
Director Executiv,

Ovidiu Racoveanu

Director General,

Adrian Marin

POLIŢA NR: GASH001

Asigurare de viata si accidente - Clasic Grup

I. CONTRACTANT:

 ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL HARGHITA 

 Adresa: Strada Eroilor Nr. 7, Loc. Miercurea Ciuc,  Jud. Harghita

  CUI: 4972281

II. PERSOANE ASIGURATE:

 Prezenta poliţă are ca obiect asigurarea unui număr de 1700 sportivi ai Contractantului.

III. ASIGURĂRI CONTRACTATE - SUME ASIGURATE: ANEXA I

IV. BENEFICIARI ÎN CAZ DE DECES AL PERSOANEI ASIGURATE: MOŞTENITORII ASIGURATULUI

PRIMA ANUALĂ FRECVENŢA DE PLATĂ PRIMA CONFORM FRECVENŢEI
68.000,00 RON Trimestrială 17.000,00 RON

Prime anuale:
Prima anuală / sportivi : 40,00 RON 

TAXA DE EMISIUNE CODUL PRODUSULUI
Taxa de emisiune: 0,00 RON T5C

Data începerii 
asigurării:

16.03.2012
Zi/Lună/An

 ora 0

Data expirării 
asigurării:

16.03.2013
Zi/Lună/An

 ora 0

Data emiterii 
poliţei:

16.03.2012
Zi/Lună/An



Director Executiv,

Ovidiu Racoveanu

Director General,

Adrian Marin

ANEXA I LA POLIŢA NR: GASH001

Asigurare de viata si accidente - Clasic Grup

ASIGURĂRI CONTRACTATE - SUME ASIGURATE PER PERSOANĂ:

Sportivi: 1700 persoane
 Deces din orice cauza: 3.000,00 RON
 Deces din accident: 5.000,00 RON
 Invaliditate permanenta din accident (%): 5.000,00 RON
 Indemnizatie zilnica pentru spitalizare din accident: 20,00 RON
 Indemnizatie zilnica pentru convalescenta din accident: 20,00 RON
 Interventii chirurgicale din accident (%): 2.500,00 RON
 Indemnizatie zilnica pentru ghips din accident: 20,00 RON

Notă: În cazul spitalizării din accident, Asiguratul va beneficia de o indemnizaţie zilnică, pentru spitalizări cu 
o durată mai mare de 3 zile, integral pentru întreaga perioadă. Numărul maxim de zile de spitalizare 
continuă plătite pentru un Asigurat este de 180 de zile într-un an de asigurare şi 90 de zile pentru un 
Eveniment asigurat.

În cazul unei convalescenţe post-spitalizare din accident, Asiguratul va beneficia de o indemnizaţie 
zilnică, integral pentru intreaga perioadă, numai in cazul în care convalescenţa urmează unei perioade 
de spitalizare continuă mai mare de 3 zile. Numărul maxim de zile de convalescenţă post-spitalizare 
este de 180 zile într-un an de asigurare şi 90 de zile pentru un Eveniment asigurat.

Asigurarea permite o fluctuaţie de personal de + / - 10%, fără plata unei prime suplimentare. Dacă 
fluctuaţia de personal va depăşi această limită, Contractantul va notifica Asigurătorul în vederea 
regularizării primei de asigurare. În caz contrar, la finalul perioadei asigurate, Asigurătorul îşi rezervă 
dreptul de a regulariza prima de asigurare în mod corespunzător fluctuaţiei de personal înregistrată în 
anul anterior de asigurare.

Condiţiile de asigurare Generale şi Particulare ataşate la prezenta poliţă fac parte integrantă din 
contractul de asigurare (versiunea 1 valabilă din ianuarie 2011). Sunt valabile numai acoperirile 
mentionate explicit in polita de asigurare.

Contractul este valabil pentru toti sportivii legitimati , cu viza anuala ,incluzand copii si juniorii 
legitimati


