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 TIPUL INFORMAȚIILOR 

PREVEDERI ALE CLAUZELOR ȘI 
CONDIŢIILOR GENERALE ALE 
ASIGURĂRII DE CĂLĂTORIE 
pentru clienții S.C. Vola.ro S.R.L. 

1 
Condiții premergătoare 
achitării despăgubirilor și altor 
compensații 

Articolul 2 par. 53; Articolul 3 par.1; Articolul 7 
par. 2 și 3; Articolul 13 par. 2-3; Articolul 17 
par. 3; Articolul 18 par. 1 și 10; Articolul 22 par. 
2 și 4; Articolul 26 par. 2-4; Articolul 30 par. 2-
5; Articolul 34 par. 2-4; Articolul 35 par. 2-3; 
Articolul 40 par.2-3; Articolul 43 par. 2; Articolul 
46 ; Articolul 47 ; Articolul 48 ; Articolul 49 ; 

2 

Situații în care răspunderea 
companiei de asigurări care 
autorizează refuzul plății 
despăgubirilor și altor 
rambursări sau reducerea 
cuantumului acestora este 
limitată sau eliminată 

Articolul 5 par. 6; Articolul 7 par. 3; Articolul 9 
par. 3, 7 și 8; Articolul  10; Articolul 13 par. 5; 
Articolul 14; Articolul 15; Articolul 16 par. 6; 
Articolul  18 par. 6,7, 11,12; Articolul 19; 
Articolul 20; Articolul 21; Articolul 23; Articolul 
24 par. 9; Articolul 25; Articolul 26 par. 1 și  2; 
Articolul 27; Articolul 28; Articolul 29 par. 1-3; 
Articolul 31; Articolul  32; Articolul 33 par. 4-9; 
Articolul 34 par. 3-4; Articolul 35; Articolul 35 
par. 3; Articolul 39; Articolul 40; Articolul 41; 
Articolul 43 par. 3-5; Articolul 44; Anexa nr. 1 
la CCGA; 
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ANEXA NR. 1 LA CLAUZELE ŞI CONDIŢII GENERALE ALE ASIGURĂRII DE CĂLĂTORIE PENTRU CLIENȚII S.C. Vola.ro S.R.L. - TABELUL DESPĂGUBIRILOR ȘI 

LIMITĂRILOR 

 OBIECTUL ASIGURĂRII: Basic Comfort Ultra 

Anularea biletelor de avion sau cazării 500 € 1.000 € 2.000 € 

Costul tratamentului și asistenței 80.000 € 250.000 € 400.000 € 

Prim ajutor în situații legate de agravarea unei boli cronice 50 € 100 € 150 € 

Tratament stomatologic în caz de inflamații și dureri bruște 100 € 150 € 450 € 

Tratament pe durata sarcinii 150 € 300 € 300 € 

Accident – Vătămare fizică permanentă 3.000 € 6.000 € 15.000 € 

Accident - Deces 3.000 € 6.000 € 15.000 € 

Bagaje pierdute sau deteriorate 100 € 200 € 300 € 

Livrarea cu întârziere a bagajelor - 
100 € 

(întârziere mai mare 
de 10h) 

150 € 
(întârziere mai mare 

de 6h) 

Întârziere zbor - 
100 € 

(întârziere mai mare 
de 10h) 

150 € 
(întârziere mai mare 

de 6h) 

Răspundere civilă față de persoane fizice pentru vătămări personale 40.000 € 70.000 € 100.000 € 

Răspundere civilă față de persoane fizicepentru daune materiale 4.000 € 7.000 € 10.000 € 

Retragere de numerar de la ATM și pierdere ca urmare a furtului 200 € 200 € 200 € 

Asigurarea proprietății personale lăsate la locul de reședință în caz de furt 3.200 € 3.500 € 5.000 € 

 ASISTENȚĂ: 

Call Center de Asistență AXA disponibil 24h DA DA DA 

Transportul Asiguratului către țara de reședință permanentă  + + + 

Transportul corpului neînsuflețit al Asiguratului + + + 

Prelungirea asigurării în situații de urgență DA DA DA 

Comunicarea informațiilor urgente DA DA DA 

Transportul persoanei co-asigurate către țara de reședință permanentă în cazul decesului Asiguratului + + + 

Transportul copiilor minori ai Asiguratului și acoperirea costurilor legate de șederea acestora + + + 

Acoperirea costurilor legate de șederea și transportul persoanei co-asigurate care însoțește Asiguratul într-o călătorie în străinătate + + + 

Transportul și șederea unei rude chemate de Asigurat sau a oricărei alte persoane indicată  + + + 

Asistență în cazul necesității prelungirii călătoriei Asiguratului  DA DA DA 

Asistență în continuarea călătoriei planificate a Asiguratului DA DA DA 

 PACHET SPORTIV: 

Practicarea sporturilor la nivel de amator, printre altele, schi, snowboarding, scufundări și altele DA DA DA 

Acoperirea costurilor de căutare și salvare 6.000 € 10.000 € 15.000 € 

Rambursarea costurilor unui permis de schi 250 € 250 € 250 € 

Despăgubire în caz de închidere a pârtiei de schi 
20 €  pe zi de 

persoană  
20 €  pe zi de 

persoană 
20 €  pe zi de 

persoană 

Rambursarea costurilor de închiriere a echipamentului de schi 
20 €  pe zi de 

persoană 
20 €  pe zi de 

persoană 
20 €  pe zi de 

persoană 

 RISCURI SUPLIMENTARE: 

Desfășurarea de muncă intelectuală DA DA DA 

Practicarea sporturilor extreme La plata unei prime de Asigurare suplimentare 

Echipament sportiv în bagaj La plata unei prime de Asigurare suplimentare 

Agravarea unei boli cronice La plata unei prime de Asigurare suplimentare 

Desfășurarea de muncă fizică La plata unei prime de Asigurare suplimentare 

 "+" până la valoarea costurilor despăgubirilor ca parte a limitei comune a Costurilor de tratament și asistență 
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 CLAUZE ŞI CONDIŢII GENERALE ALE ASIGURĂRII DE CĂLĂTORIE 
pentru clienţii S.C. Vola.ro S.R.L. 

 
 
 

PARTEA I: 

PREVEDERI COMUNE 

Articolul 1. Prevederi Generale 

1. Aceste Clauze și Condiții Generale ale Asigurării de Călătorie, numite în continuare CCGA, se aplică contractelor de asigurare încheiate între Inter Partner Assistance 
S.A. cu sediul social în Bruxelles (Inter Partner Assistance Societe Anonime cu sediul social în Bruxelles, adresa:  Avenue Louise 166 b1, 1050 Bruxelles, Belgia, 
societate înființată conform legislației belgiene, având numărul de înregistrare 0415.591.055), care include AXA Assistance group, denumită în continuare Asigurătorul, 
și titularii Polițelor. 

2. Contractul de asigurare poate fi încheiat în numele altei persoane, în acest caz prevederile acestor CCGA aplicându-se persoanei în numele căreia se încheie acest 
contract de asigurare. 

3. Contractul este încheiat în numele Asiguratului pe durata Călătoriei sale în străinătate. 

Articolul 2. Definirea termenilor 

Termenii utilizați în aceste CCGA și în alte documente aferente contractului de asigurare vor avea următorul înțeles: 
  
1. Acțiune teroristă - utilizarea forței, violenței sau amenințarea utilizării acestora de către o persoană sau grup de persoane, în nume propriu sau în numele altei 

persoane sau în colaborare cu o organizație sau guvern în scopuri politice, religioase, din motive sau scopuri ideologice, care dăunează vieții și sănătății oamenilor, 
bunurilor, activelor corporale și necorporale sau infrastructurii, inclusiv cu intenția de a influența guvernul, de a intimida populația sau anumite grupuri sociale. 

2. Practicarea sporturilor la nivel amator - activitate ce constă în practicarea sporturilor Obișnuite în scop de relaxare și distracție, cu condiția să fie practicate în 
locurile desemnate în acest sens, anume rute prestabilite, drumuri marcate și ape desemnate. 

3. Call Center de Asistență - unitate organizațională care desfășoară, în numele Asigurătorului, activități de organizare și prestare de servicii de asistență pentru Asigurat 
așa cum se specifică în aceste CCGA și în gestionarea daunelor.  

4. Operație în ambulator - tratament chirurgical realizat de o echipă profesionistă de medici și asistente în cadrul unei unități medicale licențiate, cu condiția ca 
tratamentul să fie realizat în ambulator, fără internare. 

5. Boală cronică - toate tulburările și afecțiunile de lungă durată, diagnosticate, tratate sau ale căror simptome au apărut într-o perioadă de 24 de luni înainte de data la 
care s-a încheiat contractul de asigurare. Agravarea unei boli cronice poate fi acoperită printr-o asigurare suplimentară. 

6. Boală mintală - tulburare sau boală clasificată în International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD 10) (Clasificarea Internațională 
Statistică a Bolilor și a Problemelor de Sănătate Conexe) drept boală sau tulburare mintală (F00-F99). 

7. Ploaie torențială - ploaie cu un coeficient de cel puțin 4 atribuit de Institutul de Meteorologie și Hidrologie. Dacă nu se pot obține informații adecvate de la Institutul 
de Meteorologie și Hidrologie, apariția unei Ploi torențiale va fi stabilită în funcție de situație și de gravitatea daunelor la locul apariției acesteia sau în imediata 
vecinătate. 

8. Document de asigurare - poliță emisă de Asigurător sau în numele acestuia drept confirmare a încheierii contractului de Asigurare de Călătorie.  
9. Suma deductibilă – valoare a daunelor menționată în aceste CCGA, exprimată în valoare monetară, cu care Asigurătorul reduce despăgubirea acordată.  
10. Franșiză condiționată – valoare a daunelor menționată în aceste CCGA, exprimată în valoare monetară, față de care Asigurătorul nu își asumă nicio răspundere. 
11. Grindină - precipitații atmosferice sub formă de gheață. 
12. Internare - tratament spitalicesc ce necesită cel puțin o noapte de spitalizare. 
13. Uragan - vânt cu o viteză de peste 24 m/s înregistrată de Institutul de Meteorologie și Hidrologie, ale cărui efecte cauzează distrugeri în masă. Dacă nu se pot obține 

informații adecvate de la Institutul de Meteorologie și Hidrologie, apariția unui Uragan va fi stabilită în funcție de situație și de gravitatea daunelor la locul apariției 
acestuia sau în imediata vecinătate. 

14. Dezastru natural - efectele distructive ale forțelor naturii care acoperă un teritoriu extins: incendiu, explozie, fulger, vânt puternic, Grindină, Uragan, Inundație, 
Avalanșă, alunecare de teren, activitate vulcanică, cutremur. 

15. Client - Titularul poliței, Asigurat, Beneficiar sau altă persoană îndreptățită prin contractul de asigurare, persoană fizică. 
16. Furt - sustragerea unui articol proprietate a Asiguratului în scopul însușirii acestuia de către o terță parte. 
17. Furt cu pătrundere prin efracție - încercarea de sustragere sau sustragerea unui articol care aparține Asiguratului de către un terț prin pătrundere prin efracție, 

anume prin pătrunderea într-o incintă încuiată utilizând dispozitive, instrumente de pătrundere prin efracție sau prin depășirea oricărui alt obstacol de securitate prin 
forță. 

18. Țara de reședință permanentă - țara în care persoana și-a avut reședința timp de cel puțin un an imediat înainte de încheierea contractului de asigurare și care 
reprezintă sediul vieții personale și profesionale a persoanei respective. Țara de reședință permanentă nu este țara în care persoana respectivă locuiește în timpul 
studiilor sau în care a fost delegată în interes de serviciu. 

19. Avalanșă - pierderea bruscă a stabilității și deplasarea --căderea, răsturnarea sau alunecarea--pe o pantă montană a zăpezii, gheții, solului, stâncilor și grohotișului 
sau combinații ale acestora. 

20. Medic - persoană fizică ce deține licența de a practica meseria de doctor în conformitate cu legislația țării în care acordă asistență medicală. În sensul acestor CCGA, 
nu se consideră Medic o rudă sau un afin al Asiguratului. 

21. Locul de reședință - un apartament rezidențial sau o locuință pentru o singură familie situat/ă în Țara de reședință permanentă în care Asiguratul locuiește permanent. 
22. Echipamente electronice mobile - următoarele dispozitive aparținând Asiguratului: telefon mobil, echipament fotografic, camere video, calculatoare, playere audio, 

jocuri electronice. 
23. Îmbolnăvire bruscă - tulburare bruscă a sănătății care, datorită naturii sale, reprezintă o amenințare directă la adresa vieții sau a sănătății și necesită tratament 

imediat. O îmbolnăvire bruscă nu reprezintă o afecțiune al cărei tratament a început înainte de Perioada de asigurare sau o tulburare de sănătate ale cărei simptome 
au apărut înainte de Perioada de asigurare, chiar dacă nu a fost examinată sau tratată de un medic. 

24. Accident - eveniment neașteptat și brusc, cauzat de circumstanțe externe, în urma căruia persoana, împotriva dorinței sale, a suferit o tulburare de sănătate, o 
vătămare fizică sau a decedat.  

25. Perioada de asigurare - perioada pentru care a fost încheiată Asigurarea de călătorie, indicată în Documentul de asigurare.  
26. Rudă - persoană care locuiește în aceeași locuință cu Asiguratul la data la care apare Evenimentul asigurat, și care, pentru Asigurat, este: 

1) soț/soție sau partener de viață; 
2) copil, copil vitreg, copil adoptat sau copil în custodie; 
3) părinte, părinte adoptiv, socru, soacră, tată vitreg, mamă vitregă; 
4) bunic, bunică, nepot, frate/soră, ginere, noră. 
În ceea ce privește acoperirea costurilor de renunțare, Rudă înseamnă soț / soție, copii, părinți, tutori legali, socri, frați/surori, bunici, nepoți și persoane în uniune 
consensuală, care nu sunt în același timp persoană co-asigurată. 

27. Călătorie în străinătate (denumită în continuare Călătoria) - schimbarea temporară a locului de ședere și care include călătoria, șederea în afara Țării de reședință 
permanentă și întoarcerea la locul de reședință al Asiguratului.  

28. Intermediar – S.C. Vola.ro S.R.L., în calitate de reprezentant autorizat al Asigurătorului ce  intermediază încheierea contractelor de asigurare. 
29. Inundație - inundarea unei zone cauzate de creșterea nivelului apei pe cursurile naturale, în rezervoare, în canale sau de pe țărm. 
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30. Muncă fizică - efectuarea sau desfășurarea de către Asigurat a unei activități remunerate, indiferent de baza de angajare, și care se bazează în principal pe puterea 
fizică precum și pe abilitățile manuale și practice. În sensul acestor CCGA, Muncă fizică înseamnă, de asemenea, și munca neremunerată, precum ucenicia, 
voluntariatul. În cazul în care Asiguratul desfășoară simultan Muncă fizică și intelectuală, se presupune că desfășoară Muncă fizică. 

31. Muncă intelectuală - efectuarea sau desfășurarea de către Asigurat a unei activități de birou (adică neasociată cu Munca fizică), înțeleasă ca muncă ce nu necesită 
forță fizică semnificativă, bazată pe intelect și raționament, inclusiv participare la conferințe și cursuri teoretice, al cărei efect este nematerial, dezvoltându-se în 
procesul de colectare și prelucrare a informațiilor. Prestarea unei Munci intelectuale este acoperită prin această Asigurare de călătorie. 

32. Concurs sportiv public (denumit în continuare Concurs) - concurs organizat de orice organizație implicată în cultura fizică, club sportiv, precum și orice pregătire 
pentru astfel de activități sau o expediție organizată din timp pentru a obține realizări sportive speciale. 

33. Tâlhărie - folosirea violenței sau amenințarea cu folosirea violenței de către o terță parte (agresor) împotriva Asiguratului, în mod direct, pentru a sustrage bunuri ce 
aparțin Asiguratului.  

34. Plângere - adresa Clientului către Asigurător prin care Clientul prezintă rezervele pe care le are cu privire la serviciile prestate de Asigurător. 
35. Proprietate personală - bunuri personale aflate la Locul de reședință: echipament IT, echipament fotografic, echipament A/V și aparate și mobilier neincorporate. 
36. Sporturi extreme - discipline sportive a căror practicare necesită curaj, abilități extraordinare și funcționare în condiții de risc. În sensul acestor CCGA, Sporturile 

extreme includ toate Sporturile obișnuite practicate la nivel profesionist sau pe durata participării la Concursuri sportive publice și pregătirea pentru acestea, precum 
și următoarele activități desfășurate pentru recreere dar și la nivel competitiv, profesionist sau pe durata participării la Concursuri sportive publice și pregătirea pentru 
acestea: aerotrim, aikido, judo, karate, taekwondo, kickboxing, AMM și alte sporturi de luptă, rock and roll acrobatic, alpinism, bagjump, biathlon, BMX, box, wrestling, 
lupte greco-romane, bouldering, canoe polo, canyoning, mersul pe sârmă, cyclocross, cyclotrial, downhill - ciclism extrem de coborâre de pe munte, duation, Fly Fox 
(Ziplining), fourcross, freeboarding, freeride, freestyle, fotbal american și australian, gimnastică, go-carts, heliskiing, ciclism artistic, schi nautic, ciclism pe trasee 
rezervate ciclismului, ciclism montan, snowmobiling sau jet skiing, rollerskating, skateboarding sau snowboarding pe halfpipe, mersul cu sania trasă de cai sau de 
câini, kayak pe mare, kayak pe zăpadă, kitesurfing și toate formele similare, kneeboarding, kvadriation, atletism pe pistă și pe teren, săritură cu prăjina, pentatlon, 
heptatlon, decatlon, tras cu arcul, patinaj viteză, maratoane și ultramaratoane, monoschi, motoskiering, mountainboard, freestyle skiing, scuba diving sub 18 metri 
adâncime (cu instructor sau fără, dacă deține un certificat în acest sens), scufundări cu rechini, paragliding și gliding (zbor cu parapanta), paragliding pe apă, 
parasailing, rope park până la 10 metri înălțime, parkour, pentatlon modern, kayak la nivelurile WW3-WW5, ridicare de greutăți, dans la bară, urmărire și vânătoare 
sportivă (fără vânarea animalelor exotice), pescuit, rafting la nivelurile WW3-WW5, rafting pe zăpadă, rugby, rugby sub apă, safari, săniuș, bob, snowtubing - pe rute 
marcate, pogo jumping, Bungee jumping, skateboarding, longboarding, skialpinism, skiathlon – schi fond, skibob, water diving, maraton de schi, ultramaraton de schi, 
slamball, snowboarding, schi în afara traseelor marcate, snowscoot, parașutism, spartan-race, speologie, sporturi care implică focul (inclusiv exerciții de stingere a 
incendiilor), tir (trasul la țintă cu arme de foc), street luge, surfing, windsurfing, scrimă (luptă), sărituri la trambulină, sărituri la trambulină pe zăpadă, trekking cu un 
grad de dificultate mai mare decât 2UIAA utilizând echipament specific / sau la o altitudine mai mare de 3500 de metri deasupra nivelului mării, triatlon, triatlon atletic, 
tricking, participarea la repunerea în scenă a bătăliilor, via ferrata la un nivel între B și E, wakeboarding, wallyball, cățărarea pe stâncă, mountain climbing, ice climbing, 
cățărarea pe gheață artificială, curse pe cai, yachting - întreceri pe mare, zorbing. 
 
Practicarea sporturilor menționate în acest paragraf poate fi asigurată printr-o asigurare suplimentară. Atunci când se încheie o Asigurare suplimentară pentru 
Sporturile extreme, aceasta acoperă și Evenimentele asigurate care au avut loc în timpul Concursurilor sportive obișnuite sau care au legătură cu practicarea Sporturilor 
profesioniste sau în timpul participării la Competițiile sportive publice și la pregătirea pentru acestea. 

37. Sporturi obișnuite – următoarele tipuri de sporturi, activități sportive în scop de relaxare și sporturi recreaționale: aerobic, airsoft, aqua aerobic, badminton, balet, 
baseball, curse de orientare, biliard, boccia, bridge, bungee running, bungee jumping, majorete, curling, fitness și bodybulding, footbag, frisbee, gimnastică, goalball, 
golf, jocuri de cărți și jocuri pe tablă, hockey pe iarbă și pe gheață, hockeyball, călărie, călărie pe elefant și cămilă, patinaj obișnuit și artistic, mersul cu scooterul, schi 
și snowboarding pe trasee marcate, inclusiv în parcuri cu zăpadă specialamenajate, rollerblading, water biking, yoga, jogging, kayaking până la nivelul WW1 și WW2, 
kickboxing și aerobox, ciclism, korfball, baschet, bowling, cricket, sporturi cu mingea, bodybuilding, mini trambulină, minicars, minibikes, modelling sportiv, schi fond 
pe trasee marcate, water skiing, snorkelling, scuba diving până la 18 metri adâncime (cu instructor sau fără dacă există un certificat în acest sens), paintball, rope park 
(până la 1.5 m), petanque, fotbal, handbal, cycle ball, foosball, înot, înot sincron, banana water riding, rollercoasting și water sliding, rafting până la nivelul WW1 și 
WW2, croaziere pe canal  (Olanda, Franța), mountain biking (excluzând coborârea), darts, aruncarea boomerang-ului, volei, volei pe plajă, jumping utilizând 
încălțăminte de sărit pe arcuri, softball, spinning, squash, streetball, șah, scrimă, Tai Chi, dans de societate, Tchoukball, tenis, tenis de masă, trekking pe trasee 
marcate pe teren neaccidentat până la nivelul 2UIAA fără echipament de cățărare până la altitudinea de 3500 m deasupra nivelului mării, turism pe bicicletă, unihockey, 
nivelul A via ferrata, pescuit sportiv, canotaj, polo, întreceri cu dragonboat, jonglare (diabolo, fireman displays, juggling, yo-yo).  
Practica Sporturilor obișnuite la nivel amator în scop recreațional este acoperită prin această Asigurare de călătorie fără o majorare a primei de asigurare de bază. 

38. Echipamente sportive - echipamente și dispozitive standard utilizate în scopuri sportive. 
39. Zone geografice - în ceea ce privește contractele de asigurare încheiate pe baza acestor CCGA, se disting două zone geografice: 

1) Zona locală, pentru călătoriile efectuate într-un singur continent, 
2) Zona intercontinentală, pentru călătoriile între continente și întotdeauna pentru călătoriile în America de Nord, Australia și Oceania și Japonia, indiferent dacă 

au loc în cadrul unei călătorii locale.  
Niciuna dintre zonele de mai sus nu acoperă teritorii care constituie subecumene și anecumene (părți nelocuite ale lumii, inclusiv cele la nord de paralela 78 sau la 
sud de paralela 54). 
40. Suma asigurată - suma care reprezintă limita superioară a răspunderii Asigurătorului pentru daunele apărute pe Perioada asigurării. Suma asigurată pentru 

fiecare opțiune este indicată în Tabelul despăgubirilor și limitelor. În cazul unei sume asigurate indicată într-o altă monedă decât RON, în scopul plății 
despăgubirilor se va face conversia în RON  la cursul Băncii Naționale a României în vigoare la data încheierii respectivului contract de asigurare. Suma 
asigurată aplicabilă respectivului contract de asigurare este indicată în documentul de Asigurare. 

41. Daună: 
1) Vătămare personală – daună cauzată de deces, vătămare corporală sau tulburări de sănătate, excluzând beneficiile pierdute de persoana vătămată pe care le-

ar fi putut obține dacă nu ar fi suferit o vătămare corporală sau o tulburare de sănătate, 
2) Daune materiale - daună cauzată de pierderea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor, excluzând beneficiile pierdute de persoana vătămată pe care le-ar fi putut 

obține dacă respectivul bun nu ar fi fost pierdut, distrus sau deteriorat. 
42. Spital - facilitate a unei unități de asistență medicală în care se desfășoară activități de îngrijire medicală sub formă de servicii medicale acordate 24h pe zi, constând 

în diagnosticare, tratament, îngrijire și reabilitare. Definiția Spitalului nu include centre pentru pacienții cu boli mintale, centre de asistență socială, centre de oncologie, 
centre de tratament al alcoolismului, dependenței de droguri, spa-uri, centre de reabilitare sau de recreere. 

43. Tabelul despăgubirilor și limitărilor - rezumatul tuturor sumelor asigurate, garantate, limitelor  despăgubirilor stabilite pentru fiecare tip de asigurare inclusă în aceste 
CCGA. Tabelul despăgubirilor și limitărilor reprezintă Anexa nr. 1 la aceste CCGA și face parte din acestea.  

44. Tabelul deficiențelor fizice permanente - lista vătămărilor corporale și ratelor procentuale ale posibilelor despăgubiri care reprezintă baza pentru calcularea 
despăgubirilor de asigurare pentru Deficiențele fizice permanente rezultate din Accidente. Tabelul deficiențelor fizice permanente este pus la dispoziția Asiguratului 
pentru consultare, la cerere.  Asigurătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a completa Tabelul deficiențelor fizice permanente în funcție de evoluția medicinei 
și tehnicii medicale. Valoarea despăgubirilor de asigurare este stabilită de Asigurător conform Tabelului deficiențelor fizice permanente, în vigoare la momentul 
încheierii asigurării de călătorie.  

45. Deficiențe fizice permanente - vătămări corporale permanente sau deces rezultate ca urmare a unui Accident care duce la deteriorarea funcțiilor organismului și 
care nu se pot vindeca. 

46. Titularul poliței - persoană fizică, persoană juridică sau unitate organizațională care nu are personalitate juridică și care a încheiat un contract de asigurare cu 
Asigurătorul. 

47. Asigurat - persoană fizică sub vârsta de 75 de ani care a încheiat un contract sau în numele căreia s-a încheiat un contract de prestări servicii prin intermediul S.C. 
Vola.ro S.R.L. și a cărei stare de sănătate, ale cărei bunuri, răspunderi sau valori ce trebuie protejate sunt acoperite prin asigurare. 

48. Beneficiar - persoană (sau persoane) desemnată în scris de către Asigurat, care are dreptul să primească despăgubirile în caz de deces al Asiguratului. Asiguratul 
are dreptul de a desemna Beneficiarul în momentul încheierii contractului de asigurare, sau oricând pe durata acestuia. Asiguratul poate schimba Beneficiarul în orice 
moment pe durata contractului. Modificarea va produce efecte începând cu ziua următoare celei în care Asigurătorul primește aceste informații. Dacă suma cotelor 
procentuale ale Beneficiarilor nu este egală cu 100, cotele acestor persoane vor fi stabilite în conformitate cu cotele reciproce indicate de Asigurat. Dacă Asiguratul 
nu desemnează niciun Beneficiar, se vor aplica prevederile Articolului 7 par. 5 din aceste CCGA. 
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49. Co-asigurat - persoană care participă la Călătorie împreună cu Asiguratul, ale cărei date sunt prevăzute în același document de rezervare și care este acoperită prin 
asigurare în cadrul aceluiași Document de asigurare. În cazul contractelor încheiate în numele mai multor Asigurați, persoana care co-participă la Călătorie va avea 
rol dublu: Asigurat și Co-asigurat. În ceea ce privește anularea biletelor de avion sau cazării, această definiție se aplică rezervărilor pentru maxim 6 persoane. 

50. Practicarea sporturilor competitive - sporturi practicate în mod regulat și intens, și anume participarea la antrenamente, competiții și cantonamente ca parte a 
calității de membru al unui club sportiv, indiferent dacă se obține sau nu vreun câștig din respectivul sport. 

51. Practicarea sportului la nivel profesionist -- obținerea de rezultate sportive în schimbul unei plăți sau al unei alte remunerații, pe baza unui acord cu o organizație 
sportivă sau a unei activități sportive care se desfășoară în schimbul unei remunerări, fiind o sursă de venit pentru atlet. În sensul acestei polițe, includem și alți membri 
ai echipei sportive. 

52. Eveniment întâmplător - eveniment neprevăzut care nu depinde de voința Asiguratului. În scopul acestor CCGA, un Eveniment întâmplător înseamnă: pătrunderea 
prin efracție în Locul de reședință, incendiu sau inundație la Locul de reședință, distrugerea Locului de reședință ca urmare a unui Dezastru natural.  

53. Eveniment asigurat - eveniment acoperit prin contractul de asigurare care a avut loc în Perioada asigurării, în baza căruia obligația Asigurătorului de a acorda o 
despăgubire de asigurare Asiguratului sau terțului apare în conformitate cu prevederile acestor CCGA. Evenimentele care au o cauză unică și care acoperă toate 
circumstanțele și consecințele acestora, conectate printr-o relație cauză-efect, momentul apariției sau un alt factor direct, vor fi considerate ca formând un singur 
Eveniment asigurat. 

54. Animalele sălbatice și animalele exotice - animale care în mod normal nu sunt animale de casă sau de rasă și, de obicei, nu conviețuiesc alături de oameni în 
gospodăriile acestora. 

Articolul 3. Obiectul și aria de aplicabilitate a Asigurării de călătorie 

1. Asigurarea oferă Asiguraților protecție pe Perioada de asigurare în timpul Călătoriei în străinătate în Zona geografică selectată. 
2. Aria de aplicabilitate, opțiunea de asigurare și acoperirea teritorială a acesteia sunt indicate în Documentul de asigurare. 
3. Următoarele tipuri de asigurare constituie sfera de aplicabilitate a asigurării și reprezintă pachetul pentru clienții S.C. Vola.ro S.R.L. 

1) Costul tratamentului, Boală neașteptată, Accidente și Asistență; 
2) Accident; 
3) Răspunderea civilă față de terți; 
4) Anularea biletelor de avion sau cazării în situații de urgență; 
5) Bagaje pierdute sau deteriorate; 
6) Livrarea cu întârziere a bagajelor; 
7) Întârzierea zborului; 
8) Retragere de numerar de la ATM și pierdere ca urmare a furtului pe durata unei Călătorii în străinătate; 
9) Asigurarea bunurilor personale lăsate la Locul de reședință împotriva furtului cu pătrundere prin efracție pe durata unei Călătorii în străinătate;  

4. În afară de această sferă de acoperire a asigurării indicată la par. 3 din acest Articol, asigurarea pentru clienții S.C. Vola.ro S.R.L.. mai poate include: 
1) Asigurare suplimentară în caz de boală cronică, 
2) Asigurare suplimentară pentru sporturi extreme, 
3) Asigurare suplimentară a echipamentului sportiv; 
4) Asigurare suplimentară a muncii fizice. 

Articolul 4. Tipuri de contracte de asigurare 

1. Contractul de asigurare poate fi încheiat sub forma: 
1) unei asigurări individuale - dacă există un singur Asigurat; 
2) unei asigurări de grup - dacă există mai multe persoane asigurate printr-un singur contract de asigurare (grup de persoane). 

2. În cazul asigurării de grup, toate persoanele în numele cărora a fost încheiat contractul de asigurare sunt acoperite prin aceaași asigurare (aceeași opțiune), iar Sumele 
asigurate și limitele despăgubirilor se aplică separat fiecărui Asigurat. 

3. În cazul asigurărilor de grup, este posibilă acoperirea fiecărui Asigurat printr-o sferă separată de aplicare a asigurării în cazul optării pentru Asigurare suplimentară 
conform prevederilor Articolului 3 alin. 4. 

Articolul 5. Încheierea contractului de asigurare 

1. Contractul de asigurare este încheiat în baza unei cereri de asigurare. 
2. În cazul în care contractul de asigurare este încheiat prin intermediul unui site web sau al unui call-center, informații detaliate despre procesul de încheiere a contractului 

de asigurare sunt incluse în Regulamentele privind încheierea contractelor de asigurare la distanță, denumite în continuare "Regulamentele", disponibile pe website-
ul www.vola.ro prin care este încheiat contractul de asigurare. 

3. Contractul de asigurare este încheiat pentru o Perioadă de asigurare de minimum 2 zile și maximum 180 de zile. 
4. Titularul poliței are obligația de a oferi Asigurătorului informațiile solicitate înainte de încheierea contractului. 
5. Dacă se constată modificări are circumstanțelor prevăzute la alin. 4 al prezentului Articol, Titularul poliței este obligat să le raporteze imediat Asigurătorului. 
6. Asigurătorul nu este răspunzător pentru consecințele circumstanțelor care, cu încălcarea prevederilor alin. 4 și 5 din prezentul Articol, nu au fost comunicate 

Asigurătorului. Dacă prevederile alin. 4 și 5 ale prezentului Articol sunt încălcate în mod intenționat, în caz de nesiguranță, se presupune că Evenimentul asigurat este 
o consecință a circumstanțelor ascunse contrar obligației de a informa. 

7. În cazul în care Titularul poliței încheie o asigurare în numele unei terțe persoane (Asigurat), acesta are obligația de a transmite Asiguratului prezentele CCGA, de a-
l familiariza cu conținutul contractului de asigurare și de a-l informa cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are.  

8. Contractul de asigurare se consideră încheiat în ziua plății primei de asigurare în conformitate cu prevederile articolului 6.  
9. O confirmare a încheierii contractului de asigurare este Documentul de asigurare. 
10. Conținutul relației juridice aferente contractului de asigurare reiese din aceste CCGA precum și din Documentul de asigurare. 

Articolul 6. Prima de asigurare  

1. Asigurătorul stabilește valoarea primei de asigurare în funcție de tarifele aplicabile la data încheierii contractului de asigurare. Valoarea primei de asigurare depinde 
de domeniul de aplicare și opțiunea de asigurare, durata Perioadei de asigurare, Zona geografică, numărul de Asigurați.  

2. Prima de asigurare este exprimată în Leiși în Euro. Valoarea acesteia este indicată în Documentul de asigurare. Prima de asigurare se plătește o singură dată pentru 
întreaga Perioadă de asigurare. 

3. Obligația de a achita prima aparține Deținătorului poliței. 
4. Plata primei de asigurare are loc: 

1) la momentul la care contul entității care asigură servicii de tranzacționare Intermediarului este creditat cu prima de asigurare, în cazul în care Titularul poliței 
plătește prima de asigurare prin transfer bancar sau cu cardul;  

2) în momentul în care banii sunt transmiși Intermediarului, dacă Titularul poliței achită prima de asigurare în numerar.  
5. Neachitarea primei de asigurare înainte de data prevăzută pentru începerea asigurării sau plata primei de asigurare într-un cuantum inferior celui indicat de Asigurător 

duce la neîncheierea contractului de asigurare. 

Articolul 7. Durata asigurării și dreptul la despăgubire 

1. Asigurarea acoperă doar contractele de asigurare încheiate cu succes (adică pentru care prima de asigurare a fost plătită integral și confirmată printr-un Document 
de asigurare). 
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2. Acoperirea asigurării și dreptul la despăgubire conform contractului de asigurare:  
1) în cazul costurilor de tratament și de asistență, răspundere civilă față de terți, bagaje - începe în ziua indicată în Documentul de asigurare ca dată de începere a 

Perioadei de asigurare, nu mai devreme de momentul în care Asiguratul traversează frontiera Țării de reședință permanentă pe durata Călătoriei, și se încheie în 
momentul în care Asiguratul traversează frontiera Țării de reședință permanentă la drumul de întoarcere, cel târziu la miezul nopții din ziua indicată în Documentul 
de asigurare ca fiind sfârșitul Perioadei de asigurare; 

2) în cazul accidentelor, retragerii de numerar de la ATM - începe în ziua indicată în Documentul de asigurare ca dată de începere a Perioadei de asigurare, nu mai 
devreme de momentul în care Asiguratul părăsește Locul de reședință cu intenția directă de a începe o Călătorie peste hotare. Este necesar să se documenteze 
intenția Asiguratului de a călători prin prezentarea unui bilet pentru un zbor internațional și / sau confirmarea rezervării unei cazări. Acoperirea asigurării încetează 
în momentul în care Asiguratul revine la Locul de reședință după încheierea Călătoriei în străinătate, cel târziu la miezul nopții din ziua indicată în Documentul de 
asigurare ca fiind sfârșitul Perioadei de asigurare; 

3) în cazul anulării biletului de avion sau a cazării - începe în ziua indicată în Documentul de asigurare ca dată de încheiere a Contractului de asigurare și se încheie 
în momentul în care începe Călătoria în străinătate sau în momentul plecării indicată pe bilet (în cazul zborurilor cu escală, acoperirea asigurării încetează în 
momentul plecării indicată pe bilet ca prima plecare, ca plecarea inițială, începerea Călătoriei); 

4) în cazul bunurilor personale lăsate la Locul de reședință - începe în ziua indicată în Documentul de asigurare ca dată de începere a Perioadei de asigurare, însă 
nu mai devreme de momentul în care Asiguratul părăsește Locul de reședință cu intenția directă de a începe o Călătorie peste hotare. Este necesar să se 
documenteze intenția Asiguratului de a călători prin prezentarea unui bilet pentru un zbor internațional și / sau confirmarea rezervării unei cazări. Acoperirea 
asigurării încetează în momentul în care Asiguratul revine la Locul de reședință după încheierea Călătoriei în străinătate, cel târziu la miezul nopții din ziua indicată 
în Documentul de asigurare ca fiind sfârșitul Perioadei de asigurare. 

3. În cazul în care persoana asigurată se află în afara Țării de reședință permanentă la momentul încheierii contractului de asigurare, acoperirea asigurării începe după 
patru ore încheiate din momentul plății primei de asigurare. Această regulă nu se aplică în cazul în care contractul de asigurare este reînnoit iar reînnoirea are loc 
înainte de sfârșitul Perioadei de asigurare aferentă contractului de asigurare anterior încheiat în numele Asiguratului cu Asigurătorul. 

4. Contractul de asigurare se încheie pentru Perioada de asigurare pentru care se asigură acoperirea, în conformitate cu prevederile par. 2 din prezentul Articol. Perioada 
de asigurare și, prin urmare, acoperirea asigurării, este prelungită automat cu perioada necesară întoarcerii la Locul de reședință în caz de imposibilitate a Asiguratului 
de întoarcere dintr-o Călătorie în străinătate la data stabilită inițial, din următoarele motive: 
1) Ploaie torențială, grindină, uragan, avalanșă, inundație, incendiu, cutremur, daune produse de fulger, prăbușirea unei aeronave și activități de salvare ca urmare 

a apariției Evenimentelor întâmplătoare de mai sus; 
2) Avarierea mijloacelor de transport cu care Asiguratul planifica să se întoarcă; 
3) Anularea sau întârzierea la întoarcere a mijloacelor de transport din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile, ceea ce face ca călătoria să nu fie sigură; 
4) Accidentul care implică mijloace de transport care fac imposibilă întoarcerea la timp. 
În cazul prelungirii Călătoriei în străinătate din motivele menționate mai sus, Asiguratul este obligat să contacteze imediat Call Center-ul de Asistență pentru a informa 
Asigurătorul despre aceste evenimente. 
Un criteriu necesar pentru a obține despăgubirile la care Asiguratul are dreptul în Perioada de asigurare prelungită este documentația privind apariția evenimentelor 
menționate mai sus. 

5. Persoana care are dreptul la aceste despăgubiri în cazul decesului Asiguratului este Beneficiarul. În cazul în care nu s-a desemnat un Beneficiar sau Beneficiarul unic 
desemnat era decedat în ziua decesului Asiguratului, dreptul de a primi despăgubira este transferat Rudelor care sunt moștenitori ai Asiguratului în următoarea ordine: 
1) soț/soție; 
2) copii, în părți egale (dacă nu există soț/soție); 
3) părinți, în părți egale (dacă nu există soț/soție sau copii); 
4) frați/surori, în părți egale (dacă nu există soț/soție, copii sau părinți); 
5) alți moștenitori legali (dacă nu există soț/soție, copii, părinți și frați/surori). 
În cazul exercitării acestui drept, Beneficiarul sau moștenitorul este obligat să prezinte certificatul de deces al Asiguratului în formă abreviată, un set complet de 
documente prevăzute în aceste CCGA pentru respectivul Eveniment asigurat și, în cazul moștenitorilor, o decizie care să indice că sunt moștenitori sau un certificat 
de moștenitor. 

6. Răspunderea Asigurătorului expiră: 
1) în momentul în care Suma asigurată sau limitele pentru diverse despăgubiri sau asigurări care cuprind sfera de servicii inclusă în contractul de asigurare sunt 

epuizate - în ceea ce privește respectivele riscuri; 
2) la data la care contractul de asigurare este reziliat prematur ca urmare a expirării Perioadei asigurării indiferent de temeiul juridic sau motivele rezilierii; 
3) la data decesului Asiguratului, pentru respectivul Asigurat; 
4) în momentul în care Asiguratul părăsește Zona geografică indicată în contractul de asigurare - cu privire la evenimentele care au loc în afara Zonei respective; 
5) în ultima zi a Perioadei de asigurare, însă nu mai târziu de miezul nopții respective (cu excluderea prevederilor par. 4 din acest Articol). 

Articolul 8. Rezilierea contractului de asigurare, retragerea din contractul de asigurare 

1. Contractul de asigurare este reziliat: 
1) dacă nu se prevede altfel în aceste CCGA, la încetarea Perioadei de asigurare; 
2) în ziua în care Asigurătorul sau Intermediarul primește o declarație de retragere din Contractul de asigurare.  

2. În cazul în care Contractul de asigurare este încheiat prin intermediul unui site web sau al unui call center, Titularul poliței, în calitate de consumator, are dreptul de a 
se retrage din Contractul de asigurare a cărui Perioadă de asigurare este de cel puțin 30 de zile în termen de 30 de zile de la notificarea cu privire la încheierea 
contractului. 

3. În cazul în care Contractul de asigurare este încheiat direct și pentru o Perioadă de asigurare de peste șase luni, Titularul poliței are dreptul de a se retrage din 
contractul de asigurare în termen de 30 de zile, iar dacă Titularul poliței este antreprenor, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului. 

4. Exercitarea drepturilor prevăzute mai sus la par. 2 și 3 nu exonerează Titularul poliței de obligația de a plăti prima pentru perioada în care Asigurătorul a oferit 
acoperirea prin asigurare.  

5. Pentru perioada de asigurare nefolosită, Titularul poliței are dreptul la o rambursare a primei de asigurare stabilită proporțional cu Perioada de asigurare nefolosită, 
calculată: 
1) în cazul evenimentelor prevăzute la par. 1 punctul 2) și în acest Articol - începând cu data primirii declarației de retragere din contract; 
2) în cazul decesului Asiguratului - începând cu ziua următoare decesului acestuia. 

6. Dacă se dorește retragerea din contractul de asigurare și solicitarea rambursării contractului de asigurare, Titularul poliței este obligat să transmită Asigurătorului sau 
Intermediarului o declarație scrisă de retragere conform Contractului de asigurare. Data retragerii din Contractul de asigurare va fi data la care Asigurătorul sau 
Intermediarul primește această declarație. 

7. Dacă se dorește rambursarea primei în caz de deces al Asiguratului, persoana care a depus cererea este obligată să transmită Asigurătorului certificatul de deces al 
Asigurătorului în formă abreviată și o cerere scrisă de restituire a primei. 

Articolul 9. Stabilirea corectitudinii cererilor și a valorii despăgubirilor 

1. În cazul producerii Evenimentului asigurat, Asiguratul însuși, sau prin intermediul unei persoane care acționează în numele acestuia, are obligația de a apela imediat 
Call Center-ul 24h la numărul + 40 312295294 și de a informa Asigurătorul cu privire la producerea evenimentului prin furnizarea de informații reale cu privire la apariția 
și consecințele acestui eveniment și la toate celelalte contracte de asigurare care acoperă aceleași riscuri. 

2. Sarcina de raportare și dovedire a producerii Evenimentului asigurat aparține persoanei care solicită despăgubirea. După primirea notificării privind producerea 
Evenimentului asigurat, Asigurătorul stabilește condițiile necesare pentru stabilirea răspunderii sale și examinează circumstanțele pentru a stabili valoarea daunei. 

3. Asigurătorul nu este răspunzător pentru daunele generate în mod intenționat sau ca urmare a unei neglijențe grave a Deținătorului poliței sau a Asiguratului, cu 
excepția cazului în care plata despăgubirii în aceste condiții respectă regulile de echitate. 
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4. Stabilirea corectitudinii cererilor și a valorii despăgubirilor are loc pe baza documentației complete prevăzute în aceste CCGA, care este prezentată de către Asigurat 
sau persoana îndreptățită în baza Contractului de asigurare - în nume propriu sau prin intermediul unei persoane care acționează în numele său. Asigurătorul își 
rezervă dreptul de a verifica documentele trimise. 

5. La cererea Asiguratorului, în cazurile justificate, dacă documentele prevăzute în aceste CCGA se dovedesc a fi insuficiente pentru a stabili răspunderea Asigurătorului, 
Asiguratul sau persoana îndreptățită în baza Contractului de asigurare - personal sau prin intermediul unei persoane care acționează în numele său, este obligat/ă să 
prezinte alte documente utilizate în mod obișnuit în astfel de situații și care sunt necesare pentru a determina corectitudinea pretențiilor sau valoarea despăgubirilor.  

6. La cererea Asiguratorului, în cazurile justificate asociate stabilirii răspunderii acestuia, Asiguratul sau persoana îndreptățită în cazul decesului Asiguratului are obligația 
de a transmite Asigurătorului toate informațiile cu privire la starea de sănătate a Asiguratului și să fie de acord cu examinarea stării de sănătate a acestuia sau a 
motivului decesului acestuia. 

7. În situațiile în care Asiguratul sau persoana îndreptățită în caz de deces al Asiguratului evită obligația de a furniza documentația sau de a-și da consimțământul pentru 
examinarea stării de sănătate / cauzei decesului Asiguratului, în conformitate cu prevederile par. 4, 5 și 6 din prezentul Articol, Asigurătorul poate reduce în mod 
corespunzător valoarea despăgubirii în măsura în care neîndeplinirea acestei obligații a contribuit la imposibilitatea stabilirii circumstanțelor cu impact asupra 
răspunderii Asigurătorului. 

8. Asigurătorul va achita despăgubirea până la contravaloarea Sumei asigurate sau până la limitele despăgubirilor individuale, în conformitate cu domeniul de aplicare 
al asigurării și cu opțiunea aleasă. 

9. În scopul achitării despăgubirii în baza contractului de asigurare, Sumele asigurate și limitele de rambursare stabilite în Tabelul despăgubirilor și limitelor în euro (€) 
sunt convertite în RON la cursul mediu de schimb al Băncii Naționale a României în vigoare la data încheierii contractului de asigurare. 

10. Asigurătorul are obligația de a achita despăgubirea în 30 de zile de la data la raportării apariției Evenimentului întâmplător. 
11. Dacă nu se pot clarifica circumstanțele necesare stabilirii răspunderii Asigurătorului sau a valorii despăgubirei în termenul limită prevăzut la par. 10 al acestui Articol, 

atunci despăgubira va fi plătită în termen de 14 zile de la data la care, cu depunerea tuturor diligențelor, a fost posibilă clarificarea acestor circumstanțe, cu rezerva că 
partea incontestabilă a despăgubirei, luându-se în considerare documentele prezentate, va fi plătită de Asigurător în termenul prevăzut la par. 10 din prezentul Articol.  

12. În cazul în care Asigurătorul nu plătește despăgubira în termenele limită prevăzute în paragrafele de mai sus, acesta este obligat să informeze Asiguratul sau 
persoanele care acționează în numele acestuia cu privire la motivele refuzului la plată. 
13. Despăgubirea va fi plătită întotdeauna în România, în moneda națională a României, la cursul de schimb mediu al Băncii Naționale a României , în vigoare în 

ziua în care se ia decizia achitării despăgubirii, cu excepția plăților directe către unitățile de asistență medicală din străinătate, persoanelor străine vătămate 
sau a altor entități străine, cu excepția situației în care aceste CCGA prevăd altfel. 

Articolul 10. Excluderea generală a răspunderii  

1. Asigurătorul nu este răspunzător în situațiile în care Asiguratul: 
1) nu respectă instrucțiunile Call Center-ului de Asistență și nu cooperează cu acesta sau nu prezintă documentele pe care este obligat să le trimită în baza acestor 

CCGA, în condițiile în care cooperarea sa este necesară pentru stabilirea răspunderii Asiguratului sau a tipului și acoperirii despăgubirilor; 
2) acționează contrar recomandărilor medicului, cu excepția situației în care acest lucru nu are niciun impact asupra producerii sau agravării daunei; 
3) nu a exonerat medicul sau altă instituție de obligația de confidențialitate în situația în care acest lucru este necesar pentru a stabili răspunderea Asigurătorului, iar 

Call Center-ul de Asistență va informa persoana care aplică pentru obținerea despăgubirii de această cerință; 
4) participă la excursii sau expediții în locuri cu condiții climatice sau naturale extreme, în zone nelocuite - subecumene și anecumene. 

2. Asigurătorul nu este răspunzător pentru evenimente care sunt consecință a: 
1) acțiunilor intenționate ale Asiguratului sau ale persoanei care locuiește în aceeași gospodărie cu Asiguratul;  
2) neglijenței grave a Asiguratului, decât dacă plata despăgubirii în aceste condiții respectă regulile de echitate; 
3) Accidentelor sau tulburărilor de sănătate, afecțiunilor, bolilor ale căror simptome au apărut înainte de începerea Perioadei de asigurare; de asemenea, în cazul 

în care Asiguratul nu a solicitat asistență medicală la momentul instalării simptomelor.  
3. Asigurarea nu acoperă situațiile în care evenimentul se află într-o relație cauzală cu: 

1) faptele de huliganism ale Asiguratului sau cu activitatea sa de natură penală; 
2) participarea la altercații sau comiterea unei infracțiuni de către Asigurat sau încercarea Asiguratului de a comite o infracțiune; 
3) participarea Asiguratului la un conflict armat, în misiuni de pace, în lupte sau misiuni de război; 
4) participarea la răscoale, demonstrații, revolte, acte de violență publică, greve sau ca urmare a intervenției sau deciziei autorităților publice; 
5) participarea Asiguratului la Acțiuni teroriste sau la pregătirea acestora; 
6) încălcarea legii, a regulamentelor sau a măsurilor menite să asigure securitatea, aplicate de țara respectivă, cu excepția cazului în care acest lucru nu a avut 

niciun impact asupra producerii sau agravării daunei; 
7) încălcarea normelor de siguranță prin faptul că nu a utilizat măsuri de protecție adecvate în momentul producerii evenimentului, cum ar fi: cască la călărie sau 

ciclism, schi și snowboarding, cască și vestă de salvare în timpul practicării sporturilor nautice, dacă acest lucru a avut un impact asupra producerii sau agravării 
daunei;  

8) lipsa autorizațiilor necesare pentru a desfășura o anumită activitate, în cazul în care acest lucru a avut impact asupra producerii sau agravării daunei, de exemplu 
permisul de conducere pentru o anumită categorie, permis de a scufundare fără instructor; 

9) lipsa vaccinării preventive sau a tratamentelor preventive recomandate de Organizația Mondială a Sănătății înainte de efectuarea unei Călătorii în străinătate 
către o anumită țară; 

10) bolile cu transmitere sexuală, SIDA, HIV; 
11) cancerul în fază terminală sau tratat sub îngrijire paliativă; 
12) afecțiunile apărute după transplantul de organe sau cu indicații privind transplantul; 
13) insuficiența renală cronică tratată prin dializă; 
14) tratamentul cu citostatice și substanțe tuberculostatice; 
15) boli mintale; 
16) consecințele aflării sub influența alcoolului, după consumul de alcool, droguri sau alte narcotice, precum și substanțe psihotrope sau medicamente care au efecte 

similare - dacă Asiguratul știa sau ar fi trebuit să știe despre astfel de efecte ale medicamentului, conform indicațiilor de pe ambalaj sau prospectului care conține 
informații despre influența medicamentelor asupra capacităților psihomotorii, în cazul în care acest lucru a avut un impact asupra producerii sau agravării daunei; 

17) practicarea sporturilor care nu sunt acoperite prin asigurarea de bază: 
a) practicarea altor sporturi decât cele menționate la categoria Sporturi obișnuite; 
b) practicarea Sporturilor extreme dacă nu a fost încheiată o Asigurare suplimentară pentru Sporturi extreme; 
c) practicarea la nivel profesionist a Sporturilor obișnuite sau în legătură cu practicarea la nivel profesionist a sporturilor sau în cadrul participării la competițiile 

sportive publice și la pregătirea pentru acestea, dacă nu a fost încheiată o Asigurare suplimentară pentru sporturi extreme; 
18) practicarea sporturilor în locuri care nu sunt destinate acestora; 
19) participarea la vânătoare; 
20) participarea la competiții sau raliuri ca șofer, pilot sau pasager la autovehiculelor, precum și la cursele de încercare și testare; 
21) nerespectarea de către Asigurat a legilor țării respective; 
22) prestarea de Muncă fizică, dacă nu s-a încheiat o Asigurare suplimentară pentru munca fizică; 
23) realizarea de cascadorii;  
24) desfășurarea activității de soldat, polițist, membru al altor forțe militare sau altor unități sau forțe de securitate; 
25) accidentelor de aviație, cu excepția cazurilor în care Asiguratul era pasager al unei companii aeriene licențiate. 

4. Mai mult, asigurarea nu acoperă cazurile în care evenimentul: 
1) a avut loc în Țara de reședință permanentă, cu excepția cazului în care au fost puse în aplicare dispoziții diferite prin aceste CCGA pentru respectivul tip de 

asigurare; 
2) a avut loc în țara în care Asiguratul locuia ilegal; 
3) a avut loc într-o țară din afara Zonei geografice acoperite prin asigurare; 
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4) a fost cauzat de energia nucleară sau de altă amenințare nucleară; 
5) era cunoscut la momentul încheierii contractului de asigurare; 
6) a avut loc ca urmare a unei sinucideri, a unei tentative de sinucidere sau ca urmare a unei vătămări corporale auto-provocate, indiferent de starea de sănătate; 
7) a avut loc în timpul unei călătorii începute de Asigurat după ce Organizația Mondială a Sănătății a publicat un avertisment care nu recomandă călătoria în țara 

sau regiunea respectivă; 
8) a fost cauzat de epidemie sau de contaminare chimică sau biologică; 
9) a avut loc în timpul utilizării articolelor pirotehnice sau armelor de foc. 

5. Asigurătorul nu rambursează costurile: 
1) suportate de Asigurat sau de alte persoane legate de contactarea Asiguratului sau a Call Center-ului de Asistență; 
2) apelurilor telefonice, inclusiv ale taxelor în roaming atunci când se efectuează apeluri în străinătate. 

Articolul 11. Cereri în regres  

1. În ziua achitării despăgubirei (despăgubirii), pretențiile față de terțul răspunzător pentru daună sunt transferate Asigurătorului, până la valoarea despăgubirei 
(despăgubirii) plătite de Asigurător. În situația în care Asigurătorul a acoperit doar o parte din daună, Asiguratul are prioritate în ceea ce privește achitarea pretențiilor 
de despăgubire înaintea pretențiilor Asigurătorului cu privire la partea rămasă, excluzând asigurarea de răspundere civilă față de terți conform acestor CCGA. 

2. Pretențiile Asiguratului menționate la par. 1 din acest Articol împotriva persoanelor cu care Asiguratul locuiește în aceeași gospodărie sau pentru care este responsabil 
nu sunt transferate Asigurătorului, cu excepția cazului în care făptuitorul a provocat dauna intenționat.  

3. Asiguratul este obligat să acorde asistență Asigurătorului pe durata solicitării despăgubirilor de la persoanele responsabile pentru daună prin furnizarea informațiilor 
și documentelor necesare și făcând posibilă luarea de măsuri necesare pentru achitarea cererilor în regres.  

Articolul 12. Prevederi finale și procedura de reclamații 

1. Toate declarațiile, notificările și cererile legate de contractul de asigurare și transmise Asigurătorului, cu excepția acelora care, în baza acestor CCGA, sunt transmise 
Call Center-ului de Asistență, trebuie să fie prezentate în scris, sub sancțiunea nulității. Documentația aferentă stabilirii răspunderii Asiguratului adresată Call Center-
ului de Asistență poate fi, de asemenea, transmisă pe cale electronică la adresa de e-mail a Asigurătorului sau prin fax la numărul de fax al Asigurătorului. La cererea 
Call Center-ului de Asistență, în cazuri justificate, Asiguratul însuși sau prin intermediul unei persoane care acționează în numele acestuia are obligația de a depune 
documente trimise anterior prin e-mail sau fax, trimițându-le prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
2. Toate contractele și corespondența cu Asigurătorul se vor realiza în limba română. Limbile străine sunt permise în cazul documentelor medicale; și în aceste 

situații însă Asigurătorul poate solicita ca documentația să fie tradusă de un traducător autorizat în limba română. 
3. În situația în care aceste CCGA fac referire la legile aplicabile în mod obișnuit, aceasta înseamnă legile care sunt valabile și aplicabile în țara în care a avut loc 

Evenimentul asigurat. 
4. În cazul contractelor de asigurare cărora li se aplică aceste CCGA, acestea sunt reglementate de legea română. 

5. Asiguratului i se acordă asistență în legătură cu Evenimentul asigurat în conformitate cu legislația țării în care acesta are loc sau sub prevederile legislației 
internaționale. 

6. Procedura de reclamații stabilește regulile de depunere și examinare a Reclamațiilor Clienților cu privire la serviciile prestate de Asigurător. 
7. Reclamațiile sunt transmise: 

1) în formă scrisă: 
a) personal, la sediul social al Asigurătorului sau la sucursala Intermediarului;  

prin poștă, la adresa Asigurătorului:  
AXA Assistance 
Departamentul Calitate 
29 Primaverii Boulevard,  
Bucharest 011972, Romania; 

2) electronic, la adresa de e-mail: info.vola@axa-assistance.cz 
8. Reclamația trebuie să conțină următoarele informații: 

1) numele și prenumele Clientului; 
2) adresa de corespondență completă a Clientului; sau  
3) adresa de e-mail la care se va trimite răspunsul; 
4) numărul contractului de asigurare aferent Reclamației;  
5) descrierea problemei raportate precum și obiectul și circumstanțele care justifică Reclamația; 
6) măsurile așteptate de Client; 
7) dacă Clientul se așteaptă ca răspunsul să fie trimis prin poșta electronică - solicitarea Clientului în această privință. 

9. Dacă, pe durata procesului de examinare a Reclamației, este necesar să se obțină informații suplimentare legate de Reclamație, Asigurătorul va informa Clientul în 
acest sens, astfel încât Clientul să poată trimite toate datele și informațiile solicitate de Asigurător cu scopul examinării Reclamației.  

10. Asigurătorul va răspunde fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de 30 de zile de la primirea Reclamației. În vederea respectării termenului, este suficient ca răspunsul 
să fie trimis înainte de expirarea termenului limită.  

11. În cazuri deosebit de complicate, care fac imposibilă examinarea Reclamației și răspunsul la aceasta în termenul prevăzut la par. 10, Asigurătorul: 
1) va explica motivele întârzierii;  
2) va indica circumstanțele care trebuie clarificate pentru analizarea cazului; 
3) va indica data anticipată pentru examinarea Reclamației și oferirea unui răspuns.  

12. Răspunsul Asigurătorului va fi trimis la adresa poștală indicată la par. 8 alin. 2), cu excepția cazului în care Clientul a cerut ca răspunsul să fie trimis prin poșta 
electronică, caz în care răspunsul va fi trimis electronic la adresa de e-mail indicată la par. 8 alin. 3). 

13. În cazul în care litigiul nu a putut fi soluţionat în urma reclamaţiei adresate direct asiguratorului,  asiguratul/contractantul/beneficiarul/persoana prejudiciată: 
‐ se poate adresa Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), în conformitate cu dispozițiile Ordonanţei nr. 38/2015 

privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi , și Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare 
Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), 

‐ se poate adresa unui mediator autorizat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. 
14. Dispoziţiile prezentului contract, referitoare la procedura de soluționare a petițiilor precum și cele referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor, nu aduc atingere 

dreptului persoanelor de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
Orice litigiu izvorât și executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă, sau pe cale judecatorească, de către instața judecătorească din România, 
potrivit Codului de procedura civilă. Clientul poate acționa Asigurătorul în justiție. Acțiunea în revendicare în temeiul contractului de asigurare poate fi introdusă în fața 
unei instanțe competente, în conformitate cu legislația în materie de jurisdicție generală sau în fața unei instanțe care are jurisdicție la locul de reședință sau sediul 
social al Deținătorului poliței de asigurare, Asiguratului sau persoanei îndreptățite conform contractului de asigurare. Acțiunea în revendicare în temeiul contractului 
de asigurare poate fi introdusă în fața unei instanțe competente, în conformitate cu legislația în materie de jurisdicție generală sau în fața unei instanțe care are 
jurisdicție la locul de reședință al moștenitorului Asiguratului sau moștenitorului persoanei îndreptățite conform contractului de asigurare. 
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PARTEA II 

PREVEDERI SPECIALE 

Secțiunea A) Costul tratamentului și asistenței 

Articolul 13. Obiectul și aria de aplicabilitate a costurilor tratamentului și asistenței 

1. Obiectul acestei asigurări îl reprezintă costurile documentate ale tratamentului necesar din punct de vedere medical și acordat Asiguratului care a fost nevoit să urmeze 
un tratament în timpul unei Călătorii în străinătate.  

2. Evenimentul asigurat în cazul Costurilor de tratament constă într-o Îmbolnăvire neașteptată sau un Accident al Asiguratului care a avut loc în timpul Perioadei de 
asigurare pe durata unei Călătorii în străinătate și care necesită un tratament medical imediat în străinătate. 

3. Asigurătorul acoperă costurile necesare, inevitabile și recomandate pentru tratamentul sau operația asociat/ă Evenimentului asigurat care are loc în afara Țării de 
reședință permanentă, inclusiv procedurile de diagnosticare realizate în legătură directă cu acesta, recomandat/ă de un medic și al cărui/cărei scop constă în 
stabilizarea stării de sănătate a Asiguratului astfel încât acesta să poată continua călătoria sau să se întoarcă în Țara de reședință permanentă și să continue 
tratamentul acolo, dacă este necesar. 

4. Dacă nu se prevede altfel, costurile la care se face referire în par. 3 din acest Articol includ costurile aferente următoarelor proceduri: 
1) examinări necesare pentru stabilirea unui diagnostic și începerea tratamentului; 
2) oferirea de asistență medicală necesară, inclusiv consultații și remunerațiile medicilor; 
3) internarea în Spital într-un salon standard, pentru mai multe persoane, și asigurarea îngrijirilor medicale standard pentru o perioadă de timp necesară, și costurile 

tratamentului aferente șederii, inclusiv costurile operațiilor, anesteziilor, medicamentației, materialelor și hranei din spital;  
4) medicamente, pansamente, ajutoare medicale și ortopedice (cu excepția membrelor artificiale) prescrise de medic în legătură cu Evenimentul asigurat, doar 

în cazul vătămarilor cauzate de respectivul Eveniment asigurat; 
5) servicii stomatologice în caz de durere acută a dinților, tratată prin extracție sau prin obturație standard (inclusiv cu raze X) și operații al căror scop direct este 

de a diminua durerea asociată cu membrana mucoasă orală, până la echivalentul limitei indicate în Tabelul de despăgubiri și limitele pentru toate tulburările care 
apar în Perioada de asigurare. Limita nu se aplică costurilor tratamentului stomatologic asociat Accidentului;  

6) vizita la medic pe probleme legate de sarcină sau avort cu scopul de a salva viața sau sănătatea Asiguratului și transportul acestuia la o unitate medicală, 
până la echivalentul sumei indicate în Tabelul de despăgubiri și limite pentru toate bolile care au apărut înainte de începerea celei de-a 32-a săptămâni de sarcină, 
necesitând asistență medicală imediată în Perioada de asigurare; 

7) vizita la medic asociată cu agravarea bruscă a unei boli cronice, echivalentul a 100 EUR; 
8) transportul persoanei asigurate de la locul Accidentului sau al producerii Îmbolnăvirii neașteptate la cea mai apropiată unitate medicală competentă 

(cât și chemarea medicului la Asigurat), în cazul în care Asiguratul nu poate utiliza transportul în comun, inclusiv intervenția echipelor de salvamontiști sau 
transportul cu elicopterul de la locul Accidentului sau al Îmbolnăvirii neașteptate la cea mai apropiată unitate medicală competentă dacă, în condițiile Evenimentului 
asigurat, starea de sănătate a Asiguratului o impune;  

9) transportul de la un medic la o unitate medicală sau dintr-o unitate medicală într-o altă unitate medicală specializată dacă, în condițiile respectivului 
Eveniment asigurat, starea de sănătate a Asiguratului o impune; 

10) transportul de la o unitate medicală la un loc de ședere în străinătate, justificat din punct de vedere medical, în cazul în care, în circumstanțele Evenimentului 
asigurat, nu poate fi utilizat transportul în comun.  

5. Aria de aplicabilitate a despăgubirilor, având în vedere costurile de tratament și asistență, în afară de despăgubirile prevăzute la paragrafele precedente, include și 
serviciile de asistență: 
1) Call Center de Asistență disponibil 24/7; 
2) transportul (repatrierea) Asiguratului înapoi în Țara de reședință permanentă dacă, din motive de sănătate, nu s-a putut utiliza mijlocul de transport stabilit 

inițial sau dacă medicul principal care tratează Asiguratul în străinătate prescrie transportul medical imediat. Transportul se realizează cu mijloacele de transport 
adecvate stării de sănătate a Asiguratului.  
Un medic al Call Center-ului de Asistență, în colaborare cu Asiguratul și cu medicul principal care a asistat Asiguratul, în baza fișei medicale și a altor documente 
necesare, va lua o decizie cu privire la mijloacele de transport necesare. 
În situațiile în care transportul Asiguratului este organizat fără participarea Call Center-ului de Asistență, Asigurătorul rambursează costurile în condițiile prevăzute 
la Articolul 16, însă luând în considerare Deductibilitatea egală cu 10% din costurile efectiv suportate; 

3) asistență în cazul prelungirii Călătoriei Asiguratului în străinătate, în cazul în care durata planificată inițial s-a scurs din cauza tratamentului în caz de 
Îmbolnăvire neașteptată sau Accident al Asiguratului, iar Asiguratul nu a putut să se deplaseze înapoi la data planificată cu mijloacele de transport planificate și, 
în același timp, nu necesită Spitalizare. 
Asigurătorul acoperă costurile de cazare a Asiguratului într-o unitate standard obișnuită și costurile de pensiune ale Asiguratului pentru o perioadă necesară 
organizării transportului (repatrierii) Asiguratului conform prevederilor par. 5 alin. 2) din prezentul Articol; 

4) transferul corpului neînsuflețit al Asiguratului la locul înmormântării în Țara de reședință permanentă, în cazul în care Asiguratul a decedat în timpul 
Călătoriei în străinătate ca urmare a unei Îmbolnăviri neașteptate sau a unui Accident.  
În cadrul despăgubirii, Asigurătorul acoperă costurile de transport al corpului neînsuflețit și de achiziționare a unui sicriu de transport. Costurile sicriului de transport 
sunt achitate până în echivalentul maxim al sumei de 1000 €. 
Call Center-ul de Asistență, împreună cu o rudă, se va ocupa de toate formalitățile, va alege metoda și mijloacele de transport și se va ocupa de organizare. 
În situațiile în care transportul corpului Asiguratului este organizat fără participarea Call Center-ului de Asistență, Asigurătorul rambursează costurile în condițiile 
prevăzute la Articolul 16, însă luând în considerare Deductibilitatea egală cu 10% din costurile efectiv suportate. 
Call Center-ul de Asistență poate organiza și acoperi costurile de incinerare și transportul urnei cu cenușa Asiguratului în Țara de reședință permanentă sau de 
înmormântare a Asiguratului în străinătate, în afara Țării de reședință permanentă, până la o sumă maximă egală cu costurile pe care Call Center-ul de Asistență 
le-ar fi suportat cu organizarea transportul corpului neînsuflețit în Țara de reședință permanentă; 

5) transportul persoanelor Co-asigurate, în cazul în care Asiguratul a decedat în timpul Călătoriei în străinătate ca urmare a unei Îmbolnăviri neașteptate sau a 
unui Accident. 
Asigurătorul organizează și asigură transport numai în situațiile în care mijloacele de transport planificate inițial nu pot fi folosite pentru a se întoarce acasă mai 
devreme. Call Center-ul de Asistență împreună cu persoanele Co-asigurate vor stabili organizarea transportului Co-asiguraților înapoi în Țara de reședință 
permanentă. Asigurătorul acoperă costurile de transport al Co-asiguraților cu trenul sau autocarul, iar în situațiile în care durata călătoriei cu mijloacele de transport 
menționate mai sus ar depăși 12 ore, Asigurătorul acoperă costurile unui bilet de avion la clasa economică. 
În situațiile în care transportul Co-asiguraților este organizat fără participarea Call Center-ului de Asistență, Asigurătorul rambursează costurile în condițiile 
prevăzute la Articolul 16, însă luând în considerare Deductibilitatea egală cu 10% din costurile efectiv suportate; 

6) transportul și cazarea copiilor minori ai Asiguratului, în cazul în care Asiguratul este internat sau a decedat în timpul Călătoriei în străinătate ca urmare a unei 
Îmbolnăviri neașteptate sau a unui Accident. 
Call Center-ul de Asistență împreună cu o rudă vor stabili organizarea transportului înapoi către Țara de reședință permanentă al minorilor Asiguratului care se 
aflau în custodia exclusivă a Asiguratului pe durata Călătoriei în străinătate. Asigurătorul acoperă costurile de cazare și de pensiune ale unui copil minor al 
Asiguratului pentru o perioadă de până la 7 zile, în valoare maximă egală cu 150 € pe zi. De asemenea, Asigurătorul acoperă costurile de transport al minorului 
cu trenul sau autocarul, iar în situațiile în care durata călătoriei cu mijloacele de transport menționate mai sus ar depăși 12 ore, Asigurătorul acoperă costurile unui 
bilet de avion la clasa economică. 
Copilul minor al Asiguratului este transportat sub supravegherea unui reprezentant al Asigurătorului. 
În situațiile în care transportul minorului Asiguratului este organizat fără participarea Call Center-ului de Asistență, Asigurătorul rambursează costurile în condițiile 
prevăzute la Articolul 16, însă luând în considerare Deductibilitatea egală cu 10% din costurile efectiv suportate;  

7) transportul și șederea persoanei Co-asigurate, în cazul în care Asiguratul a fost internat sau a decedat în timpul Călătoriei în străinătate ca urmare a unei 
Îmbolnăviri neașteptate sau a unui Accident. 
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Call Center-ul de Asistență, în colaborare cu Co-asiguratul, hotărăște cu privire la organizarea șederii unui Co-asigurat la locul de spitalizare al Asiguratului din 
străinătate sau cu privire la transportul acestuia în Țara de reședință permanentă numai în situația în care prezența sa este necesară și prescrisă de medicul care 
tratează Asiguratul în străinătate.  
Asigurătorul acoperă costurile de cazare și de pensiune ale unui Co-asigurat al Asiguratului pentru o perioadă de până la 7 zile, în valoare maximă egală cu 100 
€ pe zi.  
De asemenea, Asigurătorul acoperă costurile de transport ale unui Co-asigurat care însoțește Asiguratul: 
a)  în timpul repatrierii organizate în condițiile prevăzute la par. 5. alin. 2) al prezentului Articol, pe durata căreia Co-asiguratul participă ca asistent civil al 

Asiguratului, sau  
b) după Spitalizarea Asiguratului sau decesul acestuia, în cazul în care nu mai este posibilă utilizarea mijloacelor de transport planificate pentru călătoria înapoi, 

cu trenul sau autocarul. În cazul în care durata călătoriei cu mijloacele de transport menționate mai sus depășește 12 ore, Asigurătorul acoperă costurile unui 
bilet de avion la clasa economică. 

În situațiile în care transportul Co-asiguratului este organizat fără participarea Call Center-ului de Asistență, Asigurătorul rambursează costurile în condițiile 
prevăzute la Articolul 16, însă luând în considerare Deductibilitatea egală cu 10% din costurile efectiv suportate; 

8) transportul și șederea unei Rude chemate de Asigurat sau de o altă persoană indicată de Asigurat dacă, în timpul Călătoriei în străinătate, Asiguratul este 
Spitalizat timp de mai mult de 7 zile ca urmare a unei Îmbolnăviri neașteptate sau a unui Accident și nu este însoțit de nicio persoană de vârstă legală sau dacă 
medicul care tratează Asiguratul declară că există o amenințare la adresa vieții acestuia, fapt confirmat printr-o opinie scrisă. 
Call Center-ul de Asistență, în colaborare cu Asiguratul, decide cu privire la organizarea transportului către locul de Spitalizare al Asiguratului, la șederea și 
întoarcerea în Țara de reședință permanentă a unei Rude sau a altei persoane indicate de Asigurat. Asigurătorul acoperă costurile de cazare și de pensiune ale 
unei Rude sau altei persoane indicate de Asigurat pe durata Spitalizării Asiguratului, pentru o perioadă de până la 7 zile, în valoare maximă egală cu 100 € pe zi. 
Asigurătorul acoperă costurile de transport al unei Rude sau persoane indicate de Asigurat cu trenul sau autocarul, iar în situațiile în care durata călătoriei cu 
mijloacele de transport menționate mai sus ar depăși 12 ore, Asigurătorul acoperă costurile unui bilet de avion la clasa economică. 
În situațiile în care transportul Rudei sau persoanei indicate de Asigurat este organizat fără participarea Call Center-ului de Asistență, Asigurătorul rambursează 
costurile în condițiile prevăzute la Articolul 16, însă luând în considerare Deductibilitatea egală cu 10% din costurile efectiv suportate; 

9) trimiterea unui mesaj urgent, dacă un eveniment neașteptat determină o întârziere sau o schimbare pe durata Călătoriei Asiguratului. Call Center-ul de Asistență, 
la solicitarea Asiguratului, va trimite mesajele necesare către persoanele sau instituțiile indicate; 

10) căutarea și salvarea Asiguratului care necesită ajutor medical ca urmare a unui Accident sau a unei Îmbolnăviri neașteptate care a avut loc în timpul practicării 
unui sport la nivel amator. 
Asigurătorul acoperă costurile efective ale căutării și salvării efectuate de echipele specializate, costurile de acordare a primului ajutor Titularului poliței la locul 
evenimentului și costurile de transport (inclusiv transportul cu mijloace specializate de transport destinate transportului persoanelor rănite, cum ar fi sania, 
toboganul, elicopterul, barca cu motor) de la locul evenimentului până la cea mai apropiată unitate medicală sau de asistență medicală, în funcție de starea de 
sănătate a Asiguratului, până la o sumă maximă egală cu limita indicată în Tabelul de despăgubiri și limite; 

11) rambursarea costurilor unui permis de schi, în cazul în care Asiguratul, ca urmare a unui Accident sau a unei Îmbolnăviri neașteptate acoperite prin asigurare 
în temeiul acestor CCGA, nu este în măsură să îl utilizeze. 
Asigurătorul rambursează costurile pentru un permis de schi nefolosit pentru zilele întregi în care nu a fost utilizat, până la o sumă maximă egală cu 250 € per 
Asigurat; 

12) despăgubiri în caz de închidere a pârtiilor de schi în timpul Călătoriei Asiguratului în străinătate, în perioada cuprinsă între 15 decembrie și 30 martie. 
Asigurătorul plătește o despăgubire de 20 € per Asigurat pe zi, până la o sumă maximă egală cu 200 € per Asigurat, în situația în care, din cauza condițiilor 
meteorologice nefavorabile, toate pârtiile de schi marcate pe o rază de 50 km de la locul de cazare al Asiguratului sunt închise, astfel că Asiguratul este privat de 
posibilitatea de a practica schiatul sau snowboardingul la nivel amator; 

13) rambursarea costurilor de închiriere a echipamentului de schi, în cazul în care Asiguratul, în urma: 
a) unui Accident sau a unei Îmbolnăviri neașteptate acoperite prin asigurare în temeiul acestor CCGA nu a putut să își asigure echipamentul de schi, drept 

urmare a fost pierdut; 
b) pierderii echipamentului sportiv, în situația în care a fost lăsat sub supravegherea unui curier profesionist (pe baza unui document de transport) sau într-o 

cameră de depozitare a bagajelor (cu confirmare de primire); 
c) unui accident acoperit de asigurare conform acestor CCGA, documentat de o opinie medicală și raportat Call Center-ului de Asistență, care a avut loc în 

timpul Practicării sportului la nivel amator, în timpul căruia echipamentul sportiv al Asiguratului a fost distrus. 
Asigurătorul rambursează costurile de închiriere a echipamentelor de schi pentru zilele întregi în care nu a fost posibilă utilizarea echipamentului de schi aparținând 
Asiguratului, în valoare de 20 € per Asigurat pe zi, până la o sumă maximă egală cu 200 € per Asigurat. 

14) asistență pe durata continuării unei Călătorii în străinătate, dacă una dintre etapele Călătoriei în străinătate planificate inițial de către Asigurat nu a putut fi 
continuată din cauza unei Îmbolnăviri neașteptate sau a unui Accident, iar starea de sănătate a Asiguratului, după ce a fost tratat, face posibilă continuarea 
călătoriei, atunci:  
Asigurătorul asistă continuarea călătoriei. Despăgubirea este plătită numai dacă mijloacele de transport planificate anterior nu pot fi utilizate pentru a continua 
călătoria.  
Call Center-ul de Asistență împreună cu Asiguratul organizează transportul care va permite continuarea de către Asigurat a Călătoriei în străinătate.  
Asigurătorul acoperă costurile de transport al Asiguratului de la locul unde i s-a acordat asistență medicală (locul Spitalizării, ambulatoriu) la următoarea etapă 
planificată a călătoriei, cu trenul sau autocarul, iar în situațiile în care durata călătoriei cu mijloacele de transport menționate mai sus ar depăși 12 ore, Asigurătorul 
acoperă costurile unui bilet de avion la clasa economică. 
În situațiile în care transportul Asiguratului este organizat fără participarea Call Center-ului de Asistență, Asigurătorul rambursează costurile în condițiile prevăzute 
la Articolul 16, însă luând în considerare Deductibilitatea egală cu 10% din costurile efectiv . 

Articolul 14. Suma asigurată pentru costul tratamentului și asistenței 

1. Suma asigurată aplicabilă respectivului contract de asigurare este indicată în Documentul de asigurare. 
2. Suma asigurată se aplică separat fiecărui Asigurat. 
3. Suma asigurată este stabilită pentru toate Evenimentele asigurate pe Perioada asigurării. Fiecare despăgubire achitată cu privire la Evenimentul asigurat determină 

scăderea Sumei asigurate. 
4. Limitele despăgubirilor prevăzute la Articolul 13 par. 4 și 5 fac parte din Suma asigurată a costurilor de tratament și asistență și sunt scăzute din aceasta. 

Articolul 15. Excluderea specială a răspunderii ca parte a costurilor tratamentului și asistenței 

1. În afară de excluderile generale indicate la Articolul 10, costurile tratamentului și asistenței nu acoperă: 
1) evenimente care nu reprezintă o consecință a unei Îmbolnăviri neașteptate sau a unui Accident; 
2) evenimente asociate Călătoriei Asiguratului în străinătate, în ciuda contraindicațiilor medicale în acest sens; 
3) evenimente asociate tratamentului spitalicesc urmat de Asigurat sau operațiilor cu privire la care au existat indicații înainte de începerea Călătoriei în străinătate, 

sau asociate cu o călătorie în scopul obținerii consultanței medicale în ceea ce privește o tulburare de sănătate deja existentă a Asiguratului;  
4) despăgubirile care depășesc sfera ajutorului medical necesar, adică ajutor care protejează viața și sănătatea Asiguratului într-o măsură care să permită 

Asiguratului să se poată întoarce la Locul de reședință sau la o unitate medicală din Țara de reședință permanentă și, dacă este necesar, să continue tratamentul 
pe cont propriu; 

5) evenimente asociate alcoolismului sau bolilor rezultate din alcoolism; 
6) internarea și tratamentul în centre de îngrijire, facilități pentru pacienții cu boli mintale, centre de oncologie, centre de tratament al alcoolismului, dependenței de 

droguri, spa-uri, centre de reabilitare sau de recreere; 
7) asistență medicală acordată exclusiv din motive estetice, intervenții chirurgicale plastice, tratamente de înfrumusețare, precum și orice ajutor necesar în urma 

efectuării operațiilor de mai sus; 
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8) situațiile în care îngrijirea medicală este recomandată și adecvată, însă nu trebuie acordată imediat, putând fi acordată după întoarcerea în Țara de reședință 
permanentă; 

9) asistența medicală asociată consultărilor de control sau vaccinărilor preventive; 
10) evenimente apărute ca urmare a Bolilor cronice, agravării sau complicațiilor Bolilor cronice, precum și agravărilor sau complicațiilor după Spitalizare care preced 

încheierea contractului de asigurare pe o perioadă de 12 luni sau după o operație efectuată ca parte a unei Intervenții chirurgicale de o zi pe o perioadă de 30 de 
zile înainte de încheierea contractului de asigurare, dacă nu a fost încheiată nicio Asigurare suplimentară pentru Boli cronice. Despăgubirile menționate la Articolul 
13 par. 4 alin. 7) sunt achitate fără a lua în considerare această excludere a răspunderii sau încheierea unei Asigurări suplimentare pentru Boli cronice; 

11) consecințele unor Dezastre naturale; 
12) evenimentele asociate sarcinii sau avortului, excluzând prevederile Articolului 13 par. 4 alin. 6); 
13) tratamentul infertilității sau inseminarea artificială precum și terapiile hormonale aferente; 
14) costurile medicamentelor cumpărate fără recomandarea scrisă a medicului; 
15) tratamentele care utilizează metode neaprobate de medicina alopată, tratamente care utilizează metode neconvenționale; 
16) achiziționarea sau repararea ochelarilor de corecție, protezelor (inclusiv protezele dentare), echipamentelor de reabilitare, aparatelor auditive, cu excepția 

prevederilor art. 13 par. 4, alin. 4) 
17) toate costurile suportate de Asigurat fără consimțământul Call Center-ului de Asistență, excluzând situațiile în care Asiguratul nu a putut în mod obiectiv să 

contacteze Call Center-ul de Asistență din cauza stării sale de sănătate. 
Asiguratul nu are obligația de a contacta Call Center-ul de Asistență în cazul: 
a) Unei programări la cabinetul stomatologic din cauza unei dureri acute de dinți sau inflamării unui singur dinte; 
b) Unei singure vizite în ambulatoriu;  
dacă Asiguratul alege Medicul pe cont propriu și suportă costurile aferente. 

Articolul 16. Obligațiile Asiguratului și ale persoanei care completează cererea de despăgubire. 

1. Obligațiile Asiguratului care decurg din prevederile prezentului Articol se aplică și persoanei care depune cererea de despăgubire. 
2. Asiguratul are obligația, pe cât posibil, de a împiedica exacerbarea daunelor și de a le limita consecințele. 
3. În cazul apariției unui Eveniment asigurat ca parte a costurilor de tratament și asistență, Asiguratul este obligat: 

1) să contacteze imediat Call Center-ul de Asistență înainte de a lua orice măsuri pe cont propriu - cel târziu în 48 de ore de la producerea Evenimentului asigurat. 
Această obligație nu se aplică situațiilor în care Asiguratul nu a putut să intre în contact cu Call Center-ul de Asistență din cauza stării de sănătate; 

2) să indice ce fel de asistență este necesară și în ce condiții și la ce adresă poate fi găsit Asiguratul; 
3) să ofere toate informațiile disponibile necesare pentru a stabili dreptul la despăgubire, data nașterii, numele și prenumele Asiguratului; 
4) să explice clar circumstanțele care au dus la apariția Evenimentului asigurat, data și locul apariției acestuia;  
5) să ofere un număr de telefon la care Call Center-ul de Asistență poate contacta Asiguratul sau persoana care acționează în numele acestuia. 

4. Mai mult, în cazul apariției unui Eveniment Asigurat, Asiguratul are obligația: 
1) de a respecta instrucțiunile Call Center-ului de Asistență și de a  coopera cu acesta în măsura în care este justificat pentru a se determina răspunderea 

Asigurătorului, cu respectarea obligațiilor rezultate din aceste CCGA după apariția Evenimentului asigurat; 
2) să autorizeze Call Center-ul de Asistență, în scris, pentru a obține informații și opinii din partea medicilor precum și a altor persoane sau instituții cu privire la 

aspectele legate de Evenimentul asigurat, în legătură cu procedura de stabilire a despăgubirei, conform prevederilor legii. In caz contrar Asiguratorul poate sa 
refuze plata despagubirii.  

5. Dacă Asiguratul, din motive de care nu pot fi controlate, fiind o consecință a producerii unui Eveniment asigurat, nu a putut să solicite asistență Call Center-ului înainte 
de a beneficia de serviciile de asistență ale acestuia, și nu a putut să obțină o aprobare prealabilă a costurilor acestor servicii, are obligația să facă acest lucru imediat 
după încetarea acestor motive, nu mai târziu de 7 zile de la data încetării. 

6. Dacă Asiguratul sau persoana care acționează în numele acestuia suportă cheltuieli legate de Evenimentul asigurat, acesta este obligat să depună o cerere scrisă 
pentru rambursarea costurilor cel târziu în termen de 7 zile de la încheierea Călătoriei în străinătate. Asigurătorul rambursează costurile în conformitate cu regulile 
prevăzute în acest Articol și în conformitate cu descrierea despăgubirilor de la Articolul 13. 

7. Cererea de rambursare a costurilor efectuate ca parte a despăgubirei justificate acoperite prin asigurare trebuie să includă, cel puțin: 
1) datele Asiguratului și numărul documentului de asigurare; 
2) descrierea circumstanțelor în care a apărut Evenimentul asigurat; 
3) fișa medicală - descrierea de către medic a tipului și naturii vătămarilor sau simptomelor, care va conține un diagnostic precis și un tratament prescris; 
4) procesul verbal al poliției sau raportul întocmit de transportator sau de camera de depozitare a bagajelor pentru despăgubirea acordată în baza Articolului 13 par. 

5 alin. 13);  
5) facturile originale și dovada plății acestora, documente care indică motivele și volumul serviciilor medicale acordate sau alte costuri acoperite de asigurare, 

certificate medicale care vor permite Asigurătorului să stabilească costurile totale ale tratamentului suportate de către Asigurat. 

Secțiunea B) Accidente  

Articolul 17. Obiectul și aplicarea Asigurării în cazul Accidentelor  

1. Accidentele se referă la viața și sănătatea Asiguratului. 
2. Evenimentul asigurat în caz de Accidente este Accidentul Asiguratului, care are loc în timpul Călătoriei în străinătate pe Perioada de asigurare, indiferent de voința 

Asiguratului și cauzat de efecte neașteptate și subite ale forțelor externe sau ale propriei forțe fizice. 
3. Asigurătorul achită despăgubiri asociate Evenimentului asigurat sub forma: 

1) Despăgubirilor în caz de deces al Asiguratului, cu condiția ca acesta să aibă loc într-o perioadă de cel mult 12 luni de la data producerii Accidentului, în valoare 
egală cu 100% din Suma asigurată pentru Accidente în funcție de opțiunea oferită indicată în Documentul de asigurare. 

2) Despăgubirilor în cazul unei Deficiențe fizice permanente, în suma stabilită ca procent corespunzător din Suma asigurată pentru Accidente în funcție de opțiunea 
oferită indicată în Documentul de asigurare, pe baza Tabelului deficiențelor fizice permanente. 

4. Un Accident înseamnă, de asemenea, Deficiențe fizice permanente sau chiar decesul Asiguratului, cauzat de: 
1) îmbolnăvire care apare doar ca urmare a Accidentului; 
2) abcesul local după infectarea plăgilor deschise apărute în urma unui Accident cauzat de microbi care cauzează boli sau de infecție cu tetanos în timpul unui 

Accident; 
3) diagnostic, măsuri terapeutice și preventive luate pentru tratarea consecințelor unui Accident; 
4) scufundare, înec; 
5) forța musculară care acționează asupra membrelor sau a coloanei vertebrale, conducând la dislocarea unei articulații sau la ruperea sau întinderea mușchilor, 

tendoanelor, ligamentelor sau articulațiilor; 
6) acțiunea curentului electric sau a fulgerului. 

Articolul 18. Metoda de stabilire a despăgubirilor în caz de Accident 

1. Pentru a stabili despăgubirile în cazul unui Accident este necesar să se stabilească relația cauză-efect dintre Accident și Deficiența fizică permanentă sau decesul 
Asiguratului. Relația cauză-efect dintre Accident și decesul Asiguratului după expirarea unei perioade de 12 luni între accident și deces nu este admisă. 

2. Conform acestor CCGA, o Deficiență fizică permanentă include doar și în mod exclusiv acele tipuri de deficiențe enumerate în Tabelul Deficiențelor fizice permanente. 
Atunci când se stabilește gradul unei Deficiențe fizice permanente, nu se are în vedere tipul activități desfășurate de Asigurat. 

3. Gradul Deficienței fizice permanente se determină după încetarea tratamentului și după încheierea procedurilor de recuperare și reabilitare după accident, în cel mult 
24 de luni de la producerea Accidentului. 



 

Pagina 12 din 24 

4. Existența unei Deficiențe fizice permanente este determinată de un medic specializat sau de medic indicat de Asigurător. 
5. Asigurătorul are dreptul de a verifica certificatul care stabilește existența unei Deficiențe fizice permanente în vederea respectării procedurilor de certificare aplicabile. 
6. Gradul atestat al unei Deficiențe fizice permanente este exprimat ca procent și constituie baza de calcul al cuantumului despăgubirii. Despăgubirea este plătită în 

valoarea corespunzătoare procentului din Suma asigurată în legătură cu care Asiguratul a realizat o depreciere, nedepășind Suma integrală asigurată. 
7. În situația în care Asiguratul a suferit mai mult decât o Deficiență fizică permanentă, gradul general al Deficiențelor fizice este egal cu suma tuturor procentelor stabilite 

în cazul fiecărei deprecieri, neputând depăși 100%. 
8. În situațiile în care Asiguratul nu a suferit alte tratamente recomandate sau reabilitare recomandată de un medic după accident, gradul Deficiențelor fizice permanente 

este stabilit la un nivel care, conform practicilor medicale uzuale, ar fi fost atins după efectuarea procedurilor terapeutice și de reabilitare menționate mai sus. 
9. În situațiile în care Deficiențele fizice permanente constau în pierderea sau deteriorarea unui organ sau sistem a cărui funcționare era afectată deja înainte de Accident, 

atunci gradul Deficiențelor fizice permanente reprezintă diferența dintre procentul de depreciere după Accident și procentul de depreciere dinainte de Accident. 
10. În situațiile în care Asiguratul decedează înainte de expirarea unui termen de 12 luni de la data Accidentului și se stabilește o relație cauză-efect între decesul acestuia 

și accidentul respectiv, atunci Asigurătorul plătește o despăgubire egală cu întreaga sumă asigurată. 
11. Dacă situația descrisă în paragraful precedent a survenit într-o situație în care Asigurătorul a plătit Asiguratului o despăgubire pentru Deficiența fizică permanentă 

înainte de deces, atunci indemnizația de deces este redusă cu despăgubirile plătite anterior pentru deficiența fizică. 
12. Dacă situația descrisă la par. 10 din prezentul Articol a avut loc într-o situație în care a fost pronunțat un grad de Deficiență fizică a Asiguratului, dar nu a fost plătită 

nicio despăgubire, atunci Asigurătorul plătește doar o singură despăgubire pentru decesul Asiguratului. 
13. În cazurile în care Asiguratul a decedat ca urmare a unei situații care nu este asociată cu un Accident care intră sub incidența răspunderii Asigurătorului, iar gradul de 

Deficiență fizică permanentă nu a fost pronunțat anterior, atunci medicul indicat de Asigurător, în baza dosarului medical disponibil, determină gradul deducerii 
suportate în legătură cu Accidentul respectiv. 

Articolul 19. Suma asigurată în caz de Accident  

1. Suma asigurată aplicabilă respectivului contract de asigurare este indicată în Documentul de asigurare. 
2. Suma asigurată se aplică separat fiecărui Asigurat. 
3. Suma asigurată este stabilită pentru toate Evenimentele asigurate pe Perioada asigurării. Fiecare despăgubire achitată cu privire la Evenimentul asigurat determină 

scăderea Sumei asigurate. 

Articolul 20. Excluderi speciale ale răspunderii în caz de Accident 

1. În afară de excluderile generale prevăzute la Articolul 10, Asigurarea în caz de accident nu acoperă evenimentele asigurate care apar ca urmare a: 
1) agravării sau complicațiilor Bolilor cronice, precum și agravării sau complicațiilor după Spitalizare, care preced încheierea contractului de asigurare pe o perioadă 

de 12 luni sau după o operație efectuată ca parte a unei Intervenții chirurgicale de o zi pe o perioadă de 30 de zile înainte de încheierea contractului de asigurare, 
dacă nu a fost încheiată o Asigurare suplimentară pentru Boli cronice; 

2) tratamentului sau operațiilor care nu au de-a face cu Accidentul și evenimentelor care nu sunt o consecință a Accidentului; 
3) Dezastrelor naturale; 
4) evenimentelor asociate sarcinii sau avortului; 
5) tratamentelor care utilizează metode neaprobate de medicina alopată, tratamente care utilizează metode neconvenționale; 
6) tratamentelor realizate pe motive estetice, chirurgie plastică, tratamente de înfrumusețare; 
7) intoxicarea cu substanțe solide sau lichide care pătrund în organism prin piele, sistemul respirator sau sistemul digestiv; 
8) îmbolnăvirilor care apar după apariția unui Accident; 
9) bolilor profesionale; 
10) fracturilor asociate cu o fragilitate din naștere a oaselor, tulburărilor metabolice sau entorselor patologice, precum și ca rezultat al fracturilor de oboseală și luxațiilor 

rezultate din defecte și tulburări din naștere; 
11) situațiilor în care Accidentul este cauzat de SIDA; 
12) accidentelor vasculare cerebrale și consecințelor Accidentelor cauzate de accidente vasculare cerebrale; 
13) consecințelor bolilor neurologice și psihice, precum și tulburărilor sau leșinurilor asociate; 
14) tulburărilor motorii sau leziunilor coloanei vertebrale, inclusiv herniei de disc, dacă acestea nu apar ca urmare a unui efect direct al forței mecanice externe și 

reprezintă simultan un caz de deteriorare a simptomelor unei boli care exista deja înainte de apariția unui Accident; 
15) înrăutățirii consecințelor unui Accident cauzat de neconsultarea deliberată sau conștientă de către Asigurat a unui un medic în scopul obținerii îngrijirii medicale 

sau de nerespectarea conștientă a recomandărilor medicului; 
16) apariției sau înrăutățirii stării de sănătate legate de apariția oricărui tip de hernie ventrală sau inghinală; 
17) tuturor tipurilor de tumori, necroze diabetice de orice origine, apariția sau agravarea tendovaginitei, entezitei, sinovitei, bursitei deltoide și epicondilitei laterale; 
18) bolilor contagioase, dacă infecția a apărut ca urmare a lacerării, conform prevederilor Articolului 17 par. 4 alin. 2). 

Articolul 21. Obligațiile Asiguratului și ale persoanei care completează cererea de despăgubire. 

1. Obligațiile Asiguratului care decurg din prevederile prezentului Articol se aplică și persoanei care depune cererea de despăgubire. 
2. Asiguratul are obligația, pe cât posibil, de a împiedica agravarea daunei și de a-i limita consecințele. 
3. În cazul apariției unui Eveniment asigurat ca parte a costurilor de tratament și asistență, Asiguratul este obligat: 

1) să solicite imediat asistență medicală, să urmeze un tratament medical și să respecte instrucțiunile medicului pentru a ameliora consecințele Accidentului; 
2) să strângă toate documentele privind Evenimentul asigurat necesare pentru a stabili corectitudinea reclamației - dosarele medicale complete, raportul medicului 

împreună cu diagnosticul și, dacă este cazul, rapoarte ale serviciilor (de exemplu, raportul poliției) sau instituțiilor competente (de exemplu raport de securitate în 
caz de accident la locul de muncă); 

3) să raporteze reclamația în scris către Asigurător, incluzând următoarele: 
a) datele Asiguratului și numărul documentului de asigurare; 
b) descrierea circumstanțelor care au dus la apariția Evenimentului asigurat, în special data și locul apariției acestuia; 
c) fișa medicală - descrierea de către medic a tipului și naturii vătămarilor, care va conține un diagnostic precis și un tratament prescris; 

3) autorizarea Call Center-ului de Asistență în scris, pentru a obține informații și opinii din partea medicilor precum și a altor persoane sau instituții cu privire la 
aspectele legate de Evenimentul asigurat, în legătură cu procedura de stabilire a despăgubirei, conform prevederilor legii;. In caz contrar Asiguratorul poate sa 
refuze plata despagubirii.  

4)  la cererea Asiguratorului, desfășurarea unei examinări medicale cu scopul de a stabili gradul deficienței fizice. Costurile examinării vor fi suportate de Asigurător. 

Secțiunea C) Răspunderea civilă față de terți  

Articolul 22. Obiectul și aplicarea Asigurării de răspundere civilă față de terți  

1. Obiectul asigurării de răspundere civilă față de terți este răspunderea civilă față de terți a Asiguratului pentru vătămări corporale sau daune materiale. 
2. Un eveniment asigurat este fapta ilegală a Asiguratului care duce la daune cauzate terților în timpul Călătoriei în străinătate, pe care Asiguratul are obligația de a le 

remedia în conformitate cu legislația țării în care s-a produs acest eveniment. 
3. Daunele cauzate de Asigurat includ, de asemenea, daunele cauzate de persoane sau de animale pentru care Asiguratul era responsabil în timpul producerii 

Evenimentului asigurat. 



 

Pagina 13 din 24 

4. Asigurătorul plătește despăgubirile asociate Evenimentului asigurat sub forma unei despăgubiri transferate părții vătămate în contul prejudiciul material sau personal 
suferit de acesta, în limita și în suma rezultată din contractul de asigurare sau din aceste CCGA. Răspunderea civilă față de terți acoperă doar cererile raportate și 
documentate de despăgubire pentru Daunele materiale sau Vătămarea personală. 

5. În afară de despăgubirile prevăzute la paragraful precedent, ca parte a răspunderii civile față de terți, Asigurătorul: 
a) Verifică cererile împotriva Asiguratului; 
b) Acoperă costurile avocatului de apărare care reprezintă Asiguratul pe durata procedurilor civile, dacă au loc.  

Articolul 23. Suma asigurată pentru răspunderea civilă față de terți  

1. Suma asigurată aplicabilă respectivului contract de asigurare este indicată în Documentul de asigurare. 
2. Suma asigurată se aplică separat fiecărui Asigurat. 
3. Suma asigurată este stabilită pentru toate Evenimentele asigurate pe Perioada asigurării. Fiecare despăgubire achitată cu privire la Evenimentul asigurat determină 

scăderea Sumei asigurate. 

Articolul 24. Obligațiile Asiguratului și metoda de stabilire a despăgubirilor datorate ca răspundere civilă față de terți  

1. Obligațiile Asiguratului care decurg din prevederile prezentului Articol se aplică și persoanei care depune cererea de despăgubire. 
2. Asiguratul are obligația, pe cât posibil, de a împiedica agravarea daunei și de a-i limita consecințele. 
3. În cazul producerii unui Eveniment asigurat ca parte a răspunderii civile față de terți, Asiguratul sau persoana care acționează în numele acestuia este obligat/ă: 

1) Imediat - nu mai târziu de 7 zile de la producerea Evenimentului asigurat (sau de la aflarea acestuia), care poate atrage răspunderea Asigurătorului - să contacteze 
Call Center-ul de Asistență și să raporteze Dauna. Această obligație nu se aplică situațiilor în care Asiguratul nu a putut să intre în contact cu Call Center-ul de 
Asistență din cauza stării de sănătate; 

2) să asigure și transmită Asigurătorului toate documentele privind Evenimentul asigurat pentru a stabili corectitudinea reclamației - dosarele medicale, dacă există, 
rapoartele serviciilor (de exemplu raportul poliției) sau instituțiilor competente (de exemplu, proces verbal de predare-primire pentru locul de cazare) sau declarații 
ale Asiguratului și ale părților vătămate. 

4. În cazurile în care Asiguratul este informat despre intentarea unei acțiuni pregătitoare împotriva sa sau despre introducerea unei acțiuni în justiție împotriva sa, acesta 
este obligat să informeze imediat - nu mai târziu de 2 zile - Asigurătorul, chiar și dacă Asiguratul a informat anterior Asigurătorul cu privire la apariția unui Eveniment 
asigurat în conformitate cu prevederile par. 3 alin. 1) din prezentul Articol. Împreună cu notificarea menționată mai sus, Asiguratul este obligat să transmită 
Asigurătorului rechizitoriul, dosarele judecătorești și dosarele extrajudiciare precum și toate celelalte citații și documente trimise Asiguratului în legătură cu depunerea 
unei reclamații împotriva acestuia cu privire la dauna acoperită prin răspunderea civilă față de terți. 

5. Dacă despăgubirea pentru Daunele materiale sau Vătămările corporale este dispusă de o instanță, Asigurătorul este obligat să plătească despăgubirile numai în baza 
unei hotărâri valabile din punct de vedere legal în dosarul respectiv. 

6. Îndeplinirea sau recunoașterea de către Asigurat a unei cereri de remediere a daunei asigurate nu are nici un efect juridic asupra Asigurătorului dacă acesta nu și-a 
exprimat acordul în acest sens. 

7. Dacă Asiguratul admite reclamația părții vătămate pentru despăgubirea pentru Daună și o achită, Asiguratul este obligat să permită Asigurătorului să desfășoare 
activitățile necesare pentru stabilirea circumstanțelor în care a apărut Dauna respectivă, corectitudinii și valorii despăgubirii.  

8. În cazul în care Asiguratul a plătit direct părții vătămate Daune materiale sau Daune personale pentru care este răspunzător, Asiguratul are dreptul la restituirea sumei 
plătite până la contravaloarea sumei pe care Asigurătorul ar fi obligat să o plătească direct pentru părții vătămate. 

9. În cazul în care Asiguratul nu și-a îndeplinit integral obligațiile care decurg din prezentele CCGA, Asigurătorul are dreptul să reducă în mod corespunzător despăgubirile 
de asigurare plătibile în temeiul asigurării de răspundere civilă față de terți, în măsura în care aceasta a avut un impact asupra răspunderii Asiguratorului sau a făcut 
imposibilă stabilirea acesteia. 

Articolul 25. Situații de excludere a răspunderii în ceea ce privește asigurarea de răspundere civilă față de terți  

1. În afară de excluderile generale indicate la Articolul 10, asigurarea de răspunderea civilă față de terți nu acoperă: 
1) Daunele cauzate de Asigurat unei Rude, unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie la momentul producerii Evenimentului asigurat, Co-asiguraților și 

animalelor pentru care Asiguratul este responsabil; 
2) Daunele care reprezintă o consecință a răspunderii contractuale sau rezultă din acordarea unei garanții care depășește domeniul de aplicare al contractelor 

încheiate de Asigurat cu terții sau conform legii; 
3) Penalitățile financiare, amenzile, taxele sau sancțiunile administrative impuse Asiguratului în baza legii penale sau a dreptului fiscal penal; 
4) Daunele cauzate de utilizarea, deținerea sau conducerea vehiculelor, a navelor sau a aeronavelor motorizate sau nemotorizate (inclusiv deltaplane etc.), cu 

excepția bicicletelor pentru copii și a cărucioarelor și a bărcilor gonflabile;  
5) Daunele legate de încărcăturile transportate și daunele rezultate din întârzierea livrării mărfurilor; 
6) Daunele legate de bunurile mobile aparținând unei alte persoane care au fost date/luate în chirie și daunele aferente articolelor utilizate contra cost în mod 

autorizat (de exemplu, pe baza unui contract de închiriere sau de dare în chirie) sau articolelor încredințate pentru a fi utilizate sau stocate, transportate sau 
prelucrate; 

7) Daunele rezultate din orice tip de contaminare a apei sau a mediului ca urmare a unei scurgeri de substanțe (gaz, abur, cenușă, fum, ulei, țiței sau lichide derivate 
din containere sau rezervoare, deșeuri și gunoaie de orice fel) sau ca urmare a efectelor temperaturii, mucegaiului, zgomotului sau oricărui tip de radiații; în același 
timp, Asigurătorul nu acoperă costurile asociate cu curățarea sau decontaminarea, eroziunea sau consecințele excavării; 

8) Daunele cauzate unei alte persoane prin infectarea oamenilor, animalelor sau plantelor cu boli contagioase sau propagarea unei infecții; 
9) Daunele rezultate din deținere sau utilizarea armelor; 
10) Dauna cauzată de deținerea de animale sălbatice și de animale exotice sau de cai; 
11) Daunele cauzate pe durata vânătorii; 
12) Daunele cauzate în legătură cu deținerea, închirierea sau administrarea unei proprietăți imobiliare, inclusiv cu activitatea desfășurată pe proprietate pe cont 

propriu;  
13) Daunele legate de o proprietate imobiliară sau de amenajările acesteia, dacă Asiguratul le utilizează în mod ilegal; 
14) Daunele legate de desfășurarea unei activități comerciale, a unei profesii sau a unei alte activități remunerate; 
15) Daunele financiare sub formă de pierdere a profitului; 
16) Daunele asociate încălcării drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate intelectuală, a brevetelor, a mărcilor comerciale; 
17) Daunele documentelor, fișierelor, planurilor, arhivelor, colecțiilor de timbre, colecțiilor numismatice, bazelor de date IT indiferent de suportul de stocare, lucrărilor 

de artă; 
18) Daunele rezultate ca urmare a uzurii normale; 
19) Daunele în valoare mai mică de 300 RON (franșiză condițională). 

Secțiunea D) Anularea biletelor de avion sau cazării în situații de urgență 

Articolul 26. Obiectul și aplicarea costurilor de anulare a biletelor de avion sau cazării în situații de urgență 

1. Anularea biletului de avion sau a cazării în situații de urgență se aplică numai biletelor de avion pe rutele internaționale și cazărilor în străinătate rezervate prin 
intermediul site-ului www.vola.ro, și constă în două părți: 
1) Costurile de anulare a locurilor de cazare rezervate anterior și achitate de Asigurat înainte de începerea Călătoriei în străinătate, în conformitate cu prevederile 

contractului de rezervare sau de cazare. 
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2) Costurile de anulare a biletelor de avion rezervate anterior și achitate de către Asigurat înainte de începerea Călătoriei în străinătate, în conformitate cu prevederile 
contractului de rezervare sau de cazare. 

2. Încheierea contractului de asigurare care acoperă costurile de anulare a biletului de avion sau a cazării în situații de urgență este posibilă până la 14 zile calendaristice 
din momentul rezervării / achiziționării serviciului, prin achitarea a cel puțin o parte din taxă (avans), cu excepția cazului în care au rămas mai puțin de 40 de zile până 
la data începerii Călătoriei din momentul rezervării / cumpărării serviciului - în acest caz, încheierea unui contract privind anularea este posibilă până la 3 zile de la 
momentul efectuării rezervării sau achitării taxei. 

3. Evenimentele asigurate în ceea ce privește anularea biletului de avion sau cazării în situații de urgență care duc la rambursarea costurilor sunt: 
1) Accidentul în urma căruia Asiguratul sau Co-asiguratul a fost Spitalizat subit sau care a determinat reducerea semnificativă a mobilități Asiguratului sau Co-

asiguratului, ceea ce face imposibilă deplasarea persoanei respective și îngrijirea proprie fără asistența terților în timpul călătoriei planificate; 
2) Îmbolnăvirea neașteptată în urma căreia Asiguratul sau Co-asiguratul a fost Spitalizat subit, cu condiția ca, potrivit diagnosticului medical al medicului principal, 

să fie foarte puțin probabil ca Asiguratul sau Co-asiguratul să se recupereze până la data planificată a plecării; 
3) Decesul Asiguratului sau Co-asiguratului; 
4) Decesul Rudei Asiguratului sau Co-asiguratului, cu condiția ca perioada dintre deces și data plecării să fie mai mică de 60 de zile; 
5) Accidentul în urma căruia Ruda Asiguratului sau Co-asiguratului a fost Spitalizată subit sau care a determinat reducerea semnificativă a mobilități Rudei respective, 

ceea ce face imposibilă deplasarea persoanei respective și îngrijirea proprie fără asistența terților, astfel încât să fie necesară prezența Asiguratului sau Co-
asiguratului pe durata călătoriei planificate în scopul deplasării persoanei respective. În acest caz, nevoia de a rămâne cu Ruda respectivă care a suferit un 
Accident pentru a o îngriji și ajuta trebuie confirmată în scris printr-o adeverință medicală; 

6) Îmbolnăvirea neașteptată în urma căreia Ruda Asiguratului sau Co-asiguratului a fost Spitalizată subit, cu condiția ca, potrivit diagnosticului medical al medicului 
principal, să fie foarte puțin probabil ca Ruda respectivă să se recupereze până la data planificată a plecării Asiguratului sau Co-asiguratului; 

7) Complicațiile apărute în timpul sarcinii unei femei asigurate sau soției Asiguratului, în urma cărora femeia asigurată sau soția Asiguratului a fost internată timp de 
cel puțin 3 zile în timpul călătoriei planificate sau în cursul săptămânii care precedă imediat perioada Călătoriei; 

8) Nașterea prematură, nu mai târziu de a 25-a săptămână de sarcină a Asiguratei sau a soției Asiguratului, cu mențiunea că, la momentul încheierii contractului de 
asigurare, sarcina care s-a încheiat cu o naștere prematură nu a fost mai avansată de a 8-a săptămână; 

9) Un Eveniment întâmplător, dar care are loc nu mai devreme de 14 zile înainte de începerea Călătoriei, la Locul de reședință al Asiguratului sau al Co-asiguratului 
și care necesită prezența Asiguratului sau a Co-asiguratului în Țara de reședință permanentă în timpul Călătoriei planificate, pentru a se ocupa de aspecte juridice 
și administrative; 

10) Furtul dovedit suferit de Asigurat sau de co-asigurat, raportat autorităților competente, al documentelor necesare pentru efectuarea Călătoriei în străinătate, care 
are loc nu mai devreme de 14 zile înainte de data Călătoriei; 

11) Furtul sau incendierea unui vehicul care are loc nu mai devreme de 14 zile înainte de începerea Călătoriei la Locul de reședință al Asiguratului sau al Co-
asiguratului și în legătură cu care prezența Asiguratului sau a Co-asiguratului în Țara de reședință permanentă este absolut necesară în timpul Călătoriei 
planificate, pentru a se ocupa de aspecte juridice și administrative; 

12) Începerea activității profesionale de către Asigurat sau Co-asigurat, dispusă de noul angajator într-o zi care se încadrează în perioada Călătoriei, cu mențiunea 
că, la momentul încheierii contractului de asigurare, Asiguratul sau Co-asiguratul s-a declarat șomer și nu cunoștea data începerii activității. 

Articolul 27. Suma asigurată pentru anularea biletelor de avion sau cazării în situații de urgență 

1. Suma asigurată pentru respectivele contracte de asigurare este indicată în Tabelul despăgubirilor și limitelor și în Documentul de asigurare în cazul costurilor de 
anulare. 

2. Suma asigurată se aplică separat fiecărui Asigurat. 
3. În situațiile în care Suma asigurată indicată în Documentul de asigurare este mai mare decât prețul biletului de avion sau prețul cazării indicat în rezervare sau contract, 

Asigurătorul este responsabil până la o sumă maximă egală cu prețul serviciului respectiv (bilet de avion sau cazare). 
4. Suma asigurată pentru anularea biletelor de avion sau cazării în situații de urgență este o Sumă unică asigurată. Fiecare despăgubire achitată cu privire la Evenimentul 

asigurat determină scăderea Sumei asigurate. 

Articolul 28. Excluderi speciale ale răspunderii ca parte a anulării biletelor de avion sau cazării în situații de urgență  

1. Asigurătorul nu acoperă costurile asociate cu taxele netarifare și taxele de manevrare impuse de distribuitorul de servicii de transport aerian sau de servicii de cazare. 
2. În afară de excluderile generale indicate la Articolul 10, costurile de anulare a biletelor de avion și cazare nu acoperă: 

1) lipsa unei notificări scrise din partea Asiguratului sau a persoanei desemnate să acționeze în numele acestuia și transmise organizatorului / distribuitorului 
serviciului privind anularea biletelor de avion sau lipsa unei notificări scrise a organizatorului / distribuitorului privind anularea cazării și motivele acesteia; 

2) anularea de către organizator/distribuitor a biletelor pentru un zbor charter; 
3) Evenimentele asigurate care rezultă din agravarea sau complicațiile Bolilor cronice, precum și din agravarea sau complicațiile ulterioare Spitalizării, care preced 

încheierea contractului de asigurare pe o perioadă de 12 luni sau după o operație efectuată ca parte a unei Intervenții chirurgicale de o zi pe o perioadă de 30 de 
zile înainte de încheierea contractului de asigurare, dacă nu a fost încheiată nicio Asigurare suplimentară pentru Boli cronice; 

4) Persoana asigurată care urmează un tratament spitalicesc sau operații pentru care există indicații înainte  de rezervarea biletelor de avion sau a cazării;  
5) contraindicațiile medicale în ceea ce privește efectuarea unei Călătorii în străinătate, existente înainte de rezervarea unui bilet de avion sau de cazare; 
6) avortul, dacă nu s-a efectuat pentru salvarea vieții gravidei; 
7) complicațiile care rezultă din inseminarea artificială și tratamentul infertilității; 
8) neaprobarea datelor de plecare de către angajator sau schimbarea datelor de către Asigurat. 

Articolul 29. Metoda de stabilire a despăgubirilor pentru anularea biletelor de avion sau cazării în situații de urgență și obligațiile Asiguratului 

1. Asigurătorul plătește despăgubira pentru anularea biletelor de avion sau a cazării până la valoarea maximă care constituie cea mai mică dintre cuantumurile: 
1) Prețului biletelor de avion sau cazării indicat în rezervare, sau 
2) Sumei asigurate prevăzute în Documentul de asigurare pentru anularea biletelor de avion sau cazării în situații de urgență. 

2. Plata despăgubirilor menționate mai sus corespunde costurilor cu care Asiguratul este tarifat de furnizorul respectivului serviciu, cu mențiunea că acesta este redus 
cu 10% față de suma atribuită (prin așa-numita Deducere). 

3. Asiguratul sau o persoană care acționează în numele acestuia este obligat să transmită informații scrise cu privire la anularea biletului de avion sau a cazării și la 
motivele acestei anulări în termen de 24 de ore de la apariția respectivului eveniment. Această obligație nu se aplică situațiilor justificate și documentate în care 
Asiguratul nu își poate îndeplini obligațiile din cauza unor probleme de sănătate. În acest caz, Asiguratul este obligat să-și îndeplinească această obligație imediat 
după ce motivul pentru care nu a putut să transmită informațiile necesare a încetat. În situațiile în care termenele de mai sus nu sunt respectate, Asigurătorul poate 
reduce despăgubira până la o sumă care ar fi fost percepută Asiguratului de partenerul contractual dacă termenele ar fi fost respectate. 

4. Dacă se solicită rambursarea costurilor de anulare a unui bilet de avion sau de cazare în situații de urgență, documentele solicitate (indicate în continuare în prezentul 
Articol) trebuie transmise Asigurătorului în termen de 7 zile de la data la care este notificat organizatorul / distribuitorul Serviciul respectiv. 

5. Asigurătorul își rezervă dreptul de a condiționa admiterea cererii și plata despăgubirei către Asigurat sau către o persoană care acționează în numele acestuia 
documentând evenimentele raportate ca bază pentru anularea biletelor de avion sau a cazării. 

6. Următoarele documente sunt considerate necesare pentru examinarea cererii de rambursare a costurilor de anulare a biletelor de avion sau de cazare în situații de 
urgență: 
1) biletul de avion sau confirmarea rezervării acestuia în format tipărit sau contractul de rezervare a cazării în format tipărit , în funcție de serviciul pentru care se 

solicită anularea; 
2) declarația de anulare a biletului sau a cazării confirmată de organizatorul / distribuitorul Serviciul respectiv; 
3) documentul emis de organizatorul / distribuitorul Serviciul respectiv care să confirme valoarea taxelor impuse Asiguratului pentru anularea biletului de avion sau 

a cazării; 
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4) facturile originale sau dovezile privind plata serviciului respectiv (bilet de avion sau cazare); 
5) documente care confirmă apariția unui eveniment care justifică anularea biletelor de avion sau a cazării, care sunt: 

a) fișa medicală în caz de îmbolnăvire neașteptată, accident, toate evenimentele care influențează sănătatea - descrierea de către medic a tipului și naturii 
vătămarilor sau simptomelor, care va conține un diagnostic precis și un tratament prescris; 

b) copia declarației de deces sau certificatului de deces în cazul decesului; 
c) certificatul emis de medic în care se confirmă necesitatea Asiguratului de a însoți o Rudă care a suferit un Accident pentru a avea grijă de persoana respectivă 

în cazul situațiilor indicate la Articolul 26 par. 5 alin. 5); 
d) copia unui raport care să confirme faptul că Furtul documentelor necesare pentru o Călătorie în străinătate a fost raportat poliției; 
e) copia unui raport care să confirme faptul că Furtul sau incendierea vehiculului Asiguratului, Daunele materiale au fost raportate poliției; 
f) un certificat emis de autoritățile, instituțiile competente care să confirme apariția Evenimentelor întâmplătoare. 

Secțiunea F) Bagaje pierdute sau deteriorate 

Articolul 30. Obiectul și aplicarea Asigurării pentru bagaje 

1. Obiectul asigurării constă în bagajele și obiectele personale utilizate în mod obișnuit în timpul Călătoriei în străinătate, care sunt proprietatea Asiguratului, pe care 
Asiguratul le-a luat în Călătoria sa, sau posibilele obiecte achiziționate de către Asigurat cu documente în timpul Călătoriei în străinătate, cu excepția obiectelor 
menționate ca fiind excluse din aceste CCGA.  

2. Condiția de asigurare a obiectelor menționate mai sus este acordarea atenției cuvenite atunci când acestea sunt securizate, înțeleasă ca: 
1) supravegherea lor directă de către Asigurat; 
2) încredințarea lor cu confirmare de primire către o entitate profesionistă care oferă transport profesional și servicii de depozitare; 
3) depozitarea lor într-o încăpere la locul de cazare, sub cheie, folosind o metodă de încuiere mecanică sau electronică; 
4) depozitarea lor într-o zonă utilizată individual pentru bagaje (fișet într-un tren, într-o stație de autobuz, aeroport) încuiată printr-o metodă de încuiere mecanică 

sau electronică;  
5) depozitarea într-un portbagaj, în compartimentul de bagaje al unei mașini, remorci sau bărci, încuiat cu ajutorul unei încuietori mecanice sau electronice, cu 

mențiunea că mașina, remorca sau barca să fie lăsate într-un loc păzit. 
3. În plus, asigurarea pentru bagaje acoperă Echipamentele electronice mobile aflate direct sub custodia Asiguratului sau în bagajele de mână. 
4. Evenimentul asigurat, în cazul în care asigurarea pentru bagaje este pierdută, bagajele sunt Furate sau distruse pe durata Călătoriei în străinătate în Perioada de 

asigurare. 
5. Asigurătorul achită despăgubiri asociate Evenimentului asigurat care apare ca urmare a: 

1) Ploii torențiale, grindinei, uraganului, avalanșei, inundației, incendiului, cutremurului, prăbușirii unei aeronave, inundării cu apă dintr-o sursă de alimentare cu 
apă sau din instalația de canalizare, precum și a activității de salvare realizate ca urmare a apariției Evenimentelor întâmplătoare de mai sus; 

2) Jafului sau furtului (cu mențiunea că furtul s-a realizat dintr-o zonă încuiată sau din compartimentele de bagaje) raportate autorităților competente, confirmate 
printr-un proces verbal; 

3) Îmbolnăvirea neașteptată sau Accidentul Asiguratului, ca urmare a căruia Asiguratul nu a putut avea grijă de bagajele sale. Îmbolnăvirea neașteptată sau 
Accidentul trebuie confirmate printr-un raport medical de diagnosticare și trebuie raportate imediat Call Center-ului de Asistență; 

4) pierderea bagajelor în timpul transportului efectuat de un transportator profesionist, confirmată de un document de transport sau pierderea bagajelor după 
ce au fost lăsate în camera bagajelor cu confirmare de primire; 

5) deteriorarea valizelor, genților, truselor de toaletă, rucsacilor și articolelor similare folosite pentru a transporta obiecte dintr-un loc în altul, apărută ca urmare 
a unui Furt de documente, chiar și parțial; 

6) accident care a implicat Asiguratul. 

Articolul 31. Suma asigurată pentru bagajele pierdute sau deteriorate 

1. Suma asigurată aplicabilă respectivului contract de asigurare este indicată în Documentul de asigurare. 
2. Limita pentru evenimentele asociate pierderii, Furtului sau deteriorării Echipamentului electronic mobil reprezintă 50% din Suma asigurată indicată în Documentul de 

asigurare. 
3. Suma asigurată se aplică separat fiecărui Asigurat. 
4. Suma asigurată este stabilită pentru toate Evenimentele asigurate. Fiecare despăgubire achitată cu privire la Evenimentul unic asigurat determină scăderea Sumei 

asigurate. 

Articolul 32. Excluderi speciale ale răspunderii pentru bagaje pierdute sau deteriorate 

1. În afară de excluderile generale indicate la Articolul 10, asigurarea pentru bagajele furate sau deteriorate nu acoperă: 
1) furtul, tâlhăria sau furtul cu pătrundere prin efracție în/dintr-un cort, inclusiv în cazurile în care cortul este încuiat cu un dispozitiv de încuiere mecanic sau electronic; 
2) daunele cauzate de Asigurat, de o Rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu Asiguratul, persoană pentru care Asiguratul este responsabil, 

sau de Co-asigurat; 
3) obiectele lăsate nesupravegheate conform prevederilor Articolului 30 par. 2; 
4) mijloacele de transport, excluzând scaunele cu rotile și cărucioarele de copii; 
5) ochelarii de vedere, lentilele de contact, toate tipurile de echipamente medicale, de reabilitare, membrele artificiale și medicamentele; 
6) biletele de călătorie și bilete la evenimente, banii, carnetele de cec, cardurile de plată și alte documente similare, valorile mobiliare și tipăriturile de valoare, cheile, 

metalele prețioase și obiectele din metale prețioase, perlele și pietrele prețioase, ceasurile; 
7) colecțiile și obiectele cu valoare de colecție, antichitățile, obiectele de numismatică, obiectele de artă, obiectele de valoare culturală și istorică, manuscrisele, 

instrumentele muzicale; 
8) produsele din tutun și alcool, substanțele psihotrope și drogurile; 
9) armele și muniția; 
10) eșantioanele, exponatele și obiectele de vânzare, obiectele protejate prin drepturi de autor și drepturi de proprietate industrială care fac parte dintr-un obiect ca 

element material al unui astfel de drept; 
11) planurile și proiectele, prototipurile și suporturile de imagini, sunet și date, inclusiv conținutul acestora; 
12) animalele transportate sau daunele cauzate de animale; 
13) articolele perisabile din sticlă, porțelan, argilă, marmură; 
14) daunele apărute ca urmare a aprinderii sau scurgerii lichidelor, grăsimilor, vopselelor sau substanțelor corozive transportate în bagaje; 
15) Echipamentele sportive, echipamentul de voiaj și vase, cum ar fi, de exemplu, plute gonflabile, bărci cu pedale, bărci de agrement, dacă nu s-a încheiat Asigurarea 

suplimentară pentru echipamentul sportiv. Excluderile de mai sus nu se aplică în cazul corturilor, sacilor de dormit, saltelelor de dormit și saltelelor cu aer; 
16) distrugerilor aduse obiectelor ca urmare a uzurii normale; 
17) defectelor și nefuncționărilor echipamentului electric ca urmare a efectelor curentului electric; 
18) confiscării, însușirii sau distrugerii bagajelor cauzate de autoritățile vamale sau de alte autorități ale statului; 
19) daunele care nu au fost raportate instituțiilor competente (transportator, poliție) în decurs de 24 de ore de la depistare, excluzând situațiile în care starea de 

sănătate a Asiguratului nu i-a permis în mod obiectiv respectarea acestui termen. 

Articolul 33. Obligațiile Asiguratului și metoda de stabilire a despăgubirilor   

1. Obligațiile Asiguratului care decurg din prevederile prezentului Articol se aplică și persoanei care depune cererea de despăgubire. 
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2. Asiguratul are obligația, pe cât posibil, de a împiedica agravarea daunei și de a-i limita consecințele. 
3. În cazul producerii unui Eveniment asigurat, Asiguratul sau persoana care acționează în numele acestuia este obligat: 

1) să raporteze în mod corespunzător furtul, jaful, furtul cu pătrundere prin efracție sau pierderea obiectelor respective către autoritățile sau instituțiile competente 
(poliție, autorități vamale, companii aeriene, transportatori, hotel, etc.) și să obțină și să păstreze un proces verbal al acestei notificări, care să indice, cel puțin, o 
listă a obiectelor pierdute, cu informații despre tipul și cantitatea lor și cel puțin valorile estimate;  

2) să asigure documentele disponibile și dovezile care confirmă circumstanțele evenimentului (inclusiv obiectele distruse) cu scopul de a le prezenta Asigurătorului 
sau poliției; 

3) imediat - nu mai târziu de 7 zile de la întoarcerea în Țara de reședință permanentă - să contacteze Call Center-ul de Asistență și să raporteze producerii 
Evenimentului asigurat și să transmită Asiguratului un raport de daună în scris care să conțină: 
a) datele Asiguratului și numărul documentului de asigurare; 
b) descrierea circumstanțelor în care a apărut Evenimentul asigurat; 
c) lista obiectelor deteriorate sau pierdute, care a fost certificată de autorități sau instituții competente (poliție, autorități vamale, companii aeriene, transportator, 

hotel etc.) pe durata depunerii plângerii în conformitate cu par. 3, alin. 1 din prezentul Articol; 
d) documentele care să confirme pierderea, care includ, printre altele, toate confirmările, notificările sau copii ale notificărilor privind furtul, jaful, furtul cu 

pătrundere prin efracție sau pierderea respectivelor obiecte, prezentate autorităților sau instituțiilor competente (poliție, autorități vamale, companii aeriene, 
transportator, hotel etc); 

e) în cazul evenimentelor indicate la Articolul 30 par. 5 alin. 3), fișa medicală - descrierea de către medic a tipului și naturii vătămarilor sau simptomelor, care 
va conține un diagnostic precis și un tratament prescris; 

f) chitanțele originale pentru bagaje, documentele de transport, chitanțele care să confirme primirea bagajelor în camera de depozitare a bagajelor; 
g) informații de la transportator sau de la o altă entitate care se ocupa de bagaje în momentul în care au fost deteriorate sau pierdute, cu privire la valoarea 

menționată de Asigurat; 
h) facturile originale și dovada achitării acestora pentru repararea bagajelor distruse; 
i) facturile originale și dovada achitării acestora pentru obiectele distruse sau pierdute, sau documentele care confirmă dreptul de proprietate asupra lor. 

4. Asigurătorul va plăti o despăgubire într-o valoare nerecunoscută de un transportator profesionist sau de o altă entitate responsabilă pentru bagaj în momentul în 
care a fost deteriorat sau pierdut, până la o sumă maximă egală cu Suma asigurată indicată în documentul de asigurare. 

5. Despăgubira Asiguratorului nu acoperă daunele suferite anterior sau rezultate din uzura normală a respectivului obiect.  
6. Despăgubirea nu poate fi mai mare decât dauna suferită. Valoarea despăgubirii este determinată în funcție de costurile de reparare a bagajelor - în caz de 

deteriorare sau în funcție de valoarea conținutului bagajelor - dacă sunt pierdute, cu mențiunea că valoarea obiectelor este stabilită în baza dovezilor de cumpărare 
(facturi, confirmări de plată) sau prin comparație cu un obiect nou cu proprietăți identice, ținând seama de nivelul de uzură al elementului pierdut.  

7. Valoarea daunei nu este influențată de valoarea sentimentală, istorică, de colecție sau științifică a respectivului obiect. 
8. Costurile de reparare a unui bagaj deteriorat nu includ costurile de dezinfectare a obiectelor rămase după daună. 
9. În cazurile în care obiectele pierdute sau furate sunt recuperate, Asiguratul sau o persoană care acționează în numele acestuia trebuie să informeze Asigurătorul 

despre acest fapt. Dacă Asigurătorul a plătit deja despăgubirea pentru obiectele recuperate, acesta are dreptul la o cerere de rambursare a unei sume 
corespunzătoare din despăgubire de către Asigurat sau la o cerere de acordare de către Asigurat a drepturilor de proprietate asupra obiectelor recuperate. Dacă 
această despăgubire nu a fost plătită încă, Asigurătorul plătește suma luând în considerare faptul că Asiguratul a recuperat obiectele respective.  

Secțiunea G) Livrarea bagajelor cu întârziere 

Articolul 34. Obiectul și aria de aplicabilitate a Asigurării pentru bagaje 

1. Cheltuielile efectuate de Asigurat pe obiectele de toaletă și vestimentare legate de Evenimentul asigurat fac obiectul asigurării pentru livrarea cu întârziere a bagajelor. 
2. Evenimentul asigurat în cazul întârzierii livrării unui bagaj este livrarea cu întârziere a bagajului asigurat de către transportatorul aerian cu cel puțin numărul de ore 

indicat în Documentul de asigurare, începând cu momentul sosirii Asiguratului la aeroportul de destinație situat în afara Țării de reședință permanentă.  
3. Asigurarea în cazul întârzierii livrării bagajelor acoperă numai evenimentele care apar în timpul Călătoriei în străinătate către destinație și nu evenimentele care au loc 

pe drumul spre Țara de reședință permanentă. 
4. În baza asigurării în cazul întârzierii livrării bagajelor, Asigurătorul plătește Asiguratului o despăgubire în conformitate cu paragraful (1) din prezentul Articol, în limita 

costurilor efectiv suportate, până la valoarea maximă a Sumei asigurate indicată în Tabelul de despăgubiri și limite și în Documentul de asigurare. 

Articolul 35. Excluderi speciale ale răspunderii pentru livrarea întârziată a bagajelor 

1. În afară de excluderile generale indicate la Articolul 10, asigurarea pentru livrarea cu întârziere a bagajelor nu acoperă:  
1) situațiile în care bagajele au fost încredințate companiilor aeriene fără confirmare de primire; 
2) situațiile în care bagajele nu au fost verificate corect în aeroport din cauza neîndeplinirii acestei obligații de către Asigurat;  
3) pierderile financiare ale Asiguratului ca urmare a livrării cu întârziere a bagajelor; 
4) întârzierea livrării bagajelor la întoarcerea dintr-o Călătorie în străinătate, indiferent de locul de aterizare; 
5) întârzierile cauzate de greve sau alte limitări în domeniul transportului aflate în derulare sau anunțate la check-in sau la plecarea planificată; 
6) întârzierii ca urmare a confiscării de către autoritățile vamale sau a altor autorități de stat; 
7) întârzierilor cauzate de Dezastre naturale; 
8) întârzierea pe termen mai scurt decât numărul de ore indicat în Documentul de asigurare. 

Articolul 36. Obligațiile Asiguratului 

1. În cazul apariției unui Eveniment asigurat, Asiguratul sau persoana care acționează în numele acestuia este obligat: 
1) să informeze în mod corespunzător transportatorul (compania aeriană) și să păstreze o copie sau confirmarea în vederea transmiterii la o dată ulterioară. 

Documentul menționat mai sus ar trebui să confirme faptul că există o întârziere în livrarea bagajului și să indice momentul livrării efective a bagajului (informații 
cu privire la numărul de ore de întârziere în livrarea bagajelor); 

2) să păstreze facturile originale și dovada plăților efectuate pentru obiectele de bază (articole vestimentare, de toaletă); 
3) imediat - nu mai târziu de 7 zile de la întoarcerea în Țara de reședință permanentă - să contacteze Call Center-ul de Asistență și să raporteze producerea 

Evenimentului asigurat și să transmită Asiguratului un raport de daună în scris care să conțină: 
a) datele Asiguratului și numărul documentului de asigurare; 
b) descrierea circumstanțelor în care a apărut Evenimentul asigurat; 
c) facturile originale și dovada plăților efectuate pentru obiectele de bază; 
d) documentele care confirmă întârzierea în livrarea bagajului în conformitate cu par. 1, alin. 1 din prezentul Articol. 

Secțiunea H) Întârzierea zborului 

Articolul 37. Obiectul și aria de aplicabilitate a Asigurării în cazul întârzierii zborului 

1. Obiectul asigurării în caz de întârziere a zborului îl reprezintă cheltuielile suportate de Asigurat pentru necesități de bază (articole de toaletă necesare, mâncăruri, 
băuturi și alimente), precum și rezervarea unei cazări suplimentare și a călătoriei de la / către aeroport în legătură cu Evenimentul asigurat. 

2. Evenimentul asigurat în cazul întârzierii zborului constă în întârzierea zborului de către o companie aeriană cu cel puțin numărul de ore indicat în Documentul de 
asigurare, începând cu momentul plecării planificate.  
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3. Asigurarea în cazul întârzierii zborului acoperă doar evenimentele care au loc în afara Țării de reședință permanentă. Asigurarea în cazul întârzierii zborului nu acoperă 
zborurile interne. 

4. În baza asigurării pentru întârzierea zborulilor, Asigurătorul plătește Asiguratului o despăgubire în conformitate cu paragraful (1) din prezentul Articol, în limita costurilor 
efectiv suportate, până la valoarea maximă a Sumei asigurate indicată în Tabelul de despăgubiri și limite și în Documentul de asigurare. 

Articolul 38. Obligațiile Asiguratului 

1. În cazul apariției unui Eveniment asigurat, Asiguratul sau persoana care acționează în numele acestuia este obligat/ă: 
1) să informeze în mod corespunzător transportatorul (compania aeriană) și să păstreze o copie sau confirmarea în vederea transmiterii la o dată ulterioară. 

Documentul menționat mai sus trebuie să confirme existența unei întârzieri a zborului și să indice numărul zborului, ora estimată a plecării conform programului 
inițial, data și ora la care Asiguratul a raportat întârzierea și informațiile cu privire la numărul de ore de întârziere; 

2) să obțină de la transportator (compania aeriană) un document scris cu privire la răspunderea sa pentru întârzierea zborului - indicarea costurilor pe care 
transportatorul le va acoperi în legătură cu întârzierea zborului; 

3) să păstreze facturile originale și dovada plăților efectuate pentru obiectele de bază (articole vestimentare, de toaletă, alimente) precum și pentru cazare și transport 
de la/către aeroport; 

4) să contacteze imediat - nu mai târziu de 7 zile de la întoarcerea în Țara de reședință permanentă - Call Center-ul de Asistență și să raporteze apariția Evenimentului 
asigurat și să transmită Asiguratului un raport de daună în scris care să conțină: 
a) datele Asiguratului și numărul documentului de asigurare; 
b) descrierea circumstanțelor în care a apărut Evenimentul asigurat; 
c) facturile originale și dovada plăților efectuate pentru cumpărarea obiectelor de bază, cazării, deplasării; 
d) documentele care confirmă întârzierea zborului în conformitate cu par. 1, alin. 1 din prezentul Articol; 
e) declarația transportatorului cu privire la răspunderea sa conform par. 1 alin. 2 din acest Articol. 

Articolul 39. Excluderi speciale ale răspunderii pentru întârzierea zborului 

1. În afară de excluderile generale indicate la Articolul 10, asigurarea pentru întârzierea zborului nu acoperă: 
1) în situațiile în care Asiguratul nu s-a prezentat la check-in corect și la timp;  
2) pierderile financiare ale Asiguratului ca urmare a întârzierii zborului, și astfel a neefectuării călătoriei; 
3) întârzierea zborului în Țara de reședință permanentă; 
4) întârzierea cauzată de greve sau alte limitări ale transportului în curs de efectuare sau anunțate în timpul plecării pe care Asiguratul le știa sau ar fi trebuit să le 

știe înainte de a pleca în Călătorie în străinătate, deoarece fuseseră publicate; 
5) întârzierile apărute ca urmare a unei decizii a autorității aeronautice civile sau a altor organisme similare; 
6) întârzierilor cauzate de Dezastre naturale; 
7) întârzierea pe termen mai scurt decât numărul de ore indicat în Documentul de asigurare; 
8) întârzierea unui zbor care nu a fost cumpărat / rezervat anterior de către Asigurat sau în legătură cu care au fost publicate informații privind  întârzierea / anularea 

înainte ca zborul să fi fost cumpărat / rezervat de către Asigurat. 

Secțiunea I) Retragerea de numerar de la ATM și pierderea acestuia ca urmare a jafului pe durata unei Călătorii în străinătate 

Articolul 40. Obiect, arie de aplicabilitate și sumă asigurată pentru retragerea de numerar de la ATM 

1. Obiectul asigurării constă în retragerea de numerar de la ATM de către Asigurat pe durata Călătoriei în străinătate. 
2. Evenimentul asigurat în cazul retragerii de numerar de la ATM este Jaful în urma căruia Asiguratul pierde bani, cu mențiunea că acesta are loc în maxim 2 ore de la 

retragerea banilor de la un ATM.  
3. Asigurarea banilor acoperă doar evenimentele care au loc în afara Țării de reședință permanentă. 
4. Suma asigurată este suma retrasă de la ATM în numerar, până la valoarea maximă a echivalentului a 200 € pentru întreaga perioadă a Călătoriei în străinătate. 
5. Suma asigurată se aplică separat fiecărui Asigurat. 
6. Suma asigurată este stabilită pentru toate Evenimentele asigurate. Fiecare despăgubire achitată cu privire la Evenimentul unic asigurat determină scăderea Sumei 

asigurate. 

Articolul 41. Excluderi speciale ale răspunderii pentru retragerea de bani de la ATM 

1. În afară de excluderile generale indicate la Articolul 10, asigurarea pentru retragerea banilor nu acoperă: 
1) sumele de bani retrase în Țara de reședință permanentă; 
2) Jaful care are loc mai târziu de 2 ore de la momentul retragerii de numerar de la ATM; 
3) Călătoriile în străinătate care depășesc 21 de zile de la data plecării din Țara de reședință permanentă; 
4) pierderea banilor neraportată autorităților locale competente (poliție) imediat după apariția Evenimentului asigurat, ceea ce duce la imposibilitatea documentării 

evenimentului. 

Articolul 42. Obligațiile Asiguratului 

1. În cazul producerii unui Eveniment asigurat, Asiguratul sau persoana care acționează în numele acestuia este obligat/ă să contacteze imediat - nu mai târziu de 7 zile 
de la întoarcerea în Țara de reședință permanentă - Call Center-ul de Asistență și să raporteze producerea Evenimentului asigurat și să transmită Asiguratului un 
raport de daună în scris care să conțină: 
1) datele Asiguratului și numărul documentului de asigurare; 
2) descrierea circumstanțelor în care a apărut Evenimentul asigurat; 
3) copia unui raport al poliției cu notificarea evenimentului către autoritățile locale; 
4) confirmarea de către bancă a retragerii de numerar din ATM care include data, ora și locul retragerii respective. 

Secțiunea J) Asigurarea proprietății personale lăsate la Locul de reședință împotriva furtului pe durata unei Călătorii în străinătate 

Articolul 43. Obiect, arie de aplicabilitate și sumă asigurată pentru bunurile personale 

1. Obiectul asigurării îl reprezintă asigurarea efectelor personale lăsate de Asigurat la Locul de reședință împotriva furtului.  
2. Evenimentul asigurat constă în daune sau distrugere a Proprietății ca urmare a furtului cu pătrundere prin efracție la Locul de reședință al Asiguratului. 
3. Suma asigurată este valoarea bunurilor personale pierdute sau distruse ca urmare a furtului, până la valoarea maximă echivalentă valorii indicate în Tabelul 

depăgubirilor și limitelor. 
4. Suma asigurată indicată în Tabelul depăgubirilor și limitelor este stabilită pentru toți Asigurații printr-o poliță unică de asigurare. 
5. Suma asigurată este stabilită pentru toate Evenimentele asigurate care apar pe durata Călătoriei în străinătate. Fiecare despăgubire achitată cu privire la Evenimentul 

unic asigurat determină scăderea Sumei asigurate. 
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Articolul 44. Excluderi speciale ale răspunderii privind asigurarea proprietății 

1. În afară de excluderile generale indicate la Articolul 10, asigurarea Proprietății personale nu acoperă:  
1) Evenimentul asigurat care are loc în afara Perioadei de asigurare; 
2) distrugerea sau daune ale Proprietății personale ca urmare a altor evenimente decât furtul cu pătrundere prin efracție; 
3) Călătoriile în străinătate care depășesc 21 de zile de la data plecării din Țara de reședință permanentă; 
4) Furt neraportat autorităților locale competente (poliție) imediat după apariția Evenimentului asigurat. 

Articolul 45. Obligațiile Asiguratului 

1. În cazul apariției unui Eveniment asigurat, Asiguratul sau persoana care acționează în numele acestuia este obligat/ă: 
1) să raporteze imediat - nu mai târziu de 12 ore de la descoperirea producerii furtului cu pătrundere prin efracție la Locul de reședință al Asiguratului - în mod 

corespunzător acest eveniment poliției și să păstreze o copie sau o confirmare a acestei notificări în scopul depunerii ulterioare la Asigurător. Documentul 
menționat mai sus trebuie să confirme producerea furtului și să indice data evenimentului pe durata Perioadei de asigurare; 

2) să contacteze imediat - nu mai târziu de 7 zile de la întoarcerea în Țara de reședință permanentă - Call Center-ul de Asistență și să raporteze apariția Evenimentului 
asigurat și să transmită Asiguratului un raport de daună în scris care să conțină: 
a) datele Asiguratului și numărul documentului de asigurare; 
b) descrierea circumstanțelor în care a avut loc Evenimentul asigurat; 
c) copia unui raport al poliției cu notificarea evenimentului către autoritățile locale; 
d) lista obiectelor Proprietate personală deteriorate sau pierdute; 
e) facturile, dovada plății acestora și orice alte documentele care confirmă dreptul de proprietate al Asiguratului. 

Secțiunea K) Asigurarea suplimentară 

Articolul 46. Asigurare suplimentară în caz de boală cronică 

1. Este posibil să se încheie o Asigurare suplimentară în cazul bolilor cronice, cu plata unei prime de asigurare suplimentare. 
2. Dacă se încheie o Asigurare suplimentară pentru boli cronice, aceasta acoperă evenimentele care apar drept consecință a: 

1) agravării sau complicațiilor bolilor cronice; 
2) agravării sau complicațiilor bolii ca urmare a Spitalizării pe o perioadă de 12 luni înainte de încheierea contractului de asigurare; 
3) agravării sau complicațiilor post-operatorii ale unei operații de o zi pe o perioadă de 30 de zile înainte de încheierea contractului de asigurare.  

3. Sfera extinsă de acoperire a asigurărilor pentru evenimentele prevăzute la par. 2 din prezentul Articol se aplică următoarelor tipuri de asigurare: 
1) Costul tratamentului, Boala neașteptată, Accidentele și asistența; 
2) Accident; 
3) Anularea biletelor de avion sau cazării în situații de urgență. 

Articolul 47. Asigurare suplimentară pentru Sporturi extreme 

1. Este posibil să se încheie o Asigurare suplimentară pentru Sporturi extreme, cu plata unei prime de asigurare suplimentare. 
2. Dacă se încheie o Asigurare suplimentară pentru Sporturi extreme, aceasta acoperă evenimentele care apar pe durata practicării: 

1)  Sporturilor extreme recreaționale precum și la nivel competitiv sau în cazul practicării de Sporturi la nivel profesionist sau pe durata participării la competițiile 
sportive publice și la pregătirea pentru acestea; 

2) Sporturilor extreme obișnuite precum și la nivel competitiv sau în cazul practicării de Sporturi la nivel profesionist sau pe durata participării la competițiile sportive 
publice și la pregătirea pentru acestea. 

3. Sfera extinsă de acoperire a asigurărilor pentru evenimentele care apar ca urmare a practicării sporturilor prevăzute la par. 2 din prezentul Articol se aplică următoarelor 
tipuri de asigurare: 
1) Costul tratamentului, Boala neașteptată, Accidentele și asistența; 
2) Accident; 
3) Răspunderea civilă față de terți; 
4) Anularea biletelor de avion sau cazării în situații de urgență. 

 
 

Articolul 48. Asigurare suplimentară a Echipamentului sportiv 

1. Este posibil să se încheie o Asigurare suplimentară pentru Echipamentul sportiv, cu plata unei prime de asigurare suplimentare. 
2. Dacă se încheie o Asigurare suplimentară pentru Echipamentul sportiv, atunci în cazul Pierderii, furtului sau distrugerii bagajelor: 

1) sfera de aplicare a asigurării acoperă și Echipamentele sportive; 
2) excluderea prevăzută la Articolul 32 par. 1 alin. 15) nu se aplică; 
3) Suma asigurată este majorată cu 50% în ceea ce privește Suma asigurată pentru bagaje indicată în Documentul de asigurare.  

3. Se poate asigura Echipamentul sportiv utilizat la practicarea Sporturilor extreme doar dacă se încheie în același timp o asigurare pentru categoria Sporturilor extreme. 
 
 

Articolul 49. Asigurare suplimentară a Muncii fizice 

4. Este posibil să se încheie o Asigurare suplimentară pentru Munca fizică, cu plata unei prime de asigurare suplimentare. 
5. Dacă se încheie o Asigurare suplimentară pentru Munca fizică, aceasta acoperă evenimentele care apar pe durata desfășurării muncii fizice. 
6. Sfera extinsă de acoperire a asigurărilor pentru evenimentele care apar ca urmare a desfășurării muncii fizice se aplică următoarelor tipuri de asigurare: 

1) Costul tratamentului și asistenței, 
2) Accident. 
 

Aceste Clauze și Condiții Generale ale Asigurării de Călătorie pentru Clienții S.C. Vola.ro S.R.L. au fost aprobate prin Hotărârea nr. 10/2017 din data de 29.03.2017 și se aplică 
contractelor de asigurare încheiate începând cu data de 31.05.2017. 
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TABEL VĂTĂMĂRI 
 
 

LEZIUNI ALE CAPULUI SAU ALE ORGANELOR DE SIMȚ 

1 Pierderi ale oaselor arcadei craniene de până la 2 cm2 5% 

2 Pierderi ale oaselor arcadei craniene între 2 și 10 cm2 15% 

3 Pierderi ale oaselor arcadei craniene de peste 10 cm2 25% 

4 Tulburări neurologice și psihice grave în urma unei leziuni a capului, în funcție de gravitatea leziunii până la 80% 

5 Traumatisme ale nervilor faciali până la 10% 

6 Leziuni faciale cu tulburări funcționale ușoare până la 10% 

7 Leziuni faciale cu tulburări funcționale moderate până la 20% 

8 Leziuni faciale cu tulburări funcționale grave până la 35% 

9 Pierderea întregului nas 20% 

10 Pierderea completă a mirosului (pierderea parțială este exclusă din răspundere) 10% 

11 Pierderea completă a gustului (pierderea parțială este exclusă din răspundere) 5% 

12 Pierderea completă a vederii într-un ochi 25% 

13 
Pierderea completă a vederii în celălalt ochi (în cazul pierderii totale a vederii, evaluarea privind afectarea completă a sănătății pentru un singur 
ochi nu poate depăși 25%, iar pentru celălalt ochi nu poate depăși 75%, și 100% pentru ambii ochi. Singura excepție o reprezintă o afectare 
permanentă, care s-a menționat în secțiunile 15, 21, 22, care sunt și ele evaluate peste limită) 

75% 

14 Scăderea acuității vizuale conform tabelului auxiliar 

15 În cazul pierderii anatomice sau al atrofiei oculare, la valoarea estimată se adaugă o tulburare permanentă a vederii  5% 

16 Pierderea cilindrică și necilindrică a vederii periferice până la 20% 

17 Pierderea cristalinului la un ochi, inclusiv tulburări de acomodare cu toleranță la lentilele de contact cel puțin 4 ore pe zi 15% 

18 Pierderea cristalinului la un ochi, inclusiv tulburări de acomodare cu toleranță la lentilele de contact ce nu depășesc 4 ore pe zi 18% 

19 Pierderea cristalinului la un ochi, inclusiv acomodarea cu o intoleranță completă la lentilele de contact 25% 

20 Traumatisme ale nervului oculomotor sau echilibru afectat al musculaturii extraoculare până la 25% 

21 Deschidere afectată a canalelor lacrimale la un ochi 5% 

22 Deschidere afectată a canalelor lacrimale la ambii ochi 10% 

23 Pierderea unui pavilion al urechii 10% 

24 Pierderea ambelor pavilioane ale urechii 15% 

25 Tulburarea unilaterală ușoară a acuității auditive 0% 

26 Tulburarea unilaterală moderată a acuității auditive până la 5% 

27 Tulburare unilaterală severă a acuității auditive până la 12% 

28 Tulburare bilaterală ușoară a acuității auditive până la 10% 

29 Tulburare bilaterală moderată a acuității auditive până la 20% 

30 Tulburare bilaterală severă a acuității auditive până la 35% 

31 Pierderea auzului într-o ureche 15% 

32 Pierderea auzului în ambele urechi 45% 

33 Tulburări unilaterale ale urechii interne, în funcție de gradul leziunii 10-20% 

34 Tulburări bilaterale ale urechii interne, în funcție de gradul leziunii 30-50% 

35 Stare în urma lezării limbii, cu pierdere de țesut sau deformări cicatriceale (numai atunci când pierderea vocii conform punctului 42 nu mai este 
evaluată) 

15% 

36 Cicatrici care desfigurează fața până la 5% 

LEZIUNI DENTARE (CAUZATE DE RĂNIRE) 

37 Pierderea unui dinte (răspunderea acoperă doar o pierdere a dinților de peste 50%) 1% 

38 Pierderea oricărui dinte după primul 1% 

39 Pentru pierderea, fracturarea sau vătămarea dinților de lapte sau artificiali 0% 

40 Pentru pierderea vitalității dinților 0% 

LEZIUNI LA NIVELUL GÂTULUI 

41 Stenoză laringiană și traheală ușoară până la 15% 

42 Stenoză laringiană și traheală moderată și gravă, cu pierderea parțială a vocii (Lângă punctul 42 este imposibilă efectuarea simultană a evaluării 
conform punctelor 43-45) 

până la 60% 

43 Pierderea vocii (afonie) 25% 

44 Pierderea vorbirii în urma lezării organelor de vorbire 30% 

45 Stare după traheotomie cu necesitatea de a purta un tub traheal (este imposibilă efectuarea simultană a evaluării conform punctelor 42-44) 50% 

LEZIUNI LA NIVELUL PIEPTULUI, PLĂMÂNILOR, INIMII SAU ESOFAGULUI 

46 Mobilitate limitată a cicatrizării toracice și parenchimatoase confirmate clinic (spirometrie) ușoară până la 10% 

47 Mobilitate limitată a cicatrizării toracice și parenchimatoase confirmate clinic (spirometrie) moderată și gravă până la 30% 

48 Alte consecințe ale leziunilor pulmonare în funcție de gravitate și sfera de acțiune, unilaterale 15-40% 

49 Alte consecințe ale leziunilor pulmonare în funcție de gravitate și sfera de acțiune, bilaterale (spirometrie) 25-100% 

50 Leziuni ale inimii și vaselor (doar în urma lezării directe, confirmate clinic, în funcție de gravitatea leziunii, confirmată cu ajutorul EKG) 10-100%
51 Îngustarea posttraumatică a esofagului, ușoară până la 10% 

52 Îngustarea posttraumatică a esofagului, moderată și gravă 11-50% 
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LEZIUNI ALE ABDOMENULUI ȘI APARATULUI DIGESTIV  

53 Leziuni ale membranelor abdominale cu afectarea presiunii abdominale până la 25% 

54 Afectarea funcțiilor organelor aparatului digestiv, în funcție de gravitatea afecțiunilor digestive până la 80% 

55 Pierderea splinei 15% 

56 Leziuni ale sfincterului anal, cauzând incontinență fecală și eliminare necontrolată de gaze, în funcție de sfera de acțiune până la 60% 

57 Stenoză anală, în funcție de sfera de acțiune până la 40% 

LEZIUNI ALE APARATULUI UROGENITAL  

58 Pierderea unui rinichi 20% 

59 Consecințe posttraumatice ale leziunilor renale și vătămarea tractului urinar (alături de infecție secundară, în funcție de gravitatea leziunilor) până la 50% 

60 Pierderea unui testicul 10% 

61 Pierderea ambelor testicule 20% 

62 Pierderea penisului sau deformarea severă a penisului la persoanele cu vârsta de până la 45 de ani, inclusiv 40% 

63 Pierderea penisului sau deformarea severă a penisului la persoanele cu vârsta cuprinsă între 46 și 60 de ani  20% 

64 Pierderea penisului sau deformarea severă a penisului la persoanele cu vârsta de peste 60 de ani 10% 

65 Deformarea posttraumatică a organelor reproducătoare la femei 10-50% 

LEZIUNI ALE COLOANEI VERTEBRALE ȘI MĂDUVEI SPINĂRII 

66 Mobilitate limitată a coloanei vertebrale, ușoară până la 10% 

67 Mobilitate limitată a coloanei vertebrale, moderată până la 25% 

68 Mobilitate limitată a coloanei vertebrale, gravă până la 55% 

69 Leziuni posttraumatice ale coloanei vertebrale și măduvei, ușoare 10-25% 

70 Leziuni posttraumatice ale coloanei vertebrale și măduvei, moderate 26-40% 

71 Leziuni posttraumatice ale coloanei vertebrale și măduvei, grave 41-100% 

LEZIUNI LA NIVELUL PELVISULUI 

72 Leziuni pelvine grave cu tulburare de statică a coloanei vertebrale și funcțiilor extremităților inferioare la femeile cu vârsta de până la 45 de ani, 
inclusiv 

30-65% 

73 Leziuni pelvine grave cu tulburare de statică a coloanei vertebrale și funcțiilor extremităților inferioare la femeile cu vârsta peste 45 de ani  15-50% 

74 Leziuni pelvine grave cu tulburare de statică a coloanei vertebrale și funcțiilor extremităților inferioare la bărbați 15-50% 

LEZIUNI LA NIVELUL EXTREMITĂȚILOR SUPERIOARE 

Evaluarea prezentată mai jos se referă la persoanele dreptace; în cazul persoanelor stângace, evaluarea se referă la extremitățile superioare opuse. 

Leziuni la nivelul brațelor și umărului 

75 Pierderea extremității superioare la articulația umărului sau între articulația umărului și articulația cotului, în partea dreaptă 70% 

76 Pierderea extremității superioare la articulația umărului sau între articulația umărului și articulația cotului, în partea stângă 60% 

77 Anchiloza completă a articulației umărului într-o poziție nefavorabilă funcțional (abducție completă, aducție sau altă poziție similară), în partea 
dreaptă 

35% 

78 Anchiloza completă a articulației umărului într-o poziție nefavorabilă funcțional (abducție completă, aducție sau altă poziție similară), în partea 
stângă 

30% 

79 Anchiloza completă a articulației umărului într-o poziție nefavorabilă funcțional (abducție 50 de grade, flexiune 40-45 de grade, rotație internă 20 
de grade), în partea dreaptă 

30% 

80 Anchiloza completă a articulației umărului într-o poziție nefavorabilă funcțional (abducție 50 de grade, flexiune 40-45 de grade, rotație internă 20 
de grade), în partea stângă 

25% 

81 Mobilitatea limitată a articulației umărului, ușoară (rotație exterioară, flexiune incompletă peste 135 de grade), în partea dreaptă 5% 

82 Mobilitatea limitată a articulației umărului, ușoară (rotație exterioară, flexiune incompletă peste 135 de grade), în partea stângă 4% 

83 Mobilitate limitată a articulației umărului, moderată (rotație externă până la 135 de grade), în partea dreaptă 10% 

84 Mobilitate limitată a articulației umărului, moderată (rotație externă până la 135 de grade), în partea stângă 8% 

85 Mobilitate limitată a articulației umărului, gravă (rotație exterioară până la 90 de grade), în partea dreaptă 18% 

86 Mobilitate limitată a articulației umărului, gravă (rotație exterioară până la 90 de grade), în partea stângă 15% 

87 Dislocarea posttraumatică repetată a articulației umărului, în partea dreaptă (trei reduceri efectuate de un medic, dislocare confirmată prin
radiografie) 

20% 

88 Dislocarea posttraumatică repetată a articulației umărului, în partea stângă (trei reduceri efectuate de un medic, dislocare confirmată prin 
radiografie) 

16.50% 

89 Dislocarea cronică a articulației sternoclaviculare, în partea dreaptă 3% 

90 Dislocarea cronică a articulației sternoclaviculare, în partea stângă 2.50% 

91 Dislocarea cronică a articulației sternoclaviculare, în partea dreaptă (Tossy II și III) 6% 

92 Dislocarea cronică a articulației sternoclaviculare, în partea stângă (Tossy II și III) 5% 

93 Pseudoartroza humerusului, în partea dreaptă 35% 

94 Pseudoartroza humerusului, în partea stângă 30% 

95 Osteomielita cronică a antebrațului, doar după plăgi deschise sau proceduri chirurgicale, esențiale pentru tratarea consecințelor traumatismului, în 
partea dreaptă 

30% 

96 Osteomielita cronică a antebrațului, doar după plăgi deschise sau proceduri chirurgicale, esențială pentru tratarea consecințelor traumatismului, în 
partea stângă 

25% 

97 Consecințe permanente după ruperea tendonului capului lung al bicepsului, în partea dreaptă 3% 

98 Consecințe permanente după ruperea tendonului capului lung al bicepsului, în partea stângă 2% 

  



 

Pagina 21 din 24 

Leziuni ale articulației cotului și ale antebrațului  

99 Anchiloza completă a articulației cotului într-o poziție nefavorabilă funcțional (extensie completă sau flexiune completă și poziție apropiată de cea 
de mai sus), în partea dreaptă 

30% 

100 Anchiloza completă a articulației cotului într-o poziție nefavorabilă funcțional (extensie completă sau flexiune completă și poziție apropiată de cea 
de mai sus), în partea stângă 

25% 

101 Anchiloza completă a articulației cotului într-o poziție favorabilă funcțional (unghiul de flexiune 90-95 grade), în partea dreaptă 20% 

102 Anchiloza completă a articulației cotului într-o poziție favorabilă funcțional (unghiul de flexiune 90-95 grade), în partea stângă 16% 

103 Mobilitate limitată a articulației cotului, în partea dreaptă până la 18% 

104 Mobilitate limitată a articulației cotului, în partea stângă până la 15% 

105 Anchiloza completă a articulațiilor radio-cubitale cu incapacitare datorată pronației și supinației antebrațului într-o poziție nefavorabilă funcțional (cu 
pronație sau supinație maxime), în partea dreaptă 

20% 

106 Anchiloza completă a articulațiilor radio-cubitale cu incapacitare datorată pronației și supinației antebrațului într-o poziție nefavorabilă funcțional (cu 
pronație sau supinație maxime), în partea stângă 

16% 

107 Anchiloza completă a articulațiilor radio-cubitale în poziție favorabilă funcțional (poziție intermediară sau pronație ușoară), în partea dreaptă până la 20% 

108 Anchiloza completă a articulațiilor radio-cubitale în poziție favorabilă funcțional (poziție intermediară sau pronație ușoară), în partea stângă până la 16% 

109 Pronație sau supinație limitată a antebrațului, în partea dreaptă până la 20% 

110 Pronație sau supinație limitată a antebrațului, în partea stânga până la 16% 

111 Pseudoartroza ambelor oase ale antebrațului, în partea dreaptă 40% 

112 Pseudoartroza ambelor oase ale antebrațului, în partea stângă 35% 

113 Pseudoartroza osului radial, în partea dreaptă 30% 

114 Pseudoartroza osului radial, în partea stângă 25% 

115 Pseudoartroza ulnei, în partea dreaptă 20% 

116 Pseudoartroza ulnei, în partea stângă 15% 

117 Instabilitatea articulației cotului, în partea dreaptă până la 20% 

118 Instabilitatea articulației cotului, în partea stângă până la 15% 

119 Pierderea antebrațului cu păstrarea articulației cotului, în partea dreaptă 55% 

120 Pierderea antebrațului cu păstrarea articulației cotului, în partea stângă 45% 

121 Osteomielită cronică a antebrațului, în partea dreaptă (numai după plăgi deschise sau proceduri chirurgicale, esențiale pentru tratarea consecințelor 
traumatismului) 

27% 

122 Osteomielită cronică a antebrațului, în partea stângă (numai după plăgi deschise sau proceduri chirurgicale, esențiale pentru tratarea consecințelor 
traumatismului) 

22% 

Pierderea mâinilor sau leziuni la nivelul acestora 

123 Pierderea mâinii de la nivelul încheieturii, în partea dreaptă 50% 

124 Pierderea mâinii de la nivelul încheieturii, în partea stângă 42% 

125 Pierderea tuturor degetelor, posibil incluzând osul carpian, în partea dreaptă 50% 

126 Pierderea tuturor degetelor, posibil incluzând osul carpian, în partea stângă 42% 

127 Pierderea degetelor de la mână cu excepția degetului mare, inclusiv osul carpian, în partea dreaptă 45% 

128 Pierderea degetelor de la mână cu excepția degetului mare, inclusiv osul carpian, în partea stângă 40% 

129 Anchiloza completă a încheieturii mâinii într-o poziție nefavorabilă funcțional (flexiune palmară extremă), în partea dreaptă 30% 

130 Anchiloza completă a încheieturii mâinii într-o poziție nefavorabilă funcțional (flexiune palmară extremă), în partea stângă 25% 

131 Anchiloza completă a încheieturii mâinii într-o poziție nefavorabilă funcțional (flexiune dorsală extremă), în partea dreaptă 15% 

132 Anchiloza completă a încheieturii mâinii într-o poziție nefavorabilă funcțional (flexiune dorsală extremă), în partea stângă 12.50% 

133 Anchiloza completă a încheieturii mâinii într-o poziție favorabilă funcțional (flexiune dorsală 20-40 de grade), în partea dreaptă 20% 

134 Anchiloza completă a încheieturii mâinii într-o poziție favorabilă funcțional (flexiune dorsală 20-40 de grade), în partea stângă 17% 

135 Pseudoartroza osului scafoid, în partea dreaptă 15% 

136 Pseudoartroza osului scafoid, în partea stângă 12% 

137 Mobilitate limitată a încheieturii mâinii, în partea dreaptă până la 20% 

138 Mobilitate limitată a încheieturii mâinii, în partea stângă până la 17% 

139 Instabilitatea încheieturii, în partea dreaptă (confirmată prin radiografie sau ecografie) până la 12% 

140 Instabilitatea încheieturii, în partea stângă (confirmată prin radiografie sau ecografie) până la 10% 

Leziuni ale degetului mare 

141 Pierderea falangei distale a degetului mare, în partea dreaptă 9% 

142 Pierderea falangei distale a degetului mare, în partea stângă 7% 

143 Pierderea degetului mare cu osul metacarpian, în partea dreaptă 25% 

144 Pierderea degetului mare cu osul metacarpian, în partea stângă 21% 

145 Pierderea ambelor falange ale degetului mare, în partea dreaptă 18% 

146 Pierderea ambelor falange ale degetului mare, în partea stângă 15% 

147 Anchiloza completă a articulației interfalangiene a degetului mare într-o poziție nefavorabilă funcțional (flexiune extremă), în partea dreaptă 8% 

148 Anchiloza completă a articulației interfalangiene a degetului mare într-o poziție nefavorabilă funcțional (flexiune extremă), în partea stângă 7% 

149 Anchiloza completă a articulației interfalangiene a degetului mare într-o poziție nefavorabilă funcțional (extindere extremă), în partea dreaptă 7% 

150 Anchiloza completă a articulației interfalangiene a degetului mare într-o poziție nefavorabilă funcțional (extindere extremă), în partea stângă 6% 

151 Anchiloza completă a articulației interfalangiene a degetului mare într-o poziție favorabilă funcțional (flexiune ușoară), în partea dreaptă 6% 

152 Anchiloza completă a articulației interfalangiene a degetului mare într-o poziție favorabilă funcțional (flexiune ușoară), în partea stângă 5% 

153 Anchiloză completă a articulației metacarpofalangiene a degetului mare, în partea dreaptă 6% 

154 Anchiloză completă a articulației metacarpofalangiene a degetului mare, în partea stângă 5% 

155 Anchiloza completă a articulației carpometacarpiene a degetului mare în poziție nefavorabilă funcțional (abducție sau aducție completă), în partea 
dreaptă 

9% 

156 Anchiloza completă a articulației carpometacarpiene a degetului mare în poziție nefavorabilă funcțional (abducție sau aducție completă), în partea
stângă 

7.50% 
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157 Anchiloza completă a articulației carpometacarpiene a degetului mare în poziție favorabilă funcțional (opoziție ușoară), în partea dreaptă 6% 

158 Anchiloza completă a articulației carpometacarpiene a degetului mare în poziție favorabilă funcțional (opoziție ușoară), în partea stângă 5% 

159 Anchiloza completă a tuturor articulațiilor degetului mare în poziție nefavorabilă funcțional, în partea dreaptă până la 25% 

160 Anchiloza completă a tuturor articulațiilor degetului mare în poziție nefavorabilă funcțional, în partea stângă până la 21% 

161 Afectarea prinderii cu degetul mare, cu mobilitate limitată a articulației metacarpofalangiene și a articulației interfalangiene, în partea dreaptă până la 6% 

162 Afectarea prinderii cu degetul mare, cu mobilitate limitată a articulației metacarpofalangiene și a articulației interfalangiene, în partea stângă până la 5% 

163 Afectarea prinderii cu degetul mare, cu mobilitate limitată a articulației carpometacarpiene, în partea dreaptă până la 9% 

164 Afectarea prinderii cu degetul mare, cu mobilitate limitată a articulației carpometacarpiene, în partea stângă până la 7,5% 

Leziuni ale arătătorului 

165 Pierderea unei falange a degetului arătător, în partea dreaptă 5% 

166 Pierdere unei falange a degetului arătător, în partea stângă 4% 

167 Pierderea a două falange ale degetului arătător, în partea dreaptă 8% 

168 Pierderea a două falange ale degetului arătător, în partea stângă 6% 

169 Pierderea celor trei falange ale degetului arătător, în partea dreaptă 12% 

170 Pierderea celor trei falange ale degetului arătător, în partea stângă 10% 

171 Pierderea degetului arătător cu osul metacarpian, în partea dreaptă 15% 

172 Pierderea degetului arătător cu osul metacarpian, în partea stângă 12% 

173 Anchiloza completă a tuturor celor trei articulații ale degetului arătător în extensie extremă sau flexiune extremă, în partea dreaptă 15% 

174 Anchiloza completă a tuturor celor trei articulații ale degetului arătător în extensie extremă sau flexiune extremă, în partea stângă 12% 

175 Afectarea prinderii cu degetul arătător, în partea dreaptă până la 10% 

176 Afectarea prinderii cu degetul arătător, în partea stângă până la 8% 

177 Incapacitatea de a efectua o extensie completă a uneia dintre articulațiile interfalangiene ale degetului arătător, în partea dreaptă, fără afectarea 
funcției de prindere 

1.50% 

178 Incapacitatea de a efectua o extensie completă a uneia dintre articulațiile interfalangiene ale degetului arătător, în partea stângă,  cu afectarea 
funcției de prindere 

1% 

179 Incapacitatea de a efectua extinderea completă a articulației metacarpofalangiene a degetului arătător cu afectarea abducției, în partea dreaptă 2.50% 

180 Incapacitatea de a efectua extinderea completă a articulației metacarpofalangiene a degetului arătător cu afectarea abducției, în partea stânga 2% 

Leziuni ale degetului mijlociu, degetului inelar și degetului mic 

181 Pierderea întregului deget cu osul metacarpian asociat, în partea dreaptă 9% 

182 Pierderea întregului deget cu osul metacarpian asociat, în partea stângă 7% 

183 Pierderea a trei sau două falange cu anchiloza articulației metacarpofalangiene, în partea dreaptă 8% 

184 Pierderea a trei sau două falange cu anchiloza articulației metacarpofalangiene, în partea stângă 6% 

185 Pierderea a două falange ale unui deget cu menținerea funcției articulației metacarpofalangiene, în partea dreaptă 5% 

186 Pierderea a două falange ale unui deget cu menținerea funcției articulației metacarpofalangiene, în partea stângă 4% 

187 Pierderea falangei distale a unui deget, în partea dreaptă 3% 

188 Pierderea falangei distale a unui deget, în partea stângă 2% 

189 Anchiloza completă a tuturor celor trei articulații ale unui deget, cu extensie extremă sau flexiune extremă (într-o poziție care împiedică funcția 
degetelor învecinate), în partea dreaptă 

9% 

190 Anchiloza completă a tuturor celor trei articulații ale unui deget, cu extensie extremă sau flexiune extremă (într-o poziție care împiedică funcția 
degetelor învecinate), în partea stângă 

7% 

191 Afectarea prinderii cu degetul mare (flexiune limitată spre mână), în partea dreaptă până la 8% 

192 Afectarea prinderii cu degetul mare (flexiune limitată spre mână), în partea stângă până la 6% 

193 Incapacitate de a efectua extensia completă a uneia dintre articulațiile interfalangiene, cu afectarea prinderii cu degetul mare, în partea stângă, în 
partea dreaptă 

1% 

194 Incapacitate de a efectua extensia completă a articulației metacarpofalangiene a degetului cu afectarea abducției, în partea dreaptă 1.50% 

195 Incapacitate de a efectua extensia completă a articulației metacarpofalangiene a degetului cu afectarea abducției, în partea stângă 1% 

Traumatisme la nivelul nervilor extremităților superioare 

Evaluarea include deja orice tulburări vasomotorii și trofice 

196 Traumatisme ale nervului axilar, în partea dreaptă până la 30% 

197 Traumatisme ale nervului axilar, în partea stângă până la 25% 

198 Traumatism al trunchiului nervos radial cu leziuni ale mușchilor inervați, în partea dreaptă până la 45% 

199 Traumatism al trunchiului nervos radial cu leziuni ale mușchilor inervați, în partea stângă până la 37% 

200 Traumatisme ale nervului radial cu menținerea funcției mușchiului triceps, în partea dreaptă până la 35% 

201 Traumatisme ale nervului radial cu menținerea funcției mușchiului triceps, în partea stângă până la 27% 

202 Traumatism al nervului musculocutanat, în partea dreaptă până la 30% 

203 Traumatism al nervului musculocutanat, în partea stângă până la 20% 

204 Traumatism al trunchiului nervos ulnar cu leziuni ale mușchilor inervați, în partea dreaptă până la 40% 

205 Traumatism al trunchiului nervos ulnar cu leziuni ale mușchilor inervați, în partea stângă până la 33% 

206 Traumatisme ale părții distale a nervului ulnar cu menținerea funcției mușchiului flexor ulnar al carpului și o parte a mușchiului flexor profund al 
degetelor, în partea dreaptă 

până la 30% 

207 Traumatisme ale părții distale a nervului ulnar cu menținerea funcției mușchiului flexor ulnar al carpului și o parte a mușchiului flexor profund al
degetelor, în partea stâng[ 

până la 25% 

208 Traumatism al trunchiului nervului median cu leziuni ale mușchilor inervați, în partea dreaptă până la 30% 

209 Traumatism al trunchiului nervului median cu leziuni ale mușchilor inervați, în partea stângă până la 25% 

210 Traumatism al părții distale a nervului median cu leziuni ale mușchilor din tenar, în partea dreaptă până la 15% 

211 Traumatism al părții distale a nervului median cu leziuni ale mușchilor din tenar, în partea stângă 12% 

212 Traumatisme ale tuturor celor trei nervi, eventual și ale întregului plex brahial, în partea dreaptă până la 60% 
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213 Traumatisme ale tuturor celor trei nervi, eventual și ale întregului plex brahial, în partea stângă până la 50% 

LEZIUNI ALE EXTREMITĂȚII INFERIOARE 

Leziuni ale șoldului, coapsei și genunchiului 

214 Pierderea unei extremități ale articulației șoldului sau între articulația șoldului și genunchi 50% 

215 Pseudoartroza femurului sau necroza capului femurului 40% 

216 Endoproteza de șold (în afară de evaluarea limitării privind mobilitatea articulației) 15% 

217 Osteomielita cronică a femurului (numai după fracturi deschise sau proceduri chirurgicale, esențiale pentru tratarea consecințelor traumatismului) 25%
218 Scurtarea unei extremități inferioare până la 1 cm 0% 

219 Scurtarea unei extremități inferioare până la 4 cm până la 5% 

220 Scurtarea unei extremități inferioare până la 6 cm până la 15% 

221 Scurtarea unei extremități inferioare cu peste 6 cm până la 25% 

222 Deformarea posttraumatică a femurului (fracturi vindecate) cu deformare axială sau rotativă, pentru fiecare 5° de deflecție (confirmată prin 
radiografie) 

5% 

 Deflecțiile care depășesc 45° vor fi evaluate ca pierdere a extremității 

223 Anchiloza completă a articulației șoldului într-o poziție nefavorabilă funcțional (abducție completă sau aducție completă, extensie completă sau 
flexiune completă și o poziție similară) 

40% 

224 Anchiloza completă a articulației șoldului într-o poziție favorabilă funcțional (aducție ușoară sau flexiune ușoară) 30% 

225 Mobilitate limitată a articulației șoldului, ușoară până la 10% 

226 Mobilitate limitată a articulației șoldului, moderată până la 20% 

227 Mobilitate limitată a articulației șoldului, gravă până la 30% 

Leziuni ale genunchiului 

228 Anchiloza completă a genunchiului într-o poziție nefavorabilă funcțional (abducție sau flexiune completă la un unghi de 20° și peste) 30% 

229 Anchiloza completă a genunchiului într-o poziție nefavorabilă funcțional (flexiune la un unghi de 30° și peste) 45% 

230 Anchiloza completă a genunchiului într-o poziție favorabilă funcțional (unghiul de flexiune până la 20°) până la 30% 

231 Endoproteza în zona articulației genunchiului (în afară de evaluarea limitării privind mobilitatea articulației) 15% 

232 Mobilitate limitată a articulației genunchiului, ușoară până la 10% 

233 Mobilitate limitată a articulației genunchiului, moderată până la 15% 

234 Mobilitate limitată a articulației genunchiului, gravă până la 25% 

235 Instabilitatea articulației genunchiului ca urmare a vătămării unui ligament colateral 5% 

236 Instabilitatea articulației genunchiului ca urmare a afectării ligamentului cruciat anterior sau posterior  până la 15% 

239 Instabilitatea articulației genunchiului ca urmare a afectării ligamentului cruciat anterior și posterior  până la 25% 

238 Complicații permanente după îndepărtarea unui menisc (în funcție de raza de acțiune a părții îndepărtate - cel puțin 1/3 din menisc, stabilită pe 
baza rezultatului unei intervenții chirurgicale) 

până la 5% 

239 Complicații permanente după îndepărtarea ambelor meniscuri (în funcție de raza de acțiune a părții îndepărtate - cel puțin 1/3 din fiecare menisc, 
stabilită pe baza rezultatului unei intervenții chirurgicale) 

până la 10% 

240 Complicații permanente după îndepărtarea rotulei, incluzând atrofia mușchilor coapsei și peroneului până la 10% 

Leziuni la nivelul membrului inferior 

241 Pierderea extremității inferioare la nivelul membrului inferior cu menținerea articulației genunchiului  45% 

242 Pierderea extremității inferioare la nivelul membrului inferior cu anchiloza articulației genunchiului 50% 

243 Pseudoartroza tibiei sau ambelor oase ale gambei 30% 

244 Osteomielita cronică a osului gambei doar după fracturi deschise sau proceduri chirurgicale, esențiale pentru tratarea consecințelor traumatismului 22% 

245 Deformarea posttraumatică a membrului inferior care rezultă din vindecarea fracturilor în deformare axială sau rotativă (deformările trebuie să fie 
confirmate prin radiografie), pentru fiecare 5° complete 

5% 

 Deformările care depășesc 45° vor fi evaluate ca pierdere la nivelul membrului inferior 

Leziuni ale articulației gleznei 

246 Pierderea piciorului de la nivelul articulației tarsiene 40% 

247 Pierderea călcâiului la articulația lui Chopart 30% 

248 Pierderea călcâiului de la nivelul articulației Lisfranc 25% 

249 Anchiloza completă a articulației tarsiene într-o poziție nefavorabilă funcțional (flexiune dorsală sau plantară peste 20°) 30% 

250 Anchiloza completă a articulației tarsiene într-o poziție în unghi drept 25% 

251 Anchiloza completă a articulației tarsiene într-o poziție favorabilă funcțional (flexiune la suprafață de aproximativ 5°) 20% 

252 Mobilitate limitată a articulației tarsiene, ușoară până la 6% 

253 Mobilitate limitată a articulației tarsiene, moderată până la 12% 

254 Mobilitate limitată a articulației tarsiene, gravă până la 20% 

255 Pronație sau supinație limitată a piciorului până la 12% 

256 Pierderea completă a pronației sau supinației piciorului 15% 

257 Instabilitatea articulației tarsiene (confirmată prin radiografie sau ultrasunete) până la 20% 

258 Arc coborât sau pes cavus și alte deformări posttraumatice ale articulației piciorului și tarsului până la 25% 

259 Osteomielita cronică a oaselor piciorului și a oaselor metatarsiene, numai după fracturi deschise sau proceduri chirurgicale, esențiale pentru tratarea 
consecințelor traumatismului 

15% 

Leziuni ale labei piciorului 

260 Pierderea tuturor degetelor de la un picior 15% 

261 Pierderea ambelor falange ale degetului mare 10% 

262 Pierderea ambelor falange ale degetului mare cu osul metatarsian sau o parte a acestuia 15% 

263 Pierderea falangei distale a degetului mare 3% 

264 Pierderea altor degete (inclusiv degetul mic), pentru fiecare deget  2% 

265 Pierderea degetului mic cu osul metatarsian sau o parte a acestuia 10% 
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266 Anchiloza completă a articulației interfalangiene a degetului mare 3% 

267 Anchiloza completă a articulației metatarsofalangiene a degetului mare 7% 

268 Anchiloza completă a ambelor articulații ale degetului mare 8% 

269 Mobilitate limitată a articulației interfalangiene a degetului mare până la 3% 

270 Mobilitate limitată a articulației metatarsofalangiene a degetului mare până la 7% 

271 Afectarea funcției oricărui deget, altul decât degetul mare, pentru fiecare deget 1% 

272 Leziuni circulatorii și trofice posttraumatice care acoperă o extremitate inferioară până la 15% 

273 Leziuni circulatorii și trofice posttraumatice care acoperă ambele extremități inferioare până la 30% 

274 Atrofie posttraumatică a mușchilor extremității inferioare cu sferă de mobilitate limitată a articulațiilor coapsei 5% 

275 Atrofie posttraumatică a mușchilor extremității inferioare cu o sferă de mobilitate nelimitată a articulațiilor membrului inferior 3% 

Traumatisme la nivelul nervilor extremității inferioare 

Evaluarea include deja orice tulburări vasomotorii și trofice 

276 Traumatism al nervului sciatic până la 50% 

277 Traumatism al nervului femural până la 30% 

278 Traumatism al nervului obturator până la 20% 

279 Traumatism a ltrunchiului nervului tibial cu leziuni ale tuturor mușchilor inervați până la 35% 

280 Traumatism al părții distale a nervului tibial cu afectarea funcției degetelor  până la 5% 

281 Traumatism al trunchiului nervului comun al peroneului cu leziuni ale mușchilor inervați până la 30% 

282 Traumatism al nervului profund al peroneului până la 20% 

283 Traumatism al nervului superficial al peroneului până la 10% 

ALTE TIPURI DE REPERCUSIUNI DE DURATĂ 

284 Cicatrici și deformări (cu excepția punctului 36 din prezentul tabel), care nu au impact asupra afectării funcționale NA 

285 Decolorarea posttraumatică a pielii NA 

286 Durere posttraumatică fără afectare funcțională NA 

287 Afecțiuni și tulburări psihice care rezultă din traume NA 

 
 

În cazul în care nu există o poziție adecvată în tabelul de mai sus cu privire la cazul dat, acesta va fi evaluat în funcție de poziția cea mai apropiată. 
Este posibil să se determine gravitatea afecțiunii la o rată diferită de cea indicată în tabelul de mai sus, în funcție de diferența dintre starea 
evaluată și starea anticipată. 

 

Tabel auxiliar utilizat pentru estimarea gravității leziunii în cazul acuității vizuale reduse, cu corectarea optimă a 
vederii utilizând ochelari. 
 

Visus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/36 6/60 3/60 

6/6 0% 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 25% 

6/9 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 28% 

6/12 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 25% 31% 

6/15 6% 9% 12% 15% 18% 21% 25% 29% 35% 

6/18 9% 12% 15% 18% 21% 25% 29% 33% 39% 

6/24 12% 15% 18% 21% 25% 29% 33% 38% 44% 

6/36 15% 18% 21% 25% 29% 33% 38% 43% 49% 

6/60 18% 21% 25% 29% 33% 38% 43% 49% 55% 

3/60 25% 28% 31% 35% 39% 44% 49% 55% 65% 

 
 
 


