CONDI II SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA DE PENSIE PE PERIOAD! LIMITAT!
Senior
Contractul de asigurare tip Senior va fi guvernat de prezentele Condi#ii specifice de asigurare, care constituie parte
integrant" a Contractului de asigurare.
Condi#iile contractuale generale ale Contractului de asigurare sunt valabile %i se aplic" în mod corespunz"tor
prezentelor Condi#ii specifice de asigurare.
Asigurarea Senior este considerat" asigurare de baz" la care se pot ad"uga, pentru Contractele cu plata
e%alonat" a primelor, una sau mai multe Clauze suplimentare.
Art.1 Preciz"ri privind Asiguratul/Contractantul
a. În cazul acestui tip de asigurare, Asiguratul poate fi o singur" pesoan".
b. Pentru prezentul tip de asigurare, Contractantul poate fi Persoan" fizic" sau juridic".
Art.2 Vârsta Asiguratului
2.1. Limit"ri
a. Vârsta Asiguratului, la data începerii Perioadei de asigurare, trebuie s" fie cuprins" între 18 %i 60 de ani.
b. Vârsta Asiguratului, la expirarea Perioadei de asigurare, poate fi de maxim 75 de ani.
c. Vârsta Asiguratului, la data începerii Perioadei de plat" a pensiei, trebuie s" fie cuprins" între 35 %i 75 de ani.
2.2. Calcul vârst"
Vârsta Asiguratului la momentul emiterii Poli#ei/începerii Perioadei de plat" a pensiei lunare se calculeaz"
luându-se în considerare vârsta împlinit" la momentul respectiv.
Art.3 Preciz"ri privind Beneficiarul
a. Pentru cazul de deces al Asiguratului poate/pot fi desemnat/desemna#i unul/mai mul#i Beneficiari.
b. În cazul în care nu sunt desemna#i Beneficiari la încheierea Contractului sau ulterior, în caz de deces al
Asiguratului, Indemniza#ia va fi pl"tit" mo%tenitorilor legali ai Asiguratului.
c. Beneficiul de maturitate se pl"te%te Asiguratului.
Art.4 Evenimente asigurate
a. Decesul Asiguratului în Perioada de asigurare.
b. Supravie#uirea Asiguratului la expirarea Perioadei de asigurare.
Art.5 Indemniza#ia de asigurare
a. În cazul decesului Asiguratului în Perioada de asigurare, Asigur"torul va returna primele achitate de c"tre
Contractant pentru asigurarea de baz" plus Fondul de participare la profit.
Plata Indemniza#iei de asigurare se va face conform prevederilor de la Art. 4.5 din Condi#iile contractuale generale.
b. În cazul supravie#uirii Asiguratului la expirarea Perioadei de asigurare, Asigur"torul va pl"ti Asiguratului
Beneficiul de maturitate reprezentat de una dintre urm"toarele op#iuni, la alegerea Asiguratului, la expirarea
Perioadei de asigurare:
O pensie lunar" pl"tibil" pentru o perioad" limitat" cuprins" între 5 %i 10 de ani. Perioada este aleas" la data
semn"rii Cererii de asigurare %i nu poate fi modificat" dup" emiterea Poli#ei de asigurare. Fondul de participare la
profit se pl"te%te în totalitate odat" cu prima pensie lunar";
O sum" unic", reprezentând suma acumulat" în Perioada de asigurare plus Fondul de participare la profit.
c. În cazul decesului Asiguratului pe Perioada de plat" a pensiei, pensia lunar" va continua s" fie platit"
beneficiarilor desemna#i sau, în lipsa acestora, mo%tenitorilor legali ai Asiguratului, pân" la expirarea Perioadei de
plat" a pensiei.
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d. Indemniza#ia de asigurare poate fi pl"tit" doar sub forma unei sume unice dac" valoarea pensiei lunare este sub
limita calculat" %i actualizat" periodic de Asigur"tor.
Art.6 Perioada de asigurare
Perioada de asigurare poate avea o durat" cuprins" între 5 %i 30 ani.
Art.7 Perioada de plat" a pensiei lunare
7.1 Perioada de plat" a pensiei lunare poate avea o durat" cuprins" între 5 %i 10 ani.
7.2 Perioada de plat" a pensiei lunare începe imediat dup" expirarea Perioadei de asigurare.
Art.8 Revalorizarea
În vederea protec#iei la infla#ie, Asigur"torul va transmite Contractantului asigur"rii, anterior anivers"rii Contractului,
o informare scris" în care se vor preciza noile prime de asigurare propuse (%i noile sume asigurate rezultate),
actualizate în func#ie de un nivel minim %i un nivel maxim de indexare.
Contractantul poate accepta sau refuza revalorizarea. Cu minim 30 de zile înainte de aniversarea Contractului,
Contractantul trebuie s" informeze în scris Asigur"torul despre op#iunea sa în ceea ce prive%te revalorizarea. În lipsa
acestei notificari din partea Contractantului, actualizarea primelor de asigurare/sumelor asigurate se va face la
nivelul minim de indexare stabilit de Asigur"tor.
Clauzele suplimentare ata%ate Contractului anterior Revalorizarii curente, se revalorizeaz" în acelasi timp %i cu
acela%i nivel procentual de indexare cu asigurarea de baz".
Revalorizarea intr" în vigoare de la Aniversarea Contractului. Protec#ia la infla#ie este posibil" numai în cazul
poli#elor cu plata e%alonat" a primelor %i numai în Perioada de asigurare.
În cazul m"ririi Sumei Asigurate ca urmare a revaloriz"rii nu sunt necesare verific"ri medicale suplimentare.
Revalorizarea nu mai este posibil" în urm"toarele cazuri:
în ultimii doi ani de asigurare;
în cazul Contractelor cu suma asigurat" redus";
-

dup" momentul decesului Asiguratului.

Art.9 Încetarea Obliga#iilor Asigur"torului
a. la expirarea Perioadei de asigurare dup" plata de c"tre Asigur"tor a Beneficiului de maturitate sub forma sumei
unice;
b. la expirarea Perioadei de plat" a pensiei, dup" plata de c"tre Asigur"tor a ultimei pensii lunare datorate.
c. dup" plata Indemniza#iei de asigurare în cazul decesului Asiguratului în Perioada de asigurare
d. în condi#iile prev"zute la Art. 2.6 (literele b, c, d, f, g %i h) din Condi#iile contractuale generale de asigurare;
e. dup" plata desp"gubirii, în perioada precontractual" acoperit" limitat.
Toate Clauzele suplimentare ata%ate Asigur"rii de baz" î%i vor înceta de plin drept efectele la data expir"rii
Perioadei de asigurare sau la data decesului Asiguratului.
Art.10 Fondul de participare la profit
Fondul de participare la profit se ob#ine în urma investirii rezervelor poli#ei %i se calculeaz" la fiecare aniversare a
poli#ei luând în calcul urm"torii parametri:
a. Rata anual" a dobânzii garantate (3%);
b. Marja Asigur"torului (maximum 1,5%);
c. Cota de participare la profitul investi#ional (90%);
d. Rata anual" a dobânzii ob#inute;
e. Valoarea medie a rezervelor din anul contractual care se termin" la aniversarea de referin#".
Valoarea Fondului de participare la profit este determinat" prin alocarea a 90% din randamentul investi#ional în
exces, dac" este cazul, fa#" de rata anual" a dobânzii garantate %i Marja Asigur"torului aplicat la valoarea medie a
rezervelor din anul contractual care se termin" la aniversarea de referin#". La aceast" valoare se adaug" 90% din
randamentul investi#ional pozitiv în exces, dac" este cazul, fa#" de Marja Asigur"torului, aplicat la valoarea Fondului
de participare la profit acumulat pân" la aniversarea anterioar" celei de referin#".
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Fondul de participare la profit se calculeaz" doar pentru Perioada de asigurare.
Valoarea actualizat" a Fondului de participare la profit este comunicat" Contractantului la fiecare aniversare a
poli#ei.
Art.11 Calculul %i frecven#a de plat" a primelor de asigurare
11.1 Primele de asigurare sunt calculate în func#ie de vârsta Asiguratului de la data accept"rii riscului de c"tre
Asigur"tor, starea de s"n"tate, gradul de risc al Asiguratului, Perioada de asigurare, frecven#a de plat" a primelor
precum %i în func#ie de valoarea %i Perioada de plat" a Sumei asigurate (valoarea pensiei lunare).
11.2 Frecven#a de plat" a primelor de asigurare poate fi: unic" sau e%alonat" sub forma unor prime pl"tite cu o
frecven#" anual", semestrial", trimestrial" sau lunar".
Art.12 Valoarea de r"scump"rare %i Taxa de r"scump"rare
a. Contractul de asigurare poate fi r"scump"rat oricând în Perioada de asigurare.
b.1 Pentru poli#ele cu plata e%alonat" a primelor:
În primii trei ani ai Perioadei de asigurare, Valoarea de r"scump"rare este zero.
Dup" încheierea primilor trei ani ai Perioadei de asigurare, dac" primele de asigurare au fost pl"tite integral pentru
aceast" perioad", Asigur"torul datoreaz" Contractantului Valoarea de r"scump"rare a poli#ei calculat" astfel:
I. valoarea rezervei poli#ei (plus) valoarea Fondului de participare la profit.
II. (minus) taxa de r"scump"rare de 5% (aplicat" la valoarea rezervei plus valoarea Fondului de participare la
profit).
Din valoarea astfel determinat" se vor deduce, dac" este cazul, primele de asigurare restante de la prima scaden#"
nepl"tit" pân" la data r"scump"r"rii, %i se vor ad"uga, dac" este cazul, prime de asigurare de restituit aferente
perioadei de dup" data r"scump"r"rii, acoperit" de prim".
b.2 Pentru poli#ele cu frecven#" unic" de plat" a primelor, Asigur"torul datoreaz" Contractantului Valoarea de
r"scump"rare a poli#ei calculat" astfel:
I. valoarea rezervei poli#ei (plus) valoarea Fondului de participare la profit.
II. (minus) taxa de r"scump"rare de 5% (aplicat" la valoarea rezervei plus valoarea Fondului de participare la
profit);
c. Valoarea de r"scump"rare nu reprezint" contravaloarea primelor pl"tite de Contractant pân" la momentul
r"scump"r"rii Poli#ei de asigurare.

Prezentele Condi#ii specifice de asigurare sunt valabile %i se aplic" contractelor încheiate ca urmare a cererilor de
asigurare semnate începând cu data de 21/12/2012.

Bruno Dufraisse
Pre%edinte al Directoratului

Daniel Buta
Membru al Directoratului
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