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Asigurare pentru Ochelari 
Document de informare privind produsul de asigurare (IPID) 

Societate (Asigurător): Chubb European Group SE este o societate de asigurări conform Codului de Asigurări 
Francez, al cărei sediu este la La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Franța, 
și este înregistrată la Tribunalul Comercial Nanterre sub nr. 450 327 374. Chubb European Group SE are un capital 
social vărsat integral în sumă de 896.176.662 EUR. Această asigurare este subscrisă prin Sucursala din Ungaria a 
Asigurătorului, (Sediul: 1054 Budapesta, Szabadság tér 7. Denumirea Instanței de Înregistrare: Fővárosi Bíróság – 
Tribunalul Metropolitan ca Tribunal de Înregistrare, Nr. Înregistrare a Societății: Cg. 01-17-000467) . Autoritatea 
locală de supraveghere este Banca Națională a Ungariei (1013 Budapesta, Krisztina krt. 39.) Asigurătorul a notificat 
Autoritatea pentru Servicii Financiară (ASF) din România intenția sa de a furniza asigurări în România pe baza 
libertății serviciilor, fiind înregistrat în Registrul Electronic al Asigurătorilor și Intermediarilor din SEE deținut de ASF 
sub nr. RX-3927 in conformitate cu legea română. Această înregistrare poate fi verificată la: 
https://asfromania.ro/ro/a/2082/registrul-asigurătorilor-și-intermediarilor-din-see. 
Produs: Asigurare pentru Ochelari Eye Temple 
Acest document are doar scopul de a oferi un rezumat al principalelor acoperiri și excluderi. Nu este 
personalizat pentru nevoile Dvs. individuale specifice. Vă rugăm să citiți Termenii și Condițiile 
Generale ale Contractului de Asigurare și toate celelalte informații precontractuale și 
contractuale (de exemplu, privind protecția datelor). Online puteți găsi aceste documente la 
www.eyetemple.ro.  

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Această asigurare oferă o acoperire pentru Daune/Daune Accidentale pentru Ochelarii Dvs. cu rețetă 
medicală pe care i-ați cumpărat de la Eye Temple. Asigurătorul vă va furniza o pereche de Ochelari de 
schimb prin intermediul Eye Temple, dacă cererea Dvs. de despăgubire este aprobată. 

Ce se asigură? 

 Daune/Daune Accidentale ale 
Ochelarilor Dvs.  

Vă vom furniza Ochelarii de schimb prin 
intermediul Eye Temple, percepându-vă 
doarsuma reprezentând Franșiza dacă, în 
Perioada Asigurată, Ochelarii Dvs. asigurați: 

• sunt Deteriorați Accidental; sau 
• sunt Deteriorați ca urmare a unui act 

intenționat al altcuiva decât Dvs 
iar cererea Dvs. este aprobată. 
 
Limita superioară a obligațiilor Asigurătorului 
poate varia în funcție de fiecare pereche de 
Ochelari. În măsura posibilă, rama 
Ochelarilor Dvs. de schimb va avea exact 
aceleași specificații (marca și modelul) ca și 
Ochelarii asigurați deteriorați. De asemenea, 
tipul de lentile utilizate va avea aceeași calitate 
și caracteristici tehnice și funcții ca și lentilele 
Dvs. originale. 

Ce nu este asigurat? 
 orice deteriorare cauzată de uzura normală sau 

deteriorarea treptată; 

 orice cost pentru ajustarea Ochelarilor Dvs.; 

 orice daune pe care le-ați cauzat în mod intenționat 

sau în cazul în care nu ați avut grijă rezonabilă de 

Ochelarii Dvs.; 

 orice despăgubire pentru vătămarea fizică cauzată 

de deteriorarea Ochelarilor Dvs. sau pierderea de 

venituri din cauza imposibilității Dvs. de a vă folosi 

Ochelarii; 

 orice cereri în legătură cu Ochelarii Dvs. care 

rezultă din defecte de fabricație; 

 orice daună sau cost care pot fi recuperate dintr-un 

contract de întreținere, schemă de garanție, 

contract de livrare sau poliță de asigurare de 

sănătate; 
 

Există restricții cu privire la 
acoperire? 

!  Puteți avea maximum 2 cereri în timpul Perioadei 
Asigurate. 

! Trebuie să plătiți o Franșiză per cerere de 
despăgubire (care se va plăti la momentul aprobării 
cererii de despăgubire) , care este de cincisprezece 
procente (15%) din prețul cu amănuntul ne-
discountat inițial („UDRP”) al Ochelarilor Dvs. 
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Unde sunt acoperit? 

 La nivel global  
 

 Care sunt obligațiile mele? 

La începutul Contractului meu de Asigurare 

 Cumpărați-vă Ochelarii cu rețetă medicală de la Eye Temple și semnați Cererea de Aderare și 
Certificatul de Asigurare pe baza cărora Eye Temple vă va înregistra Ochelarii ca fiind asigurați. 

Pe durata Perioadei Asigurate 

 Manevrați Ochelarii cu grijă, mențineți-i într-o stare corespunzătoare și protejați de deteriorare. 

În cazul unei cereri de despăgubire 

 Dacă aveți o cerere de despăgubire, vă rugăm să vizitați un magazin Eye Temple cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la descoperirea Daunelor Accidentale. 

 Furnizați informații oneste, exacte și complete atunci când faceți o cerere de despăgubire. 

 Predați Ochelarii deteriorați în magazinul Eye Temple. 

Când și cum plătesc? 

Prima de asigurare este gratuită pentru Dvs., fiind suportată de Eye Temple. 
 

Când începe și se termină acoperirea? 

 Data de Început a Acoperirii: asigurarea intră în vigoare fie (a) în cea de-a 30-a zi de la semnarea 
Cererii de Aderare, fie (b) la data la care Dvs. primiți ochelarii de la Eye Temple, dacă este anterioară 
(dar, în orice caz, ulterior semnării Cererii de Aderare).  

 Perioada Asigurată începe de la Data de Început a Asigurării și încetează la expirarea a  12 luni 
calculate începând cu cea de-a 30-a zi după semnarea Cererii de Aderare. La sfârșitul Perioadei 
Asigurate, asigurarea încetează automat, fără nicio altă formalitate sau notificare prealabilă.  

 Încetarea Acoperirii: 

 la expirarea Perioadei Asigurate; 

 în urma aprobării celei de-a doua cerere de despăgubire în Perioada Asigurată; 

 dacă Dvs. sau Asigurătorul încetați Contractul de Asigurare; 

 la lipsa interesului asigurabil, de la data la care Asigurătorul ia cunoștință de faptul că 
interesul asigurabil nu (mai) există. 

 

Cum pot să reziliez contractul? 

 Puteți denunța în orice moment Contractul de Asigurare. Orice solicitare de încetare trebuie 
trimisă către Eye Tenple în formă scrisă, fie prin poștă, fie prin poștă electronică (e-mail) la 
următoarea adresă: Adresă poștală: Eye Temple, Bvd. Ion Mihalache nr. 104, bloc 85, parter, 
Sector 1, București. Adresa de email: office@eyetemple.ro. Încetarea devine efectivă în ziua 
următoare celei când a fost transmisă notificarea de încetare.  

 Asigurătorul poate înceta Contractul de asigurare dându-vă o notificare scrisă de 30 de zile prin 
poștă la ultima Dvs. adresă cunoscută sau printr-un e-mail la adresa de e-mail pe care ați 
furnizat-o. Asigurătorul nu este obligat să motiveze o astfel de încetare în niciun caz particular. 
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