toate cheltuielile ocazionate de obţinerea oricăror 
informaţii pentru încheierea acestei Asigurări suplimentare 
pentru suspendare de plată a primelor de asigurare revin 
Contractantului. 
Articolul 6. Începerea şi sfârşitul protecţiei prin 
Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare 
(1) Protecţia prin Asigurarea suplimentară pentru suspendare 
de plată a primelor de asigurare începe la ora 00.00 a datei 
menţionate în poliţa de asigurare (începerea asigurării), însă 
nu înainte de data încheierii contractului de asigurare 
(emiterea poliţei de asigurare) şi nu înainte de achitarea ratei 
iniţiale a primei de asigurare. 
(2) Protecţia prin Asigurarea suplimentară pentru suspendare 
de plată a primelor de asigurare va înceta la ora 24.00 a datei 
menţionate în poliţa de asigurare (sfârşitul contractului de 
asigurare), la data decesului Asiguratului sau la data încetării 
în orice mod a contractului de asigurare, conform prevederilor 
acestuia sau ale legii. 
Articolul 7. Durata Asigurării suplimentare pentru 
suspendare de plată a primelor de asigurare 
Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare se poate încheia pe aceeaşi durată ca 
şi Asigurarea de bază sau pe orice altă perioadă mai mică 



 

 

 

 

decât aceasta, dar nu mai puţin de un an contractual, cu 
condiţia respectării prevederilor articolului 4 de mai sus. 
Articolul 8. Raportul dintre Asigurarea de bază şi 
Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare 
(1) Asigurarea pentru suspendare de plată a primelor de 
asigurare este o asigurare suplimentară care nu poate fi 
încheiată independent de o Asigurare de bază. Dacă 
protecţia prin Asigurarea de bază încetează, protecţia prin 
Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare încetează şi  ea. 
(2) Prin repunerea în vigoare a Asigurării de bază se reia şi 
protecţia prin Asigurarea suplimentară pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare. 
(3) Transformarea Asigurării de bază într-un contract liber 
de plata primelor de asigurare duce la întreruperea 
automată a Asigurării suplimentare pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare. 
Articolul 9. Primele de asigurare 
(1) Primele aferente Asigurării suplimentare pentru 
suspendare de plată a primelor de asigurare se calculează 
ca procent aplicat la valoarea cumulată a primelor de 
asigurare aferente Asigurării de bază şi oricăror asigurări 
suplimentare ale Asiguratului. 
(2) Procentul folosit în calculul primei aferente Asigurării 
suplimentare pentru suspendare de plată a primelor de 
asigurare, în condiţiile în care nu se modifică circumstanţele 
riscului, este egal pe tot parcursul Asigurării suplimentare 
pentru suspendare de plată a primelor de asigurare. 
(3) Primele de asigurare plătite de Contractant pentru 
Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare trebuie să se încadreze între limita 
minimă şi limita maximă stabilită de Asigurător. 
(4) Prima de asigurare aferentă Asigurării suplimentare 
pentru suspendare de plată a primelor de asigurare va avea 
aceeaşi frecvenţă de plată şi se va achita împreună cu prima 
aferentă Asigurării de bază la aceeaşi dată scadentă. 
(5) Informaţiile menţionate la punctele (3) şi (4) de mai sus 
vor fi aduse la cunoştinţă Contractantului la completarea 
ofertei de asigurare sau la completarea formularului pus la 
dispoziţie de către Asigurător la aniversarea Asigurării de 
bază. 
Articolul 10. Beneficii acoperite de Asigurarea 
suplimentară pentru suspendare de plată a primelor de 
asigurare 
(1) Pe durata invalidităţii de gradul I sau II a Asiguratului, 
survenită ca urmare a unui accident, Asigurătorul va 
suspenda obligaţia de plată a primelor de asigurare. 
(2) Suspendarea de plată a primelor de asigurare se aplică 
doar pentru primele de asigurare aferente Asigurării de bază 
şi oricăror asigurări suplimentare ale Asiguratului la 
Asigurarea de bază. 
(3) În cazul în care Asiguratul dobândeşte o invaliditate de 
gradul I sau II ca urmare a unui accident, certificată de către 
autorităţile competente ale statului român, Asigurătorul va 
suspenda obligaţia de plată a primelor de asigurare începând 
cu prima zi a perioadei pentru care prima de asigurare nu a 
fost achitată, dar nu mai devreme de data producerii 
evenimentului care a generat invaliditatea. 

(4) Suspendarea de plată a primelor de asigurare se menţine 
pe toată perioada de atestare a invalidităţii Asiguratului. 
(5) Pe parcursul perioadei de suspendare a plăţii primelor de 
asigurare nu este posibilă ataşarea de noi asigurări 
suplimentare precum şi nici orice modificare ce ar conduce la 
recalcularea primelor de asigurare. 
(6) În cazul în care Asiguratul este supus unei noi expertize 
efectuate de către autorităţile competente ale statului român, 
acesta are obligaţia să comunice decizia noii expertize în 
termen de 30 de zile de la data efectuării acesteia. În caz 
contrar, se vor aplica corespunzător prevederile privind 
Declaraţiile incomplete şi/sau incorecte din Condiţiile 
generale de asigurare. 
(7) Începând cu data expirării perioadei atestate de încadrare 
în gradul I sau II de invaliditate ca urmare a unui accident, 
contractul de asigurare va fi reluat în condiţiile existente 
anterior aplicării suspendării de plată a primelor de asigurare. 
Articolul 11. Acordarea beneficiului de suspendare de la 
plată a primelor de asigurare 
(1) În cazul producerii unui accident ce ar putea conduce la 
atestarea unei invalidităţi de gradul I sau II, Contractantul (sau 
un reprezentant al acestuia) are obligaţia de a notifica în scris 
Asigurătorul în termen de 14 zile de la data accidentului. 
(2) În termen de 150 zile de la data expirării termenului stabilit 
la punctul (1) de mai sus, Contractantul (sau reprezentantul 
acestuia) are obligaţia de a prezenta dovada încadrării în 
gradul I sau II de invaliditate. 
(3) Până la obţinerea dovezii privind încadrarea în gradul I 
sau II de invaliditate, dar cu respectarea termenului de la 
punctul (2) de mai sus, protecţia oferită prin contractul de 
asigurare se limitează la valoarea de răscumpărare, dacă 
există, iar obligaţia de plată a primelor de asigurare se 
suspendă temporar. 
(4) Pentru aplicarea prevederilor de la punctul (3) de mai sus, 
la notificarea scrisă conform punctului (1) de mai sus, trebuie 
ataşat un document medical justificativ. 
(5) Oricând în intervalul specificat la punctul (2) de mai sus, 
pe baza dovezii privind încadrarea în gradul I sau II de 
invaliditate, se vor aplica prevederile articolului 10 de mai sus. 
(6) În cazul în care, la expirarea intervalului specificat la 
punctul (2) de mai sus, Contractantul (sau reprezentantul 
acestuia) nu pune la dispoziţia Asigurătorului dovada de 
încadrare în gradul I sau II de invaliditate, contractul de 
asigurare este reluat în termenii în vigoare în ultima zi pentru 
care a fost achitată prima de asigurare, cu condiţia plăţii 
tuturor primelor de asigurare restante. În caz de neplată a 
primelor de asigurare restante, contractul de asigurare se 
reziliază de drept. 
Articolul 12. Participarea la profit 
Pentru Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată 
a primelor de asigurare nu este posibilă participarea la profitul 
realizat de Asigurător. 
Articolul 13. Protecţia împotriva inflaţiei (indexarea 
automată) 
(1) În cazul în care Asigurarea de bază s-a contractat în baza 
condiţiilor speciale de indexare automată, prima de asigurare 
pentru Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare se va indexa în aceleaşi condiţii. 



 

 

 

 

(2) În cazul în care, pe perioada valabilităţii contractului de 
asigurare, Contractantul renunţă la indexarea automată 
pentru Asigurarea de bază, această opţiune se aplică 
automat şi pentru Asigurarea suplimentară pentru 
suspendare de plată a primelor de asigurare. 
(3) Pe perioada de suspendare de plată a primelor de 
asigurare indexarea automată nu se aplică. 
(4) Pentru Asigurarea suplimentară pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare indexarea automată nu este 
posibilă în ultimii doi ani contractuali. 
Articolul 14. Contract liber de plată a primelor de 
asigurare. Valoarea de răscumpărare 
(1) Pentru Asigurarea suplimentară pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare nu există posibilitatea 
transformării într-un contract liber de plata primelor de 
asigurare. 
(2) Pentru Asigurarea suplimentară pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare nu există valoare de 
răscumpărare. 

 

Capitolul V. Reglementări privind încetarea Asigurării 
suplimentare pentru suspendare de plată a primelor de 
asigurare 
Articolul 15. Denunţarea Asigurării suplimentare pentru 
suspendare de plată a primelor de asigurare 
(1) Contractantul poate denunţa Asigurarea suplimentară 
pentru suspendare de plată a primelor de asigurare la fiecare 
aniversare a contractului de asigurare, în cazul în care 
Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare este încheiată pe o perioadă mai mare 
de un an, prin notificarea scrisă a Asigurătorului prin căile de 
comunicare puse la dispoziție de acesta. 
(2) În situaţia menţionată la punctul (1) de mai sus începând 
cu data aniversării contractului de asigurare protecţia prin 
Asigurarea suplimentară pentru suspendare de plată a 
primelor de asigurare încetează. 
(3) Denunţarea Asigurării suplimentare pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare eliberează Asigurătorul de orice 
obligaţie de plată pentru aceasta. 
(4) Denunţarea Asigurării suplimentare pentru suspendare de 
plată a primelor de asigurare nu afectează în niciun fel 
Asigurarea de bază. 
Articolul 16. Alte motive de încetare a Asigurării 
suplimentare pentru suspendare de plată a primelor de 
asigurare 
În cazul atingerii limitelor maxime de vârstă enunţate la 
articolul 4 de mai sus, Asigurarea suplimentară pentru 
suspendare de plată a primelor de asigurare încetează 
automat pentru persoana respectivă, începând cu 
aniversarea imediat ulterioară a contractului. 

 
Capitolul VI. Alte dispoziţii 
Articolul 17. Prevederi finale 
Prezentele Condiţii speciale de asigurare au fost aprobate de 

către Directoratul SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare 

S.A.. 


