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Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii 
și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de vânzări 
Allianz-Țiriac.  
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea de studii clinice oferită de Allianz-Țiriac este un produs de asigurare care se adresează persoanelor juridice care realizează studii clinice şi vor să asigure 
persoanele participante la studiu.  
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Riscuri asigurate: 

 

 deces  

 invaliditate permanentă 

 cheltuielile medicale necesare a fi efectuate ca urmare a unor 
complicaţii apărute în urma participării Asiguratului la studiul clinic 
nominalizat în poliţa de asigurare 

 spitalizare de maximum 30 de zile/an, survenită ca urmare a unor 
complicaţii apărute în urma participării  Asiguratului la studiul clinic 

 

  afecţiuni apărute ca urmare a faptului că Asiguratul ignoră sau nu respectă 
instrucţiunile şi recomandările Contractantului 

 evenimente produse ca urmare a faptului că Asiguratul nu a furnizat date 
exacte sau nu a răspuns cu bună credinţă la toate întrebările puse de 
Contractant la începutul studiului clinic 

 evenimente produse ca urmare a faptului că Asiguratul nu a respectat 
întocmai indicaţiile Contractantului referitoare la desfăşurarea studiului clinic 

 urmările iradierii puternice, cu o intensitate de cel puţin 100 eV, prin raze 
laser sau maser ori prin raze ultraviolete produse artificial 

 sinuciderea sau tentativa de sinucidere 

 invaliditatea permanentă şi/sau decesul Asiguratului prilejuite de consumul 
de alcool sau de droguri, abuzul ori utilizarea de medicamente fără 
prescripţie medicală 

 consecinte ale mutaţiilor genetice 
 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 ! consecinţele afecţiunilor pre-existente sau ale bolilor cronice, chiar dacă 
acestea s-au declanşat sau acutizat în perioada asigurată 

! agravarea afecţiunilor existente sau afecţiunile care s-ar fi produs 
independent de participarea Asiguratului la studiul clinic 

! afecţiunile apărute ca urmare a neglijenţei personalului medical participant la 
studiul clinic 

! în situaţia în care boli pre-existente sau alte cauze independente de studiul 
clinic contribuie la invaliditatea permanentă a Asiguratului, acoperirea oferită 
prin asigurare este limitată strict la contribuţia studiului clinic asupra 
invalidităţii permanente dobândite 

      

 
Unde beneficiez de asigurare? 

 Asigurarea este valabilă în România, potrivit precizărilor din poliţă 
 

 
Ce obligaţii am? 

− Respectarea legislaţiei în vigoare privind efectuarea studiilor clinice  

− Plata primei contractuale anticipat şi integral 

− Declaraţii exacte şi complete în cererea-chestionar completată înainte de încheierea contractului de asigurare 

− Comunicarea către Allianz-Țiriac a oricărei modificări a datelor luate în considerare la încheierea asigurării 

− Selectarea unei locaţii adecvate, precum şi a personalului medical calificat pentru efectuarea studiului clinic 

− Luarea măsurilor astfel încât personalul medical ce efectuează studiul clinic să urmeze întocmai procedura standard de raportare a efectelor adverse în cazul 
studiilor clinice elaborate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, precum şi prevederile protocolului pentru studiul clinic asigurat 

− Furnizarea tuturor informaţiile şi probelor documentare solicitate de Asigurător şi acordarea permisiunii de a face investigaţii asupra evoluţiei medicale a Asiguratului 

− Informarea Asiguraţilor asupra condiţiilor prezentei asigurări 
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− Creearea condiţiilor de păstrare a caracteristicilor organoleptice şi farmaco-terapeutice ale produselor utilizate în cadrul studiului clinic asigurat 

− În caz de producere a unui risc asigurat, avizarea Asigurătorului şi luarea măsurilor pentru a limita consecinţele acestuia 
 

 
Când şi cum plătesc? 

− Prima contractuală se achită integral şi anticipat la încheierea contractului  de asigurare, utilizând metodele de încasare puse la dispoziţie de Allianz-
Țiriac/Intermediar (plata online, card bancar, transfer bancar) 

 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Răspunderea Asigurătorului pentru fiecare persoană asigurată începe în momentul în care aceasta îşi exprimă în scris consimţământul de a participa la studiul clinic 
asigurat şi încetează la data ultimului control făcut Asiguratului, în cadrul studiului clinic, dar nu mai târziu de expirarea timpului de acoperire menţionat în poliţă     

− Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Allianz-Țiriac privind plata unor despăgubiri se stinge în termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat  
 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac 

− Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro. 
 
Poți inceta/rezilia contractul de asigurare, pe toata durata acestuia, prin denunţare cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca denunțarea să-și 
producă efectele. 
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