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ASIGURARE PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE
AROSAN FORTE

Societatea Asigurarea Românească  
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A
Bulevardul Carol I nr. 31-33, Sector 2, Cod 020912, București, România.   
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, CUI: 336290.   
Societate condusă printr-un sistem dualist;   
Capital social subscris si vărsat: 424.939.437,20 lei.

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Nr. Înmatriculare în Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003,   
Cod LEI: 529900GDYJ3BVB71LV69. 
Numere Notificări în Registrul de Evidentă a Prelucrărilor de Date 
cu Caracter Personal: 704, 705;    
Fax: 004 021 601 12 88; E-mail: office@asirom.ro; 

Condiții de asigurare
CAPITOLUL  IX -  Condiții de asigurare
suplimentară pentru Programul B

39.  La asigurările facultative pentru călătorii în străinătate, pentru per-
soanele prevăzute la §1, lit.c, cu excepția celor care au o invaliditate 
mai mare de 50%, se poate solicita includerea în asigurare, prin-
tr-unul și același contract și a acoperirilor prevazute de PROGRA-
MUL B de la §9, alin.(3), lit a. 

40.  Prima de asigurare pentru PROGRAMUL B se calculează în baza ta-
rifului stabilit de către Asigurător.

41.   Prin asigurarea de accidente, inclusă în PROGRAMUL B, persoanele 
asigurate sunt acoperite și pentru cazurile de invaliditate perma-
nentă, totală ori parțială sau de deces datorate unui accident, ast-
fel cum a fost definit la §1, lit.k.

42. (1) Invaliditatea permanentă, totală sau parțială, din accident re-
prezintă: pierderea în mod permanent și ireversibil, anatomică sau 
a capacității funcționale a unor organe, membre sau sisteme ale 
asiguratului, ca urmare a unui accident, suferit pe perioada de va-
labilitate a asigurării și nesusceptibilă de ameliorări și care a fost 
consolidată în maxim un an de la data evenimentului.
(2) Invaliditatea permanentă acoperită prin asigurare este numai 
cea prevăzută în ”Scala de indemnizare pentru invaliditate perma-
nentă Posttraumatică” din anexa la prezentele condiții de asigura-
re, iar valoarea indemnizației de plată se determină prin aplicarea 
la suma asigurată precizată pentru asigurarea de accidente din 
PROGRAMUL B, a procentului specificat în această scală, corespun-
zător tipului de invaliditate permanentă.
(3) Invaliditatea permanentă provocată de un accident și acoperită 
prin asigurare se determină ținându-se seama numai de prejudi-
cierea corporală permanentă, ca urmare a accidentului respectiv, 
și nu se iau în considerare invaliditățile permanente preexistente, 
indiferent de cauza acestora. Starea de invaliditate temporară nu 
se ia în considerare la stabilirea invalidității permanente. 
(4) În caz de pierdere, anatomică sau funcțională, a unui organ sau 
a unui membru deja deficient (indiferent de cauza deficienței), pro-
centele indicate în Scala de indemnizare pentru invaliditate perma-
nentă posttraumatică vor fi micșorate, ținând seama de gradul de 
invaliditate preexistent. 
(5) În situația în care, în urma unui accident, se produc mai multe in-
validități permanente, din cele specificate în Scală, suma totală de 
plată de către  ASIROM se calculează adunând procentele aferente 
fiecărei dintre acestea, dar până la procentul maxim de 100%.
(6) Totalul indemnizațiilor plătite de ASIROM, pentru cazurile de in-
validitate permanentă totală sau parțială, nu poate să depășească 

suma asigurată stabilită pentru asigurarea de accidente din PRO-
GRAMUL B.

43.   (1) Decesul asiguratului este acoperit prin asigurare dacă acesta s-a 
produs în perioada de valabilitate a asigurării și s-a datorat unui 
accident suferit pe perioada de valabilitate a asigurării.
(2) În caz de deces din accident, al asiguratului, ASIROM plătește o 
indemnizație egală cu suma asigurată precizată la §9, alin. (3), lit a 
pentru asigurarea de accidente.
(3) În situația în care asiguratul a suferit și o invaliditate perma-
nentă, anterior decesului,  sumele plătite de ASIROM pentru inva-
liditate permanentă se scad din suma asigurată pentru asigurarea 
de accidente, iar diferența rămasă se achită sub formă de indemni-
zație pentru deces.  

44. În plus, față de prevederile de la §26, ASIROM nu plătește suma / 
indemnizația asigurată dacă invaliditatea permanentă sau decesul 
din accident  au fost prilejuite:

a) de comiterea sau încercarea de comitere către asigurat a unor fap-
te incriminate de dispozițiile legale ca infracțiuni săvârșite cu inten-
ție, inclusiv cele privind circulația pe drumurile publice;

b) de explozie, de acțiunea unor substanțe explozive, toxice, radioacti-
ve, corosive, nucleare, poluante ori de contaminare din orice cauză, 
urmare a celor prevăzute la §26, lit.a; 

c) în timpul unei ascensiuni montane, acolo unde în mod normal se 
utilizează frânghii și materiale de alpinism;

d) de urmările unor boli ori simptome ale unor boli;
e) de o invaliditate permanentă preexistentă ori handicap preexistent 

(reprezentând invaliditate permanentă / handicap instalată / insta-
lat înainte de începerea răspunderii ASIROM);

f) de lipsa măsurilor de securitate și de protecție a muncii.

45. (1) În baza contractului de asigurare ASIROM plătește drepturile 
din asigurare asiguratului, în caz de invaliditate permanentă, iar în 
caz de deces drepturile din asigurare intră în masa succesorală și 
se plătesc moștenitorilor asiguratului în calitate de beneficiari ai 
asigurării.
(2) Dacă un moștenitor a produs intenționat decesul asiguratului, 
drepturile din asigurare se plătesc celorlalți moștenitori ai asigu-
ratului.
(2) Imediat după accident, asiguratul este obligat să comunice 
(personal sau printr-un reprezentant al său)  societății de asis-
tență despre apariția evenimentului asigurat, conform prevederilor 
de la §22, alin.(1) sau (2) și în termenul prevăzut de acestea. 
(3) Termenul pentru plata drepturilor din asigurare pentru cazul de 
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ASIGURARE PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE
AROSAN FORTE

deces din accident este de 45 de zile calendaristice de la data de-
cesului, iar moștenitorul asiguratului are obligația de a depune, la 
ASIROM, cererea de plată, precum și documentele necesare, menți-
onate prevăzute la § 46, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
data decesului asiguratului.   
(4) Termenul pentru plata drepturilor din asigurare în caz de invali-
ditate permanentă  din accident este de minim 2 luni până la ma-
ximum un an de la data accidentului, asiguratul, personal sau prin-
tr-un reprezentant al său, având obligația de a depune la ASIROM 
cererea de plată, precum și documentele necesare, prevăzute la 46, 
în termen de 5 de zile calendaristice de la data terminării tratamen-
tului medical, dar nu mai târziu de un an de la data accidentului. 
(5) Stabilirea gradelor de invaliditate se face pe baza deciziei medi-
cale de încadrare într-un grad de invaliditate/handicap sau pe baza 
unui certificat medical constatator al invalidității permanente, 
emise de autoritatea competentă, în conformitate cu legislația în 
vigoare în România și din care să rezulte gradul de invaliditate și 
respectiv și procentul acesteia, document pe care asiguratul este 
obligat să-l depună la ASIROM odată cu documentele menționate 
la alin.(4).
(6) ASIROM are dreptul să ceară ca asiguratul accidentat să fie exa-
minat medical de un medic/comisie medicală desemnat/desemna-
tă de acesta, iar asiguratul este obligat, sub sancțiunea pierderii 
drepturilor din asigurare, să accepte această examinare medicală.
(7) În cazurile de invaliditate permanentă incontestabilă examina-
rea asiguratului, stabilirea procentului de invaliditate permanentă 
și plata sumei asigurate se pot face înainte de terminarea trata-
mentului. În celelalte cazuri, stabilirea procentului de invaliditate 
permanentă se face numai după terminarea tratamentului medical 
în termenul minim prevazut la alin.(4).

46.  (1) Pentru încasarea sumei  cuvenite în baza  contractului de asigu-
rare pentru invaliditate permanentă sau deces din accident, se va 
depune la ASIROM o cerere, în scris, precum și următoarele docu-
mente:

a) în toate cazurile: polița de asigurare (în original), copia actului de 
identitate al persoanei care depune cererea, copie după chitanța 
de plată a primelor;

b) în caz de deces al asiguratului, documentele de la lit. a și în plus: 
copia certificatului de deces, copia actului constatator al decesului, 
copia  certificatului de moștenitor;

c) la plata sumei asigurate ca urmare a unui accident, cei în drept a 
primi suma asigurată trebuie să prezinte, în afara actelor prevăzu-
te mai sus, și procesul – verbal/ actul doveditor pentru înregistra-
rea accidentului de muncă, dacă accidentul s-a produs la locul de 

muncă al asiguratului; dacă accidentul  s-a produs în altă parte, 
se prezintă procesul-verbal ori alte acte eliberate de organele com-
petente care au constatat și cercetat cauzele și împrejurările acci-
dentului, din care să rezulte data, locul și împrejurările accidentului; 
în cazul accidentelor pentru care nu s-au încheiat procese-verbale 
de constatare de către organele competente, data, locul și împre-
jurările accidentelor pot fi dovedite și prin adeverințe eliberate de 
organele sanitare care au acordat primul ajutor după accident, sau 
prin orice mijloace legale de probă, inclusiv, în lipsa altor probe, cu 
declarații de martori certificate de primării sau date în fața orga-
nelor ASIROM; 

d) decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate/handi-
cap, sau certificat medical constatator al invalidității permanente 
emise de autoritatea competentă în conformitate cu legislația în 
vigoare în România și din care să rezulte invaliditatea permanentă 
și respectiv procentul/gradul acesteia;

e) fișa medicală (cu istoricul medical) a asiguratului, raport medical 
și bilet de externare (în cazul unui eveniment spitalizat) sau alte 
acte solicitate de ASIROM, după caz, pentru soluționarea cererilor 
de plată;    
(2) Documentele vor fi depuse în limba română sau însoțite de 
traducerea legalizată în limba română efectuată de un traducător 
autorizat.
(3) Orice document medical solicitat de ASIROM va fi depus în ori-
ginal (sau în copie, dar avizată de unitatea medicală care le-a elibe-
rat), pe cheltuiala asiguratului. 
(4) Stabilirea drepturilor din asigurarea de accidente și încasarea 
acestora se face după depunerea de către cei în drept să primească 
indemnizația de asigurare a actelor prevăzute mai sus. 
(5) În caz de neîndeplinire de către asigurat a obligațiilor prevăzute 
mai sus, ASIROM are dreptul să refuze plata oricăror sume, dacă din 
acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului 
asigurat și cuantumul drepturilor din asigurare.

47.    La asigurările încheiate în baza prezentelor condiții suplimentare se   
aplică și dispozițiile legale în vigoare referitoare la decesul stabilit 
prin hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă, iar dacă la 
un moment dat, după plata indemnizației de asigurare, se descope-
ră că asiguratul este încă în viață, toate sumele plătite de ASIROM 
vor fi rambursate de către asigurat la ASIROM. 

48.  Prezenta Condiție de asigurare suplimentară se aplică numai împre-
ună cu prevederile de la §1-38 (din asigurarea de bază) și se com-
pletează cu acestea în măsura în care nu contravin clauzelor din 
prezenta condiție de asigurare suplimentară.
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ANEXĂ: SCALA DE INDEMNIZARE PENTRU INVALIDITATE PERMANENTĂ POSTTRAUMATICĂ

CONDIȚII DE ASIGURARE SUPLIMENTARE PROCEND DIN SUMA ASIGURATĂ %

1. Paralizii totale 100

2. Pierderea ambilor ochi 100

3. Pierderea unui ochi 40

4. Pierderea permanentă totală a auzului la ambele urechi 100

5. Pierderea permanentă totală a auzului la o ureche 30

6. Pierderea totală a vorbirii 100

7. Pierderea sau pierderea permanentă totală a capacității de utilizare la  
membrele superioare a: DREAPTA STÂNGA

- unui braț

- unui antebraț sau a mâinii
8. Pierderea sau pierderea permanentă totală a capacității de utilizare la   

membrele inferioare a:
- unui picior de mai sus de genunchi 60

- unui picior mai jos de genunchi 50

- unui picior sub gleznă (laba piciorului) 40

NOTĂ:

- Pierderea absolută și iremediabilă a funcționalității unui organ, sistem sau membru este considerată ca pierdere anatomică a acestuia;

- Suma totală plătită ca urmare a unui accident se obține prin cumularea tuturor procenților aferenți pierderilor suferite, dar valoarea    
cumulată nu poate depăși 100%.

NUME, PRENUME ASIGURAT / CONTRACTANT:

______________________________________

__________________________                         ________________
Semnătură asigurat / contractant                       Data

Societatea Asigurarea Românească -  
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Agenția:_______________________________

NUME, PRENUME DISTRIBUITOR:

______________________________________

COD DISTRIBUITOR:  ________________

COD ÎNREGISTRARE ASF: ____________________

Am informat contractantul de conținutul integral al condițiilor de 
asigurare și am predat un exemplar însoțit de polița de asigurare.

_________________________                                ______________    
Semnătură Distribuitor ASIROM                               Data


