Nr Curent:
Polita nr: 3261376
Asociatia Bicheru Cycling

Sport Protect

Certificat de Asigurare
Prin acest certificat, se asigură de către Allianz-Ţiriac protecţia
financiară a doamnei/ domnului ________________________
CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

împotriva riscurilor de accidente persoane ce pot surveni în timpul
desfăşurării evenimentului sportiv Mamut Bike Race, din data de 10
Septembrie 2016
Sport Protect acoperă cheltuielile asociate unui accident survenit în cadrul
competiţiei menţionate, cu următoarele limite de sumă asigurată:

pentru cheltuieli aferente intervenţiilor chirurgicale din accident: 1.400 lei

pentru fracturi din accident: 700 lei

pentru invaliditate permanente din accident: 14.000 lei

în caz de deces ca urmare a unui accident: 9.000 lei
Detalii privind condiţiile de asigurare pot fi accesate pe site-ul oficial al
organizatorului.

Contravaloarea prezentului certificat de asigurare este de 10 (zece) lei.

Nota de informare:
Drepturile si obligatiile corespunzatoare acestei asigurari de accidente persoane, sunt stabilite prin conditiile de asigurare.
Beneficii si Riscuri acoperite: Detalierea completa si exacta se regaseste in cadrul conditiilor de asigurare.


Deces din accident: este acoperit riscul de deces ca urmare a unui accident suferit de catre asigurat, in perioada de valabilitate a politei. Prin accident se intelege evenimentul subit , provenit din afara si fara vointa asiguratului: explozia, prabusirea/
alunecarea de teren, lovirea, inteparea, taierea , caderea, atacul din partea altei persoane, trasnetul,electrocutarea, arsura, degerarea, inecul, intoxicarea subita, otravirea, asfixierea subita, infectia accidentala., cele produse ca urmare a circulatiei mijloacelor de transport sau din cauza accidentelor produse acestora, precum si cele provocate si functionarea ori folosirea masinilor, aparatelor, instrumentelor,sculelor sau armelor, urmarile efortului fizic excesiv, impus de forta majora. In cazul producerii
riscului asigurat, indemnizatia de asigurare este egala cu suma asigurata.



Invaliditate permanenta din accident: este asigurat riscul de invaliditate totala sau partiala ca urmare a uniui accident suferit de Asigurat pe perioada de valabilitate a politei. Reprezinta prejudicierea corporala permanenta ca urmare a unui accident,
caracterizata prin modificari morfo-functionale—reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual- ivite in decurs de un an de la data accidentului si nesusceptibile de ameliorari. Indemnizatia de asigurare este egala cu parte din suma asigurata
pentru invaliditate , corespunzatoare gradului de invaliditate permanenta stabilit de medic.



Interventii chirurgicale: reprezinta acoperirea riscului pentru cazurile de interventii chirurgicale posttraumatice. In cazul in care persoana asigurata sufera un accident care necesita o interventie chirurgicala , cu internare postoperatorie, Asiguratorul
plateste o indemnizatie stabilita in baza scalei pentru interventii chirurgicale.



Fracturi: reprezinta acoperirea riscului pentru cazul de fracturi, urmare a unui accident. In cazul in care persoana asigurata sufera un accident soldat cu una sau mai multe fracturi, Asiguratorul plateste o indemnizatie stabilita in baza scalei de fracturi.

Intrarea in vigoare si Incetarea raspunderii asiguratorului: raspunderea Asiguratorului incepe la momentul declarat oficial ca inceputul evenimentului sportiv, cu conditia platii contravalorii certificatului de asigurare, pentru care se asigura protectia Asiguratului si
care este mentionat in Certificatul de asigurare si inceteaza la momentul declarat oficial la incheierea evenimentului sportiv respectiv, dar nu mai tarziu de 24 de ore consecutive acestuia.
Modalitati de incetare a contractului de asigurare:Contractul de asigurare poate inceta doar odata cu incetarea evenimentului sportiv mentionat in Certificatul de asigurare.
Excluderi: urmarile iradierii puternice, cu o intesitate de cel putin 100eV, prin raze laser sau maser ori prin raze ultraviolete produse artificial;urmarile normale ale luminii, temperaturii sau starii timpului; sinuciderea sau tentativa de sinucidere: invaliditatea permanenta si/sau decesul prilejuite de consumul de alcool sau droguri, abuzul sau utilizarea de medicamente fara prescriptie medicala; comiterea sau tentative de a comite, cu intentie de catre asigurat a unor fapte penale; razboi ( declarat sau nu); invazie sau actiunea unui dusman extern; razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie dictatura militara,conspiratie,explozie atomica,radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;poluare sau contaminare din orice cauza.Detalierea completa si exacta se regaseste in cadrul conditiilor de asigurare.
Modalitati de plata a indemnizatiei de asigurare: Indemnizatiile de asigurare se platesc in maxim 30 de zile de la depunerea intregii documentatii la sediul Asiguratorului, in baza solicitarii scrise a Asiguratului privind sumele datorate.Pentru mai multe detalii va
rugam sa contactati cea mai apropiata sucursala Allianz– Tiriac sau Call Centre: telefon 0801.0801.08 sau 021.20.19.100 ( de luni pana vineri intre orele 08:00-20:00);e-mail :info@allianztiriac.ro
Informatii generale privind deducerile prevazute de legislatia fiscal care se aplica contractelor de asigurare: Conform prevederilor Codului Fiscal , primele de asigurare aferente contractelor de accidente persoane nu sunt deductibile fiscal, iar sumele
incasate din asigurare nu sunt impozabile ( informatii de actualitate pentru luna curenta).
Legea aplicabila: Legea aplicabila contractului de asigurare este legea romana.
Fond de garantare: Fondul de garantare al asiguratilor este destinat platii indemnizatiilor de asigurare garantate in cazul insolvabilitatii Asiguratorului si este administrat de catre ASF.
Reclamatii: In vederea rezolvarii pe cale amiabila a eventualelor reclamatii formulate de catre beneficiarii politei , va rugam sa formulati o reclamatie scrisa pe oricare din adresele: Caderea Bastiliei 80-84 , e-mail: info@allianztiriac.ro , fax: 021.208.22.11 ,
www.allianztiriac.ro .
Asigurator: SC ALLIANZ– TIRIAC ASIGURARI SA, Str Caderea Bastiliei 80-84, sector 1, Bucuresti,010616, Romania. Capital social subscris si varsat 94.393.890 lei,inregistrata la ORC:J40/15882/1994, CUI 6120740, autorizata ASF RA-017, Operator date
cu caracter personal nr. 779; EN ISO 9001:2008. (Informatii de actualitate pentru luna curenta) ;telefon 0801.0801.08 sau 021.20.19.100 ( de luni pana vineri intre orele 08:00-20:00);e-mail info@allianztiriac.ro.
Declaratii: Asiguratul confirma ca a luat la cunostinta si accepta conditiile generale de asigurare de accidente persoane , versiunea CGAO01 si este de acord ca acestea sa faca parte integranta din polita de asigurare; confirma ca a citit si este de acord cu informatiile din Nota de Informare.

