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Produsul Asigurarea de viață și șomaj destinată beneficiarilor de 
credite de nevoi personale acordate de CEC BANK 

 

 

Informațiile prezentate în acest document se completează cu prevederile din următoarele documente: Cererea de asigurare, Certificatul de 

asigurare, Condițiile generale privind Asigurarea de viață destinată beneficiarilor de credite de nevoi personale acordate de CEC Bank. 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Asigurarea de viață și șomaj destinată beneficiarilor de credite de nevoi personale acordate de CEC Bank este o asigurare de viață pe baza căreia, în 
cazul decesului sau invaliditătii permanente totale a asiguratului, se plătește soldul creditului (suma datorată de asigurat Băncii), iar în caz de șomaj 
involuntar se plătesc ratele de credit timp de 6 luni consecutive. 

 
 

 

Unde beneficiez de acoperire? 

 În întreaga lume, cu excepția riscului de invaliditate permanentă totală și șomaj a cărei acoperire este valabilă doar în România. Indemnizațiile de 

asigurare se plătesc numai în România 
 

 

 
 

Ce obligații am? 

La începutul contractului prin completarea Cererii de asigurare şi până la emiterea contractului aveți obligația de a declara adevărul şi informaţii 
exacte și complete 

Pe toată durata de valabilitate a Contractului de asigurare în cazul unui accident sau unei îmbolnăviri, aveți obligația, dacă starea sănătăţii vă 
permite, să vă prezentați la o unitate sanitară sau la un medic pentru a fi examinat şi să urmați tratamentul prescris, să solicitați şi să acceptați imediat 
să fiți supus unui tratament medical calificat în vederea restabilirii stării Dumneavoastră de sănătate   

În cazul solicitării despăgubirii, beneficiarul are obligația de a aviza decesul, Invaliditatea sau șomajul la adresa de e- mail 
documente@groupama.ro 

 

   
  Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

 

 

 

Riscurile asigurate sunt: 
 Deces din accident sau boală  
 Invaliditate permanentă totală din accident  
 Șomaj 
Informațíi referitoare la Suma asigurată: 
Suma asigurată este reprezentată de soldul creditului de nevoi 
personale. 
Indemnizaţia de asigurare:  

 în cazul decesului din orice cauză/accident sau 
invalidității permanente totale din accident a 
Asiguratului este suma de bani reprezentată de soldul 
creditului la data producerii riscului asigurat. 

 în cazul în care Asiguratul a dobândit calitatea de 
şomer în perioada asigurată, după expirarea perioadei 
de așteptare este suma de bani reprezentată de 
valoarea ratei lunare de credit  

 
 Deces ca urmare a sinuciderii în primii 2 ani de la intrarea în asigurare 
 Invaliditate ca urmare a tentativei de sinucidere sau autorănire 
Șomaj fără viza ANOFM/AJOFM sau adeverința eliberată de 
ANOFM/AJOFM 

 

 

 

 

 

 

 

 Cheltuieli medicale nerecomandate de medic 

 Spitalizare pentru mai puțin de 3 zile consecutive 

 Incapacitate temporară de muncă ca urmare a oricărui 

eveniment legat de sarcină (inclusiv naștere) 

 Intervenții chirurgicale produse după 60 de zile de la data 

accidentului 

 Fracturi patologice 

 Arsuri de gradul I 

 Boli grave diagnosticate în primele 6 luni de la intrarea în 

asigurare 

 

  

  

 

 Există restricții de acoperire? 

 Orice condiție preexistentă (boală diagnosticată înainte de intrarea în 
asigurare)  

 Riscul asigurat cauzat de orice tip de război, răscoale, tulburări sociale, 
greve, insurecție, acte de terorism, sabotaj 

 Riscul asigurat cauzat de acțiunea directă a asiguratului în stare de 
ebrietate sau cu un grad de alcoolemie peste 0,8 la mie în sânge și/sau 
0,4 la mie în aer 

 Șomaj voluntar 

mailto:documente@groupama.ro


 
 

Când și cum plătesc? 

Prima de asigurare este lunară. Platitorul primei de asigurare este CEC BANK  

În cazul în care moneda contractului de credit este alta decât leu (RON), primele de asigurare se achită în moneda creditului 

 

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Asigurarea începe la ora 00:00 a zilei specificată în Certificatul de asigurare.  
Asigurarea încetează în oricare dintre următoarele cazuri:  
a) la ora 24:00 a datei de expirare a asigurării specificate în Certificatul de asigurare;  
b) ca urmare a renunţării Dumneavoastră la contract în maximum 20 de zile de la data emiterii Certificatului de asigurare. În acest caz, prima de 
asigurare iniţială vă va fi returnată fără a fi purtătoare de dobândă.  
c) la data denunţării/rezilierii Contractului de asigurare de către una dintre părţi (Noi/Dumneavoastră). Denunţarea contractului de asigurare de către 
una din părţi se poate efectua numai cu notificarea scrisă, prealabilă, a celeilalte părţi, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile, calculate de la data primirii 
notificării de către cealaltă parte. În acest caz Noi vom returna primele de asigurare plătite.  
d) la prima aniversare a Contractului de asigurare, ulterioară împlinirii vârstei de 70 de ani a Asiguratului;  
e) dacă datele de identificare personale ale Asiguratului se regăsesc în listele oficiale ale persoanelor fizice suspecte de săvârşirea sau de finanţarea 
actelor de terorism. În acest caz, Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a rezilia pe loc contractul de asigurare sau de a refuza plata indemnizaţiei de 
asigurare;  
f) la data plății anticipate a creditului;  
g) la data decesului Asiguratului;  
h) la data plății indemnizației de asigurare;  
 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Poți rezilia contractul de asigurare doar în condițiile neîndeplinirii de către noi a obligațiilor esențiale cuprinse în contractul de asigurare 

Denunțarea contractului se poate efectua numai cu notificarea scrisă, prealabilă, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile, calculat de la data primirii 
notificării de către noi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


