ANEX~ LA CONDI}IILE
GENERALE DE ASIGURARE
DE S~N~TATE DE GRUP
Condi]ii de Asigurare pentru Clauza Suplimentar`

ASIGURAREA DE NA{TERE

I. PREVEDERI GENERALE :
1.1 Condițiile de asigurare ale Clauzei Suplimentare pentru
Asigurarea de Naștere reprezintă o Anexă la Condițiile
Generale de Asigurare de Sănătate de Grup. Clauza
Suplimentară este aplicabilă în conformitate cu limitele
menționate în Polița de Asigurare și în Certificatul de
Asigurare.
1.2 Prezentele condiții sunt aplicabile numai în cazul în
care Clauza Suplimentară pentru Asigurare de Naștere
este în vigoare.
1.3 Condițiile de asigurare ale acestei Clauze Suplimentare
sunt completate de prevederile Condițiilor Generale de
Asigurare de Sănătate de Grup. Termenii menționați cu
litere mari folosiți în prezenta Clauză au înțelesul specificat
în Condițiile Generale de Asigurare de Sănătate de Grup
și, suplimentar, în art.2 de mai jos.
În caz de divergență între Condițiile Generale de Asigurare
de Sănătate de Grup și prezenta Clauză Suplimentară,
prevalează prevederile acestei Clauze Suplimentare.
II. DEFINIȚII
2.1. Nașterea - proces fiziologic prin care fătul este expulzat
sau extras din cavitatea uterină (natural sau prin operaţie
cezariană).
2.2. Perioada de așteptare - perioada de 9 luni calculată
de la data de început a Asigurării individuale pe
parcursul căreia riscul asigurat nu este acoperit și nici
o Indemnizație de Asigurare nu este plătită pentru
Dependenții Membrilor asigurați.
III. OBIECTUL ASIGURĂRII PREZENTEI CLAUZE
SUPLIMENTARE
3.1. În schimbul plății primei de asigurare, Asigurătorul
acoperă riscul asigurat și acordă Indemnizația
menționată în Polița de Asigurare, respectiv în Certificatul
de Asigurare, în concordanță cu Condițiile de asigurare
ale prezentei Clauzei Suplimentare.
3.2. Riscul asigurat acoperit de Contractul de Asigurare
este:
- Nașterea, în concordanță cu Pachetul ales și în cadrul
limitelor menționate în Polița de Asigurare și în Certificatul
de Asigurare.
3.3. La apariția riscului asigurat prin Contractul de Asigurare,
asiguratul poate primi, dacă este specificat în Pachetul de
asigurare, Indemnizația de Asigurare pentru Naștere în
conformitate cu Condițiile de asigurare ale prezentei
Clauze Suplimentare.
3.4. Acoperirea prin aceasta Clauză Suplimentară este
valabilă de la data de început a Asigurării individuale
pentru fiecare Membru Asigurat.
IV. DURATA CLAUZEI SUPLIMENTARE
4.1. Clauza Suplimentară pentru Asigurarea de Naștere poate
fi adăugată la Contractul de Asigurare numai la începutul
Contractului de Asigurare, respectiv a fiecărei asigurări
individuale, pe măsură ce Membrul Asigurat se atașează
Grupului după încheierea Contractului de Asigurare.
4.2 Clauza Suplimentară are aceeași durată ca și Contractul
de Asigurare.
4.3. Clauza Suplimentară încetează în cazul anulării
Contractului de Asigurare sau la data reînnoirii Contractului
de Asigurare în cazul în care această Clauză Suplimentară
nu mai este atașată.
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V. BENEFICIARII ASIGURĂRII
Membrul Asigurat este beneficiarul indemnizației de
asigurare pentru riscul asigurat: Naștere. În cazul
decesului Membrului Asigurat, beneficiarii care sunt
îndreptățiți să încaseze Indemnizația de Asigurare
sunt moștenitorii legali definiți prin lege și menționați
în certificatul de moștenitor, în concordanță cu cotele
menționate în acest certificat.
VI. PRIMA DE ASIGURARE
Prima de asigurare corespunzătoare acestei Clauze
Suplimentare este parte din prima aferentă întregului
Contract de Asigurare menționată în Polița de Asigurare.
VII. ASIGURAREA DE NAŞTERE - PREVEDERI
SPECIALE
7.1 În cazul în care Membrul Asigurat dă naştere unui
copil în perioada de validitate a Contractului de Asigurare
şi a Asigurării Individuale, în cadrul sau în afara Reţelei
de Servicii de Sănătate, împrejurare ce necesită minim
1 (o) Zi de Spitalizare, conform definiţiei din Condiţiile de
Asigurare de Sănătate de Grup, Asigurătorul va achita,
dacă Pachetul aplicabil cuprinde Asigurarea de Naştere,
drept Indemnizaţie de Asigurare o sumă fixă pe an de
asigurare, stipulată în Polița de Asigurare și în Certificatul
de Asigurare.
7.2 În timpul perioadei de aşteptare de 9 (nouă) luni,
Asigurătorul nu acordă Indemnizaţie de Asigurare
de naştere Dependenţilor în cazul producerii riscului
asigurat.
7.3 Naşterea a doi sau mai mulţi copii (gemeni, tripleţi
etc.) va fi considerată un singur risc asigurat, pentru
care se va acorda o singură Indemnizaţie de Asigurare
în sumă fixă pe an de asigurare. În cazul gemenilor,
tripleţilor etc., Indemnizaţia de Asigurare va fi majorată
cu 50%.
7.4 În conformitate cu prevederile Clauzei Suplimentare,
Indemnizaţia de Asigurare pentru naştere va fi acoperită
o dată pe an de asigurare şi nu va depăşi 100% pentru
1 copil şi 150% din valoarea acesteia pentru doi sau
mai mulţi copii, conform celor menţionate în Polița de
Asigurare și în Certificatul de Asigurare.
VIII. PLATA INDEMNIZAŢIEI DE ASIGURARE
PENTRU NAŞTERE
8.1 Asigurătorul are dreptul să solicite Membrului Asigurat
să se supună unui examen medical efectuat de un medic
acceptat de Asigurător, în scopul determinării obligaţiei
de plată a Asigurătorului. Costurile acestei examinări
medicale vor fi suportate de către Asigurător.
8.2 În scopul plăţii Indemnizaţiei de Asigurare, Membrul
Asigurat va pune la dispoziţia Asigurătorului toate
documentele disponibile, în conformitate cu Art. 10,
referitoare la riscul asigurat (naşterea) produs.
8.3 Indemnizaţia de Asigurare acoperită de prezentul
Contract de Asigurare pentru naşterea unui copil de
către Membrul Asigurat, în România sau în străinătate,
va fi achitată în RON, într-un cont bancar din România.
IX. EXCLUDERI SPECIALE – ASIGURAREA
PENTRU NAŞTERE
În plus faţă de excluderile menţionate în secţiunea de
Excluderi Generale din cadrul Condițiilor Generale de

Asigurare de Sănătate de Grup, orice risc de naştere
rezultat în mod direct sau indirect, total sau parţial, ca
urmare a oricăreia dintre condiţiile de mai jos, nu va fi
considerat un risc asigurat în baza prezentului Contract
de Asigurare:
a) infertilitate, sterilitate, fertilizare artificială;
b) avort, cu excepţia cazului în care este recomandat din
punct de vedere medical;
c) orice naştere ce nu a avut loc în spital, conform
definiţiei din prezentul Contract de Asigurare.
X. PROCESUL DE DESPĂGUBIRE ŞI PLATA
INDEMNIZAŢIEI DE ASIGURARE
10.1 În conformitate cu prevederile Contractului de
Asigurare, Contractantul sau Membrul Asigurat trebuie
să depună la Asigurător, în termen de 30 de zile de
la producerea riscului asigurat, în scopul obţinerii
plăţii Indemnizaţiei de Asigurare pentru Naștere în
afara şi în interiorul Reţelei de Servicii de Sănătate,
conform prevederilor Pachetului aplicabil, următoarele
documente:
• Cererea de Despăgubire completată de Membrul
Asigurat sau de Beneficiar, în cazul decesului Membrului
Asigurat. În cazul copilului minor, documentul va fi
semnat de reprezentanţii legali ai acestuia;
• O copie după documentul de identitate al solicitantului
şi, dacă este cazul:
- documentul ce stabileşte relaţia dintre Dependent şi
Angajat;
- documentele ce dovedesc calitatea reprezentanţilor;
- certificatul de moştenitor, în cazul decesului Membrului
Asigurat;
• Declaraţia Membrului Asigurat/ Contractantului,
conţinând descrierea detaliată a împrejurărilor
Accidentului ce determină necesitatea nașterii (în cazul
unui accident);
• Documentele furnizate vor intra în proprietatea
Asigurătorului.
10.2. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a solicita
documente suplimentare şi de a investiga împrejurările
riscului asigurat, în scopul determinării obligaţiei sale de
plată. Documentele solicitate, cu titlu de exemplu și fără
a se limita la acestea, sunt: istoricul medical de la medicul
de familie şi/ sau orice alt furnizor de servicii medicale,
recomandarea Medicului Generalist/ Specialist,
rezultatele testelor efectuate (de ex. rezultatele analizelor
de sânge, buletine de analiză anatomopatologică, buletin
de analiză radiologică etc.), tratamentul aplicat, durata
internării, instituţia şi orice alte documente necesare
Asigurătorului în scopul evaluării cererii în conformitate cu
prevederile Condiţiilor de Asigurare, bilete de externare
din spital etc;
10.3. Asigurătorul are dreptul să refuze plata Indemnizaţiei
de Asigurare, dacă riscul asigurat nu a fost notificat în
perioada menţionată în art. 10.1
10.4. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi
însoţite de traducere autorizată, costul traducerii fiind
suportat de către Membrul Asigurat/ Contractant/
Beneficiar în cazul riscului asigurat autorizat de Asigurător
şi produs în străinătate.
10.5. Asigurătorul va aproba suma Indemnizaţiei de
Asigurare fixe de plătit, în funcţie de limitele de asigurare
menționate în Polița de Asigurare și Certificatul de
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Asigurare și documentele incluse în dosarul de
despăgubire şi în conformitate cu prevederile prezentei
Clauze Suplimentare.
10.6. Furnizarea de informaţii false, înşelătoare, incomplete
sau incorecte de către Asigurat sau de Beneficiarii
acestuia, ori prezentarea de documente inexacte sau
falsificate menite să schimbe data, împrejurările sau
consecinţele riscurilor vor conduce la pierderea dreptului
la indemnizaţie în baza Contractului de Asigurare.
10.7. Data înregistrării cererii de despăgubire este data la
care Asigurătorul primeşte informaţia privind producerea
riscului asigurat.
10.8. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii
ultimului document necesar, solicitat tuturor părţilor ce
pot contribui la stabilirea cu precizie a consecinţelor şi
cauzelor producerii riscului asigurat, Asigurătorul fie va
aproba, fie va respinge plata Indemnizaţiei de Asigurare
solicitată.
10.9. În cazul în care decesul Membrului Asigurat are loc
înainte de plata Indemnizaţiei de Asigurare, aceasta va fi
achitată Beneficiarilor Membrului Asigurat.
10.10. Efectuarea procedurilor de evaluare cu privire la
drepturile de asigurare nu va fi considerată o recunoaştere
a obligaţiei de plată a Indemnizaţiei de Asigurare.
XI. LIMITA TERITORIALĂ
11.1. Asigurătorul va plăti Indemnizație de Asigurare
pentru Asigurarea de Naștere dacă riscul asigurat se
produce în România sau în străinătate.
11.2. Indemnizaţiile de Asigurare acordate în baza Clauzei
Suplimentare atașată Contractului de Asigurare, pentru
Nașterea produsă fie în România, fie în străinătate, vor fi
achitate în RON, numai într-un cont bancar din România.
12. PREVEDERI FINALE
12.1. Prevederile acestei Clauze Suplimentare se completează
cu dispoziţiile legale în vigoare.
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