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Aceşti Termeni şi Condiţii de Asigurare pentru Asigurarea
facultativă Confort Platinum de protecţie Card /Chei /Numerar
/Documente sunt puşi la dispoziţie în conformitate cu Contractul
Asigurare de Grup încheiat între:
SOGESSUR S.A., o societate înregistrată şi funcţionând conform
dreptului francez, cu sediul în: Tour D2 – 17 Bis Place des Reflets
92919 Paris La Défense Cedex France, înregistrată în Franţa sub
numărul 379 846 637 RCS Nanterre, autorizată de Autoritatatea de
Supraveghere franceză (Autorité de Contrôle Prendentiel et de
Résolution – ACPR) să activeze în România în baza dreptului de
stabilire prin intermediul sucursalei din România SOGESSUR S.A.
PARIS – SUCURSALA BUCUREŞTI, cu sediul în Splaiul
Independenţei, nr. 15, Bl. 100, sc. 1, et. 2, birourile 2.08 şi 2.09, Sector
5, Bucureşti, România, telefon 0374902222, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/9293/2018, Cod Unic de Înregistrare: 39557849 în calitatea sa de
Asigurător (denumită în continuare „SOGESSUR” sau „Asigurătorul”)
şi
BRD - Groupe Société Générale SA, instituţie de credit reglementată
şi care funcţionează conform legislaţiei române, cu sediul social în
Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, telefon +4021/301 61 00,
fax +4021/301.66.36, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J40/608/19.02.1991, în Registrul bancar cu nr. RB-PJR-40007/18.02.1999 (denumită în continuare „BRD” sau „Contractantul”).
Contractul de Asigurare de Grup este încheiat între Asigurător și
Contractant în scopul asigurării Cardului /Cheilor /Numerarului/
Documentelor deținute de Asigurat împotriva evenimentelor asigurate.
ARTICOLUL 1 – PARTE INTRODUCTIVĂ
Având în vedere că:
BRD este agentul afiliat al Asigurătorului, autorizat de către ASF
(Autoritatea de Supraveghere Financiară) să acţioneze în numele său,
fiind autorizat de către ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară)
având Cod Unic de Identificare: RAJ 58375.
Clienţii BRD au posibilitatea de a-şi asigura Cardul, Cheile şi Cheile
casetei de valori, Numerarul, Documentele prin încheierea Contractului
de Asigurare;
BRD – Groupe Société Générale
Turn BRD – Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171
Bucureşti, România; Tel: +4021.301.61.00;
Fax: +4021.301.66.36, www.brd.ro

1.1. Acest Contract de Asigurare, incluzând drepturile şi obligaţiile
ce decurg din acesta este guvernat de legile române şi, în caz
de dispută, eventualele litigii vor fi soluţionate de către instanţele
competente din România.
1.2. Limba utilizată în prezentul document este limba română.
1.3. Toate Primele de Asigurare ce fac referire la acest Contract de
Asigurare sunt exprimate și colectate de BRD de la Asigurat
astfel:
 Pentru Cardurile în Lei, Prima de Asigurare este stabilită în USD
şi se plăteşte de către Asigurat în Lei, la cursul de schimb
comunicat de Banca Naţională a României (BNR) valabil
la data plăţii;
 Pentru Cardurile în EUR, Prima de Asigurare este stabilită
în EUR şi se plăteşte de către Asigurat în EUR.
Această Asigurare face parte din categoria asigurărilor generale.
ARTICOLUL 2 – DEFINIŢII
Următorii termeni sunt definiţi cu privire la acest Contract de Asigurare:
CONTRACTUL DE ASIGURARE – prezentul set de Termeni şi Condiţii
de Asigurare împreună cu Cererea de Asigurare /Certificat de Asigurare
Confort (Confort Platinum) oferite de Asigurător prin BRD, clientului
BRD.
FORMULARUL CERERE DE ASIGURARE CONFORT PLATINUM
 Cererea de subscriere la Contractul de Asigurare, semnată de
către Clientul BRD, deţinător al unui Cont Curent cu Card atașat.
 Cererea de Asigurare este parte integrantă din Contractul de
Asigurare dobândind statut de Certificat de Asigurare după
prelevarea Primei de Asigurare din Contul Curent.
ASIGURAT – orice client BRD, persoană fizică indicată în Cererea de
asigurare Confort Platinum, drept titular al unui cont curent cu card
atașat și care a aderat la Contractul de asigurare. Asiguratul este
întotdeauna Beneficiarul despăgubirii.
BENEFICIAR – Asiguratul, care urmare a producerii Evenimentului
Asigurat are dreptul la Despăgubire.
Capital Social în RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB-PJR-40-007/18.02.1999
Codul de înregistrare în scopuri de TVA: RO 361579
Cod unic de înregistrare în Registrul Intermediarilor de asigurări: RAJ58375;

CLIENT BRD – orice persoană fizică care a încheiat cu BRD
un Contract de Cont Curent cu Card atașat, în vigoare la data la care
Cererea de Asigurare Confort Platinum este formulată, devenind astfel
Titular de cont.
CONT CURENT – orice Cont Curent privat deschis la BRD de Clientul
BRD ca urmare a încheierii Contractului de Cont Curent cu Card atașat,
menţionat ca atare în formularul Cerere de Asigurare Confort Platinum.
CARD – cardurile de debit Platinum în toate monedele, emise de BRD
ce pot fi ataşate unui Cont Curent în Termenii şi Condiţiile contractului
de Cont Curent cu Card ataşat.
CHEI – cheile şi, în general, orice instrument sau dispozitiv inclusiv
încuietoarea în sine, servind la funcţionarea mecanismelor
de deschidere şi închidere ale unei uşi de la un apartament /casă
sau vehicul utilizat în mod legal de Asigurat (în calitate de proprietar
sau chiriaş), cheile de la garaj sau servieta diplomat.
CHEILE CASETEI DE VALORI – cheile oricărei casete de valori
închiriate de un Client BRD de la BRD şi care, totodată, este Asigurat
în temeiul acestui Contract de Asigurare.
DOCUMENTE
 Cartea de Identitate, permisul de conducere, paşaportul
Asiguratului;
 Cartea de identitate sau talonul vehiculului, proprietatea
Asiguratului;
 Abonamentul lunar sau pe o perioadă mai lungă de metrou
/troleibuz /tramvai /autobuz al Asiguratului (nu include costurile de
transfer).
UTILIZATOR AUTORIZAT DE CARD – persoana fizică, cu vârstă
minimă de 14 ani, desemnat de Asigurat în Cererea de Asigurare
Confort Platinum şi pe numele căreia Titularul de cont a solicitat
emiterea unui Card (completând formularele standard ale băncii şi
furnizând datele de identificare), conferindu-i acestuia drept de utilizare
în Contul sau curent şi pe numele sau, în calitate de împuternicit, prin
intermediul Cardului emis în numele său. Din punct de vedere al
asigurării, orice Persoană Apropiată este inclusă.
PERSOANĂ APROPIATĂ – orice persoană aflată într-o relație cu
Asiguratul, mai precis soţ /soţie, părinţi, copii (inclusiv copii adoptaţi sau
sub tutelă), fraţi /surori, bunici, nepoţi sau o persoană cu care
Asiguratul trăiește în uniune consensuală.
UTILIZATOR NEAUTORIZAT – orice persoană, alta decât Asiguratul
sau Utilizatorul Autorizat de Card.
PERIOADĂ DE ASIGURARE – perioada de asigurare este de 12 luni
calendaristice, calculată de la Data de Început a Asigurării, reînnoită
automat la Data Aniversară în cazul în care nu intervine un caz de
încetare dintre cele menționate la articolul 10 de mai jos.
DATA DE ÎNCEPUT A ASIGURĂRII – reprezintă data la care se
îndeplinesc cumulativ condiţiile: (i) Clientul BRD semnează Formularul
Cerere de Asigurare Confort Platinum (ii) Prima de Asigurare este
plătită Asigurătorului, conform Articolului 9.
DATĂ ANIVERSARĂ – ultima zi a Perioadei de Asigurare anterioare
când poate interveni reînnoirea Contractului de Asigurare.
DESPĂGUBIREA – suma plătită de Asigurător Asiguratului ca urmare
a producerii unui Eveniment Asigurat în Perioada de Asigurare.
PRIMĂ DE ASIGURARE – primă anuală, aferentă Perioadei
de Asigurare, achitată de clientul BRD/ Asigurat şi colectată de către
BRD.
PERIOADĂ DE AŞTEPTARE – perioadă de 10 zile consecutive
calculate de la Data de Început a Asigurării, și în care orice eveniment
menţionat la Articolul 6 al prezentului set de Termeni şi Condiţii
de Asigurare, survenit în perioada de aşteptare, nu este considerat
ca fiind acoperit, iar Asiguratul nu are dreptul să primească
Despăgubire pentru acesta.
ATAC FIZIC – orice act de violenţă comis de o Terţă Persoană,
cauzând leziuni corporale Asiguratului și orice act de ameninţare violent
menit să deposedeze Asiguratul sau orice act de ameninţare reală
cu violenţă care influenţează voinţa Asiguratului.

PIN – cod personal de identificare a Cardului.
EVENIMENT ASIGURAT – orice eveniment accidental definit la
Articolul 6 din prezentul set de Termenii şi Conditii ale Asigurării
Facultative Confort Platinum de protecţie Card /Chei /Numerar
/Documente din care rezultă obligaţia Asigurătorului de a achita
Despăgubirea în condiţiile Articolului 8.
TERŢ sau TERŢĂ PERSOANĂ – orice persoană, alta decât
Asigurătorul, BRD, Asiguratul ori Utilizatorul autorizat de Card.
FURNIZORUL
DE
SERVICII
DE
ADMINISTRARE
AL
ASIGURĂTORULUI – Willis Towers Watson România Broker de
Asigurare-Reasigurare S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca
nr. 133-137, etaj 4, sector 1, Cod fiscal: 8971653, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/ 9647/ 1996, autorizaţie de brokeraj
RBK 052/10.04.2003, care, în baza contractului încheiat
cu Asigurătorul, asigură activitatea legată de administrare a Asigurării
şi investigarea Evenimentelor Asigurate.
STOPARE /BLOCARE CARD – acțiunea de blocare a Cardului
în vederea prevenirii utilizării ulterioare a acestuia.
FURT – acţiunea de a deposeda Asiguratul de un bun aflat în posesia
sau controlul acestuia, fără consimţământul lui, acţiune comisă de un
Terţ cu scopul de a şi-l însuşi ilegal.
PIERDERE – situaţia în care Asiguratul nu mai deţine posesia,
independent de voinţa sa, asupra bunului asigurat ce îi aparţinea
şi pe care astfel nu-l mai poate folosi.
EFRACŢIE – intrarea în mod ilegal într-o casă, încăpere, dependinţă
sau orice spaţii îngrădite legate de acestea, fără consimţământul
Asiguratului care le foloseşte sau refuzul de a părăsi aceste spaţii.
TÂLHĂRIE (JAF) /AGRESIUNE – furtul asupra Asiguratului săvârşit
prin recurgerea la violenţe, ameninţări, ori provocând temeri
Asiguratului prin alte metode, ori prin punerea Asiguratului în stare de
inconştienţă sau neputinţă de a se apăra. În tot cuprinsul acestui
document orice referire la Furt va include, atunci când se aplică, şi
Tâlhăria.
ARTICOLUL 3 – MODALITĂŢI AGREATE DE SUBSCRIERE A
ASIGURĂRII
Procesul de încheiere a Contractului de Asigurare se desfăşoară după
cum urmează:
 Clientul BRD completează şi semnează Cererea de Asigurare
Confort Platinum în 2 exemplare.
 Contractul de Asigurare este oferit Clientului BRD fie individual, fie
inclus în pachet alături de alte produse şi servicii bancare.
ARTICOLUL 4 – DATA DE ÎNCEPUT A ASIGURĂRII ŞI DURATA
ASIGURĂRII
Contractul de Asigurare va intra în vigoare la data semnării Cererii de
Asigurare Confort Platinum (aşa cum este indicată în Formularul Cerere
de Asigurare Confort Platinum) și condiționat de plata Primei de
asigurare.
Contractul de Asigurare va fi activat începând cu Data de Început a
Asigurării, aşa cum este prevazută la Articolul 9.
Contractul de Asigurare ramâne în vigoare până la Data Aniversară şi
este reînnoit automat pe perioade de asigurare succesive, prin acord
tacit, în condiţiile prevăzute la Articolul 9, cu excepţia cazurilor de
încetare menţionate la Articolul 10 din prezentul document.
Asiguratul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul de Asigurare
în condiţiile de la Articolul 10 din prezentul document.
ARTICOLUL 5 – TERITORIALITATE
Toate riscurile asigurate menţionate la Articolul 6 sunt acoperite
în întreaga lume.

ARTICOLUL 6 – OBIECTUL ASIGURĂRII /RISCURI ASIGURATE
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6.1. SECURITATE FINANCIARĂ
Asigurătorul va despăgubi Beneficiarul, până la suma maximă,
pierderile pecuniare (financiare) suferite care nu sunt suportate
de Bancă (în conformitate cu Condiţiile Generale Bancare agreate
de Clientul cu BRD), urmare a Furtului, Tâlhăriei sau a Pierderii
Cardului şi utilizării abuzive ulterioare a acestuia de către un Utilizator
Neautorizat în Perioada de Asigurare.
Prin utilizarea abuzivă ulterioară se înţelege orice Utilizare
Neautorizată: operaţiuni frauduloase de plată sau retragere numerar
efectuate de un Utilizator Neautorizat prin folosirea Cardului furat
/pierdut în timpul perioadei de asigurare, între momentul Jafului
/Furtului /Pierderii (menţionat în plângerea înaintată poliției) şi data
stopării Cardului de către Asigurat fie telefonic, la serviciul MyBRD
Contact, fie prin depunerea la unitatea BRD de către Client a unei
cereri de Stopare Card, semnată de acesta (în caz de Jaf /Furt
/Pierdere).
Contractul de asigurarea acoperă tranzacţiile frauduloase efectuate
cu Cardul furat /pierdut, într-un interval de maximum 72 de ore înaintea
Stopării Cardului la BRD prin metodele menţionate mai sus.
Un eveniment asigurat care se produce în Perioada de Aşteptare nu
este considerat ca fiind Eveniment Asigurat, Asiguratul neavând dreptul
să primească Despăgubirea.
IMPORTANT: Asiguratul /Utilizatorul Autorizat de Card trebuie să ia
toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia şi securitatea
Cardului şi a codului PIN aferent pentru a fi despăgubit în caz
de producere a Evenimentului Asigurat. Asiguratul nu trebuie
să împrumute Cardul nimănui, indiferent dacă sunt Persoane Apropiate
sau Terţi, nici să le divulge acestora codul PIN şi nici să nu îl înscrie
pe spatele Cardului sau pe alt document.
VALOAREA MAXIMĂ A DESPĂGUBIRII /CARD ASIGURAT
/PERIOADĂ DE ASIGURARE
Despăgubirea maximă per Card şi per Perioadă Asigurată pentru
această secţiune este:
 2000 USD, echivalentul in Lei, pentru Cardurile emise în Lei;
 Sau 2000 EUR pentru Cardurile emise în EUR.
Valoarea despăgubirii include rambursarea, în cazul Cardului pierdut
sau furat urmat de utilizări frauduloase, şi a cheltuielilor generate
de Stoparea Cardului (a cheltuielilor de notificare şi de înlocuire).
În cazul unui Card furat sau pierdut fără operaţiuni frauduloase
înregistrate, Asigurătorul va despăgubi o singură dată per Perioadă de
Asigurare per Card asigurat costurile de blocare, reemitere, înlocuire
ale Cardului în limita maximă 150 USD, echivalentul în Lei pentru
Cardurile emise în Lei sau 150 EUR pentru Cardurile emise în EUR în
funcţie de moneda în care este deschis Contul Curent.
Despăgubirea achitată pentru toate Evenimentele Asigurate petrecute
pe parcursul Perioadei de Asigurare nu poate depăşi limitele maxime
menţionate mai sus.
ÎN CAZUL PRODUCERII EVENIMENTULUI ASIGURAT
Pentru a fi îndreptățit la Indemnizația de Despăgubire, Asiguratul
trebuie să întreprindă următoarele acţiuni cumulative:
1. De îndată ce Asiguratul observă /constată jaful, furtul sau
pierderea Cardului, trebuie să:
 Solicite la BRD, la numărul de telefon dedicat (MyBRD Contact)
+4021 302 61 61, Blocarea Cardului și să completeze în scris, la
o agenţie BRD, „Avizul privind pierderea /furtul cardului”, în 2
exemplare.
 Depună o plângere la autorităţile de poliţie competente, în 2 zile
lucrătoare în cazul în care Cardul a fost furat şi a suferit pierderi
financiare şi să solicite o dovadă scrisă a înregistrării plângerii.
2. În termen de 5 zile lucrătoare (această perioadă este redusă la 2
zile lucrătoare în caz de Furt) de la data la care Asiguratul observă în
extrasul de cont operaţiuni efectuate fraudulos prin utilizarea Cardului
furat /pierdut, trebuie să:

 Declare producerea evenimentului asigurat la Willis
Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare
S.R.L. /Serviciul Confort, la numărul de telefon dedicat:
+4021 231 92 21.
Completeze la BRD „Avizul de refuz la plată” în care să
menţioneze sumele debitate din cont pe care Asiguratul nu le
recunoaşte şi care au fost realizate cu Cardul furat /pierdut
(un exemplar pentru BRD şi altul pentru Asigurat).
STABILIREA DESPĂGUBIRII
În vederea calculării despăgubirii, Asiguratul trebuie să pună la
dispoziţia Furnizorului de servicii de administrare al Asigurătorului:
Willis Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare
S.R.L. prin fax, la numărul +4021 231 91 70, prin e-mail
confort@willistowerswatson.com sau prin poştă: str. Calea Floreasca
nr. 133-137, etaj 4, sector 1, Bucureşti, România următoarele
documente:
 Copia cărții de identitate a Asiguratului;
 Copie a formularului oficial „Aviz de pierdere /furt Card” completat
de Asigurat la BRD sau confirmarea BRD privind Stoparea
Cardului furat /pierdut (data, ora şi minutul apelului de Stopare,
confirmate de către bancă);
 Declaraţie pe propria răspundere cu privire la circumstanţele
producerii evenimentului;
 În cazul utilizării frauduloase (abuzive) a Cardului, o copie a
extrasului bancar sau a listei operaţiunilor care indică detaliile
operaţiunilor frauduloase efectuate şi a sumelor debitate din
contul Asiguratului şi nerecunoscute de acesta;
 Copia plângerii înregistrate la poliţie, numai în caz de Tâlhărie
sau Furt;
 În caz de leziuni corporale ca urmare a unei agresiuni fizice,
certificat medical sau raport medical scris care să ateste acest
fapt, întocmit fie de un medic, fie de serviciul de urgenţă
(Salvare /Poliţie).
Asigurătorul va putea delega un expert sau anchetator pentru a evalua
circumstanţele producerii evenimentului asigurat şi valoarea
despăgubirii.
6.2. FURTUL NUMERARULUI CU AGRESIUNE
Asigurătorul va despăgubi, până la suma maximă, furtul de numerar
retras de către Asigurat de la orice bancomat /ATM sau de la orice
ghişeu BRD din Contul Curent în termen de 24 de ore de la retragere,
ca urmare a unui jaf, a unui accident rutier în care Asiguratul este rănit
fizic sau în caz de pierdere a cunoștinței Asiguratului, vertij sau leșin
care a avut loc în Perioada de Asigurare.
VALOAREA MAXIMĂ A DESPĂGUBIRII /CARD ASIGURAT
/PERIOADĂ DE ASIGURARE
Despăgubirea maximă per Card asigurat per Perioadă de Asigurare
este de 1000 USD pentru Cardurile emise în Lei sau 1000 EUR pentru
Cardurile emise în EUR, indiferent de numărul de riscuri asigurate
survenite în Perioada de Asigurare.
ÎN CAZUL PRODUCERII EVENIMENTULUI ASIGURAT
Pentru a fi îndreptățit la Despăgubire, Asiguratul, trebuie întreprindă
cumulativ următoarele acţiuni:
 Să depună, în termen de 2 zile lucrătoare de la producerea
Evenimentului Asigurat, o plângere la autorităţile de poliţie
competente şi să solicite o dovadă scrisă a înregistrării plângerii;
 Să declare în 5 zile lucrătoare (această perioadă este redusă la 2
zile în caz de Furt/Jaf), de la producerea evenimentului asigurat
la Willis Towers Watson România Broker de AsigurareReasigurare S.R.L. /Serviciul Confort, la numărul de telefon
dedicat: +4021 231 92 21.
STABILIREA DESPĂGUBIRII
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În vederea calculării valorii Despăgubirii, Asiguratul trebuie să pună la
dispoziţia Furnizorului de servicii de administrare al Asigurătorului:
Willis Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare
S.R.L. prin fax: +4021 231 91 70, prin e-mail
confort@willistowerswatson.com sau prin poştă: str. Calea Floreasca
nr. 133-137, etaj 4, sector 1, Bucureşti, România următoarele
documente:
 Copia cărții de identitate a Asiguratului;
 Copie a plângerii depusă la Poliţie şi dovada înregistrării acesteia,
plângere în care se menţionează contravaloarea pierderilor
financiare suferite astfel, circumstanţele şi în particular natura
actelor de violenţă sau de constrângere suferite de Asigurat;
 În caz de leziuni corporale ca urmare a unui atac fizic, un raport
medical sau alt document care să ateste agresiunea, cum ar fi
declaraţia detaliată şi formalizată a unui martor (declaraţie scrisă,
datată şi semnată de respectivul martor) cu datele personale ale
acestuia (nume, prenume, data naşterii, locul naşterii, adresa,
profesia şi relaţia de subordonare cu victima), documente
precizând circumstanţele şi consecinţele agresiunii suferite;
 În caz de pierdere a cunoştinţei, ameţeală, leşin, accident rutier:
certificat medical sau raport medical întocmit de medic sau
de serviciul de urgenţă (Salvare /Poliţie sau Pompieri).
 Copie a extrasului de cont sau chitanţă de la ATM care să ateste
valoarea numerarului retras de utilizatorul de Card.
Asigurătorul va putea delega un expert sau anchetator pentru a evalua
circumstanţele producerii evenimentului asigurat şi valoarea
despăgubirii.
6.3. PROTECŢIA DOCUMENTELOR
Asigurătorul va despăgubi Asiguratului până la suma maximă, costurile
de înlocuire a Documentelor furate sau pierdute dacă evenimentul s-a
petrecut în Perioada de Asigurare.
VALOAREA MAXIMĂ A DESPĂGUBIRII /CARD ASIGURAT
/PERIOADĂ DE ASIGURARE
Despăgubirea maximă per Card, per Perioadă de Asigurare este de
150 USD, echivalentul în Lei pentru Cardurile emise în Lei sau 150
EUR pentru Cardurile emise în EUR indiferent de numărul de riscuri
asigurate survenite în Perioada de Asigurare.
ÎN CAZUL PRODUCERII EVENIMENTULUI ASIGURAT
Pentru a fi îndreptățit la Despăgubire, Asiguratul trebuie întreprindă
cumulativ următoarele acţiuni:
 În termen de 2 zile lucrătoare de la data de la care Asiguratul
observă pierderea sau furtul Documentelor să facă o declaraţie
de pierdere /furt la autorităţile de poliţie competente, menţionând
pierderea /furtul Documentelor şi să solicite o dovadă a depunerii
acesteia;
 Să declare, în 5 zile lucrătoare (această perioadă este redusă la 2
zile în caz de Furt), producerea evenimentului asigurat la Willis
Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare
S.R.L. /Serviciul Confort, la numărul de telefon dedicat:
+4021 231 92 21.
STABILIREA DESPĂGUBIRII
În vederea calculării Despăgubirii Asiguratul trebuie să le pună la
dispoziţia Furnizorului de servicii de administrare al Asigurătorului:
Willis Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare
S.R.L. prin fax: +4021 231 91 70, prin e-mail
confort@willistowerswatson.com sau prin poştă: str. Calea Floreasca
nr. 133-137, etaj 4, sector 1, Bucureşti, România următoarele
documente:
 Copia cărții de identitate a Asiguratului;
 Copia plângerii /declaraţiei din care să reiasă faptul că
Documentele au fost furate şi dovada înregistrării acesteia la
poliţie;

 În caz de leziuni corporale ca urmare a unui atac fizic, certificatul
medical care să ateste acest fapt, întocmit fie de un medic, fie de
serviciul de urgenţă (Salvare /Poliţie);
 O declaraţie pe proprie răspundere a Asiguratului din care să
reiasă circumstanţele producerii evenimentului;
 O copie a noilor Documente emise pentru înlocuirea celor vechi
care au fost pierdute sau furate şi /sau copie chitanţă /bon fiscal
care să ateste cheltuielile efectuate pentru refacerea lor. Pentru
abonamentul lunar (sau pe perioadă mai lungă) de metrou
/troleibuz /tramvai /autobuz se va solicita copia după chitanţă
reprezentând dovada achiziţiei abonamentului pierdut sau furat
sau copia noului abonament care îl înlocuieşte pe cel pierdut
/furat.
Asigurătorul va putea delega un expert sau anchetator pentru a evalua
circumstanţele producerii evenimentului asigurat şi valoarea
Despăgubirii.
6.4. PROTECŢIA CHEILOR
Asigurătorul va despăgubi Asiguratului până la suma maximă,
cheltuielile ocazionate de înlocuire a Cheilor pierdute /furate, dacă
evenimentul s-a produs în Perioada de Asigurare.
În cazul Pierderii /Furtului Cheilor de la maşină sau de la locuinţă,
Asiguratul va primi costurile de înlocuire (piese de schimb şi manoperă)
a Cheilor inclusiv a yalelor (încuietorilor) în limitele menţionate mai jos.
În cazul pierderii /furtului Cheilor de la caseta de valori, a garajului sau
a servietei diplomat în Perioada de Asigurare, Asiguratul va fi
despăgubit pentru cheltuielile ocazionate de deschiderea forţată şi
repararea casetei de valori /yalei de la garaj, respectiv a yalei de la
servietă /uşii (inclusiv cheltuielile pentru deplasarea echipei de
intervenţie), în limita plafonului menţionat mai jos.
VALOAREA MAXIMĂ A DESPĂGUBIRII /CARD ASIGURAT
/PERIOADĂ DE ASIGURARE
Despăgubirea maximă per Card, pe Perioada de Asigurare este de 400
USD, echivalentul în Lei pentru Cardurile emise în Lei sau 400 EUR
pentru Cardurile emise în EUR, indiferent de numărul de riscuri
asigurate survenite în perioada de referinţă cu sublimitele următoare:
 Cheile maşinii: se rambursează cheltuielile de înlocuire în limita
sumei de 200 USD, echivalentul în Lei pentru Cardurile emise în
Lei sau 200 EUR pentru Cardurile emise în EUR;
 Cheile locuinţei: se rambursează cheltuielile de înlocuire în limita
sumei de 100 USD, echivalentul în Lei pentru Cardurile emise în
Lei, sau 100 EUR pentru Cardurile emise în EUR;
 Cheile casetei de valori, garajului, servietei diplomat: se
rambursează cheltuielile de înlocuire în limita sumei de 100 USD,
echivalentul în Lei pentru Cardurile emise în Lei sau 100 EUR
pentru Cardurile emise în EUR.
ÎN CAZUL PRODUCERII EVENIMENTULUI ASIGURAT
Pentru a fi îndreptățit la Despăgubire, Asiguratul trebuie să întreprindă
următoarele acţiuni cumulative:
 În caz de Furt al Cheilor, să facă, în termen de 2 zile lucrătoare o
plângere la autorităţile de poliţie competente, menţionând Furtul
suferit şi să solicite o dovadă a depunerii acesteia;
 În caz de Pierdere /Furt al Cheilor de la caseta de valori: să
informeze în scris, unitatea BRD, în termen de 5 zile;
 Să declare evenimentul asigurat, în 5 zile lucrătoare (această
perioadă este redusa la 2 zile în caz de Furt), de când Asiguratul
a luat cunoştinţă de producerea evenimentului asigurat, la Willis
Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare
S.R.L. /Serviciul Confort, la numărul de telefon dedicat:
+4021 231 92 21.
STABILIREA DESPĂGUBIRII
În vederea calculării valorii despăgubirii Asiguratul trebuie să pună la
dispoziţia Furnizorului de servicii de administrare al Asigurătorului:
Willis Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare
S.R.L. prin fax, la numărul +4021 231 91 70, prin e-mail
confort@willistowerswatson.com sau prin poştă: str. Calea Floreasca
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nr. 133-137, etaj 4, sector 1, Bucureşti, România următoarele
documente:
 Copia cărții de identitate a Asiguratului;
 Copie după plângere /declaraţia furtului şi dovada înregistrării ei
la autorităţile competente de Poliţie, din care să reiasă toate
obiectele personale furate inclusiv Cheile;
 În caz de leziuni corporale ca urmare a unui atac fizic, raport
medical care să ateste acest fapt, întocmit fie de un medic, fie de
serviciul de urgenţă (Salvare /Poliţie);
 Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la circumstanţele
producerii evenimentului;
 Copie după chitanţă /bon fiscal care să ateste cheltuielile de
înlocuire efectuate.
Asigurătorul va putea delega un expert sau anchetator pentru a evalua
circumstanţele producerii evenimentului asigurat şi valoarea
Despăgubirii.
ARTICOLUL 7 – EXCLUDERI GENERALE, COMUNE TUTUROR
ACOPERIRILOR
Asigurarea nu acoperă daune ce decurg din:
 Război, alte conflicte armate sau revolte naţionale, intervenţiile
armatei, poliţiei sau măsuri oficiale întreprinse în legătură cu
acestea;
 Răzmeriţe, revolte sau greve;
 Consecinţă a actelor de terorism sau alte acțiuni violente motivate
de factori politici, sociali, ideologici sau religioşi;
 Dezintegrarea nucleului atomic sau radiaţii ionice.
Asigurătorul nu va despăgubi:
 Daunele sau pagubele produse în Perioada de Aşteptare;
 Furtul, Jaful, Pierderile, pagubele produse intenţionat de către
Asigurat sau o Persoană Apropiată acestuia;
 Orice pierderi directe sau indirecte, inclusiv, dar nelimitându-se la
costuri suplimentare generate de apariţia Evenimentului Asigurat,
care nu sunt în mod explicit acoperite de Contractul de Asigurare.
EXCLUDERI SPECIFICE APLICABILE ACOPERIRII SECURITATE
FINANCIARĂ
În completarea excluderilor generale enumerate mai sus, Asigurătorul
nu va rambursa :
 Retragerile de numerar şi plăţile realizate cu PIN, cu excepţia
retragerilor efectuate de Titularul de Card sub ameninţare sau ca
urmare a unui atac fizic;
 Pierderile financiare rezultate ca urmare a Furtului /Pierderii
monedelor virtuale;
 Pierderile financiare rezultate ca urmare a Furtului /Pierderii
Cardului deţinut de Asigurat dacă acesta a fost încredinţat unei
alte persoane.
EXCLUDERI SPECIFICE APLICABILE ACOPERIRII FURT
NUMERAR CU AGRESIUNE
În completarea excluderilor generale listate mai sus, Asigurătorul nu va
rambursa daunele apărute din:
 Furtul sau Jaful comis de una dintre Persoanele Apropiate ale
Asiguratului;
 Furtul simplu, Furt prin efracţie şi /sau Furtul din maşină;
ARTICOLUL 8 – PLATA DESPĂGUBIRILOR
8.1. Indemnizaţiile de Despăgubire achitate Asiguratului pentru toate
Evenimentele Asigurate apărute pe parcursul Perioadei de Asigurare
nu pot depăşi limita maximă individuală stabilită pentru fiecare
acoperire în parte menţionată în Contractul de asigurare,
în conformitate cu Articolul 6.
8.2. Willis Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare
S.R.L., în calitatea sa de Furnizor de servicii de administrare
al Asigurătorului, achită Despăgubirea în contul Asiguratului, în numele
Asigurătorului, prin virament bancar, în maximum 15 zile lucrătoare
de la primirea întregii documentaţii de daună.

ARTICOLUL 9 – PRIME DE ASIGURARE
9.1. PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE:
La fiecare Dată Aniversară, Prima de Asigurare se colectează de către
BRD din Contul Curent cu Card Ataşat menţionat în Cererea
de Asigurare Confort Platinum.
Clientul BRD autorizează în mod expres BRD să preleveze automat
Prima de Asigurare din Contul Curent şi să o vireze către Asigurător.
Prima anuală de asigurare (cu toate taxele incluse) se va preleva
automat din Contul Curent al Asiguratului, la momentul semnării Cererii
de Asigurare, pentru toate Cardurile menţionate în Cererea
de Asigurare Confort Platinum.
Pentru primul an de asigurare, în momentul prelevării automate
a Primei de Asigurare, se stabileşte automat scadenţa următoare
la 12 luni de zile de la data semnării Cererii de Asigurare Confort
Platinum – conform Articolului 4 „Data de Început a Asigurării
şi Perioada de Asigurare”.
Lipsa disponibilului în Contul curent, în ziua subscrierii pentru achitarea
primei de asigurare conduce la anularea Contractului de asigurare, iar
Certificatul de asigurare își pierde valabilitatea.
Începând cu al doilea an de asigurare, sub rezerva plăţii Primei de
Asigurare, Perioada de Asigurare continuă, cu excepţia situaţiilor în
care intervine un caz de încetare a Contractului de Asigurare conform
prevederilor articolului 10 de mai jos.
BRD va urmări timp de 45 de zile prelevarea automată a Primei de
Asigurare de la Data Aniversară a Contractului, Asiguratul fiind acoperit
de asigurare pe parcursul acestei perioade, cu condiţia reţinerii din cont
a Primei de Asigurare aferente.
După expirarea termenului de 45 de zile, asigurarea se reziliază
automat în cazul în care nu există fonduri disponibile în Contul Curent
al Asiguratului.
9.2. MODIFICAREA CONDIŢIILOR GENERALE DE ASIGURARE ŞI
/SAU A PRIMELOR DE ASIGURARE
Asigurătorul își rezervă dreptul de modificare a primei de asigurare și
/sau a Condiţiilor Generale de Asigurare la oricare Dată Aniversară.
Asigurătorul este obligat să anunțe această posibilă modificare a primei
și /sau a Condiţiilor Generale de Asigurare.
În acest scop, Asigurătorul prin BRD va informa în scris Asiguratul cu
cel puțin 2 luni înainte de Data Aniversară a Contractului de Asigurare.
Notificarea va conține noul set de Condiţii Generale de Asigurare sau
Noua Valoare a primelor. În cazul în care Asiguratul este de acord
(acceptă) modificarea Primei de Asigurare şi /sau a Condiţiilor Generale
de Asigurare, acest acord se va formaliza în scris.
În cazul în care Asiguratul nu este de acord (refuză) modificarea Primei
de Asigurare şi /sau a Condiţiilor Generale de Asigurare, Asigurarea
încetează la următoarea Dată Aniversară a Asigurării.
ARTICOLUL 10 – DENUNŢAREA /ÎNCETAREA ASIGURĂRII
10.1. DE CĂTRE ASIGURAT:
Asiguratul poate denunţa unilateral Contractul de Asigurare prin
completarea unui formular la unitatea BRD, în două exemplare (din
care, un exemplar rămâne la BRD şi unul este remis Asiguratului) cu
respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 30 de zile. Contractul
de asigurare va înceta la data de încetare indicată de Asigurat, dar nu
mai devreme de 30 de zile de la primirea cererii de denunţare.
10.2. DE CĂTRE ASIGURĂTOR:
Asigurătorul poate cere încetarea Contractului de Asigurare:
 Oricând, în caz de neplată a primei de asigurare, Contractul de
Asigurare încetând la Data Aniversară a ultimei perioade cu
Prima de Asigurare plătită;
 Prin notificare scrisă adresată Asiguratului, cu respectarea unui
termen de preaviz de cel puţin 30 de zile. Contractul de Asigurare
va înceta la data indicată de Asigurător, dar nu mai devreme
de 30 de zile de la primirea cererii de denunțare.
10.3. ÎN CAZUL APARIŢIEI UNUIA DIN URMĂTOARELE CAZURI:
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 În cazul închiderii Contului Curent cu Card ataşat sau a anulării
Cardului Asiguratului, Contractul de Asigurare încetează la data
încetării Contractului de Cont Curent cu Card staşat.
 În cazul încetării Contractului de Asigurare de Grup dintre BRD şi
Asigurător, Contractul de Asigurare al Asiguratului încetează la
următoarea sa Dată Aniversară;
 Prin decesul Asiguratului.
ARTICOLUL 11 – CORESPONDENŢA
11.1. Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul fără întârziere
prin intermediul BRD cu privire la modificarea adresei
de corespondenţă sau a celei de reşedinţă.
11.2. Toate informaţiile, anunţurile sau cererile relative la asigurare
trebuie redactate în scris în limba română.
11.3. Părţile contractuale sunt obligate să trimită orice notificare
/comunicare în scris prin poştă cu confirmare de primire la adresa
în prealabil declarată sau la ultima adresă cunoscută a celeilalte
părţi contractuale.
11.4. Un document scris trimis la adresa de destinaţie cu confirmare de
primire este considerat ca fiind livrat, la data recepţionării care
este menţionată pe confirmarea de primire.
ARTICOLUL 12 – ADRESA DE CORESPONDENŢĂ ÎN CAZ
DE PRODUCERE A EVENIMENTULUI ASIGURAT
Asiguratul va trimite toate documentaţia referitoare la dauna
suferită Furnizorului de Servicii de Administrare al Asigurătorului Willis
Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.,
Calea Floreasca nr. 133-137, etaj 4, Sector 1, Bucureşti, România,
fax:
+4021
231
91
70,
adresa
de
e-mail:
confort@willistowerswatson.com.
ARTICOLUL 13 – SOLUŢIONAREA DISPUTELOR
În cazul unei dispute cu privire la modalitatea de subscriere (încheiere a
contractului de asigurare), în vederea soluţionării pe cale amiabilă este
posibilă contactarea Asigurătorului în scris la SOGESSUR S.A. PARIS
– SUCURSALA BUCUREŞTI, cu sediul în Splaiul Independenţei, nr.15,
Bl. 100, scara 1, etaj 2, cam. 2.08 şi 2.09, Sector 5, Bucureşti, România
sau prin email: reclamatii.brdasigurarigenerale@brd.ro.
Sau
BRD - Groupe Société Générale SA, Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7 sector
1, Bucureşti, România, email: mybrdcontact@brd.ro.
Sau
În cazul unei dispute cu privire la instrumentarea unui dosar de daună,
în vederea soluţionării pe cale amiabilă este posibilă contactarea Willis
Towers Watson România Broker de Asigurare-Reasigurare SRL, în
scris, la următoarea adresă: Calea Floreasca nr. 133-137, etaj 4, Sector
1, Bucureşti, România, fax: +4021 231 91 70, adresa de mail:
confort@willistowerswatson.com.
Asiguratul are dreptul de a formula o petiţie în legatură cu Contractul
sau de asigurare şi de a o înainta fie la una din entităţile mai sus
menţionate, fie la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
În absența unui răspuns favorabil, reclamația poate fi trimisă autorității
competente a statului membru al Asigurătorului – ACPR (Autorité de
Controle Prudentiel et de Résolution), care o va analiza.
Asiguratul are dreptul să procedeze la mijloace alternative de
soluționare a litigiilor, în conformitate cu legile aplicabile.
Drepturile mai sus menţionate nu restricţionează drepturile Asiguratului
de a înainta disputa instanțelor judecătorești competente din România.

Informarea asiguraţilor şi a altor persoane vizate ori, după caz,
obţinerea consimţământului informat pentru operaţiunile de prelucrare a
datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate se realizează
anterior încheierii contractului de asigurare sau pe parcursul duratei
contractuale, în condiţiile legale aplicabile.
Datele solicitate de Asigurător în diferitele formulare pe care le
completează asiguraţii sau, după caz, alte persoane vizate, pe
parcursul relației (pre)contractuale sunt obligatorii pentru stabilirea și
derularea relației contractuale cu Asigurătorul sau pentru o bună
gestionare a solicitărilor asiguraţilor.
ARTICOLUL 16 – FRAUDA
Dacă Asiguratul simulează sau exagerează producerea riscului
asigurat, sau a cuantumului daunei, folosind spre justificare mijloace
sau documente mincinoase sau frauduloase, modifică sau alterează cu
intenţie urmele şi consecințele evenimentului asigurat sau facilitează
agravarea pagubei, Asiguratul decade din orice drept la despăgubire,
iar asigurarea se va considera reziliată de plin drept, fără punere în
întârziere sau alte formalităţi prealabile şi fără restituirea Primei de
Asigurare achitate.
ARTICOLUL 17 – PREVEDERI FISCALE
Prima de Asigurare nu conţine TVA. Toate impozitele şi taxele directe
sau indirecte, prezente şi viitoare referitoare la acest contract şi la
executarea acestuia, ca de exemplu cele privitoare la primă, poliţă, alte
acte care depind de aceasta şi chitanţe, cad în sarcina Asiguratului.
Prezentele precizări fiscale sunt valabile sub rezerva modificării
legislaţiei fiscale (Codul fiscal şi orice act normativ adoptat în aplicarea
acestuia).
Prezentul document a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale,
câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
În caz de neconcordaţă între varianta în limba română şi cea în
engleză, varianta în limba română va prevala.
Sogessur SA Paris prin SOGESSUR S.A. PARIS – SUCURSALA
BUCUREŞTI
Prin Dl. Patrice BEGUE – Reprezentant Sucursală

ARTICOLUL 15 – PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Asigurătorul se angajează să respecte legislaţia aplicabilă protecţiei
datelor cu caracter personal ale Asiguraţilor.
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ARTICOLUL 14 – TERMENUL DE PRESCRIPŢIE
Termenul legal de prescripţie pentru acţiunile derivând din Contractul
de Asigurare este de 2 ani.

