ANEXA Nr.2
la normele metodologice
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
CASA TERITORIALĂ DE PENSII .........
Nr. de înregistrare .........../..........................

CONTRACT INDIVIDUAL DE ASIGURARE
ARTICOLUL 1
Părţile contractante
Casa Teritorială de Pensii ................................................., cu sediul în localitatea
............................................, str. .......................... nr. ........, în calitate de asigurător,
reprezentată de doamna/domnul ……………….........................., în calitate de director
executiv, şi ...................................................., fiul/fiica lui ………………………........ şi
al/a ......................................, născut/nascută în ………................................., la data de
.........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... numărul ....................,
eliberat/eliberată de ................................................. la data de ..........................................,
CNP …......................................., cu domiciliul/reşedinţa∗) în localitatea ……............
………......................., str……………................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...,
judeţul/sectorul .................................., în calitate de asigurat, au încheiat prezentul
contract.
ARTICOLUL 2
Obiectul contractului
2.1. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin acordarea de
prestaţii pentru reabilitarea victimelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale,
precum şi consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expusi
asiguraţii în timpul exercitării activităţii pentru care au fost autorizaţi, reglementate prin
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare.
2.2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la Casa Teritorială de Pensii.
ARTICOLUL 3
Condiţiile de asigurare
3.1. Cota de contribuţie este de 1% din venitul asigurat.
3.2. Venitul asigurat este de: .......................................... .
∗

) Se referă la asiguraţii individuali care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al
Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu
familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi ale Regulamenului (CEE) nr. 574/72
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71.
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3.3. Cuantumul contribuţiei este de: .................................... .
3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia, deschis la Trezoreria Judeţului/Sectorului
............................. pe seama casei teritoriale de pensii, este………......................................
.
3.5. Plata se poate face şi în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, sau prin alte
mijloace de plată prevăzute de lege.
3.6. Plata contribuţiei se efectuează până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se
datorează contribuţia.
ARTICOLUL 4
Obligaţiile asigurătorului
4.1. Asigurătorul se obligă la următoarele servicii şi prestaţii, după caz:
4.1.1. reabilitare medicală:
a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloace de transport
specializate şi în unităţi spitaliceşti;
b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de
medic;
c) servicii medicale, în spitale ori clinici specializate pentru accidente sau boli
profesionale;
d) tratament de recuperare a capacităţii de munca, în unităţi de specialitate;
e) servicii de chirurgie reparatorie;
f) cure balneoclimaterice.
4.1.2. recuperarea capacităţii de muncă:
a) în vederea diminuării sau compensării deficienţelor de sănătate suferite prin
accidente de muncă sau boli profesionale, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale
stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii.
b) Pentru recuperarea capacităţii de muncă, asiguraţii beneficiază de programe
individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurătorului sau, după caz,
de medicul curant;
4.1.3. consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expuşi asiguraţii
în timpul exercitării activităţii pentru care au fost autorizaţi.
4.2. Asigurătorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii:
a) plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, acordată în condiţiile
legii, şi a indemnizaţiei pentru reconversie profesională;
b) contravaloarea serviciilor medicale menţionate la pct. 4.1.1 şi 4.1.2;
c) compensaţii pentru atingerea intregrităţii ca urmare a unui accident de muncă sau a
unei boli profesionale;
d) despăgubire în caz de deces.
ARTICOLUL 5
Obligaţiile asiguratului
Asiguratul are următoarele obligaţii:
5.1. să prezinte în termenul prevăzut de lege declaraţia de venituri pe propria
răspundere;
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5.2. să notifice asigurătorului orice modificare privind datele din declaraţia de venituri
pe propria răspundere;
5.3 să prezinte copie de pe autorizaţia pentru desfăşurarea profesiei autorizate;
5.4 să prezinte copia fişei de aptitudine pentru desfăşurarea activităţii pentru care a
fost autorizat;
5.5. sa plătească contribuţia de asigurare stabilită, în termenul prevăzut de prezentul
contract.
Neplata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale la
termenul prevăzut în contract generează dobânzi pentru fiecare zi calendaristică, potrivit
legii;
5.6. să prezinte în termenele stabilite de lege toate documentele justificative;
5.7. să urmeze şi să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul
asigurătorului sau, după caz, de medical curant.
ARTICOLUL 6
Alte clauze
6.1. Neplata contribuţiei de către asigurat atrage neacordarea dreptului la prestaţii, până
la achitarea contribuţiei datorate şi a majorărilor de întârziere aferente.
6.2. Pentru modificările notificate asigurătorului de către asigurat se vor încheia acte
adiţionale la contractul de bază. Actul adiţional încheiat la contractul individual de
asigurare produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa
teritorială de pensii.
6.3. Neplata contribuţiei de asigurare pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie
pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare.
6.4. Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract individual
de asigurare.
6.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale nu este
impozabilă.
6.6. Asiguratul are obligaţia de a se prezenta la sediul casei teritoriale de pensii atunci
când este solicitat, respectiv la termenul prevăzut în invitaţie.
6.7. În cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă
şi boli profesionale achitată nu se restituie.
6.8. În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate
prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.
6.9. Litigiile în legatură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe
cale amiabila, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.

Asigurător,
director executiv,

Asigurat,
..........................

...........................................
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