Suntem alături
de tine când îți
este greu
GHIDUL PERSOANELOR CARE
PIERD PE CINEVA DRAG.

Nu suntem niciodată pregătiți pentru pierderea unei
persoane dragi. Dincolo de rana sufletească, de
durere și de sentimentul de gol interior, aspectele
legale adaugă și mai multă nesiguranță.
Am creat acest ebook pentru a aduce un plus de
informație care să te ajute să treci mai ușor prin
perioada de doliu și să rezolvi mai repede aspectele
legale. Poate că nu știi cum să deschizi succesiunea,
ce se întâmplă cu conturile bancare, ce ai putea face
cu contul de Facebook al celui drag care nu mai este
sau ce e de făcut cu creditul imobiliar.
Îți suntem alături atunci când îți este greu.
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1. Sfaturi de
la psiholog
Această secțiune este oferită
de Daniela Dumulescu,
psiholog și doctor în psihologie

”Suferința asociată doliului se manifestă atât la
nivel emoțional, cât și fizic, comportamental sau
social. Imediat după ce pierdem pe cineva drag
suntem în stare de șoc, ne amorțesc simțurile. Apoi,
pe măsură ce conștientizăm pierderea, intervin o
serie de emoții precum tristețea, sentimentul de gol
interior și singurătate, vinovăția și regretul pentru
toate lucrurile nespuse sau pentru greșelile noastre
față de cel plecat, apoi furia și sentimentul că viața
este nedreaptă, revolta față de Dumnezeu, față de
cel plecat, neputința și teama de viitor.
Aceste sentimente sunt toate normale. Detașarea
vine cu timpul și implică acceptarea faptului că
viața din prezent este diferită de cea din trecut, iar
viitorul vine cu transformări și asumări noi, proiecte
și oameni diferiți, fără ca acest lucru să însemne
că cei plecați sunt uitați. Durerea sufletească ne
cere să ne reorientăm, este o luptă dureroasă cu
pierderea pe care o câștigăm prin adaptare.
Cu timpul, doliul dispare și rămâne doar părerea
de rău, dar și amintirea darurilor pe care cei plecați
le-au sădit în mintea și sufletul nostru, bucuria că ei
trăiesc în noi și în acțiunile și valorile noastre.”

Sfaturi pentru
perioada de doliu
Oferă-ți spațiu pentru a trăi durerea
Blocarea durerii nu face decât să dea naștere unor suferințe mai mari, care cel
mai adesea izbucnesc mai târziu având o intensitate mai mare.

Arată-ți compasiune
Comportă-te cu tine așa cum ai face-o cu cel mai bun prieten.

Acceptă emoțiile și împărtășește-le
Uneori ne este greu să acceptăm propriile emoții pentru că nu știm ce să
facem când le simțim. Atunci când ne simțim copleșiți, este bine să căutăm
sprijin la cei din jur. Să nu rămânem singuri în durere, nici să nu ne grăbim să
scăpăm de ea. Durerea în doliu este semn că ne vindecăm.

Conectează-te cu alții
Suferința este mai ușor de suportat
dacă o împărtășim, dacă căutăm
sprijin și înțelegere din partea celor
din jur, familie, prieteni, comunitatea
religioasă etc. Să nu uităm că, oricât
de dificile sunt aceste momente, nu
suntem totuși singuri, iar apropierea
sufletească vindecă rănile doliului.

Dacă în câteva luni suferința
nu se estompează, dacă nu
simți că faci vreun progres în
a accepta pierderea, acesta
poate fi un semn că doliul s-a
transformat într-o problemă
emoțională precum depresia
și ar fi de ajutor să apelezi la
un specialist pentru consiliere
psihologică.
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Fii conștient de gândurile nesănătoase și nu te lăsa
copleșit de ele
Adesea în suferință ne gândim cât de mult am greșit persoanei plecate dintre noi,
câte am fi putut face și nu am făcut etc. Dar aceste gânduri nu reflectă realitatea,
ci sunt doar ochelarii întunecați care ne îngreunează adaptarea la pierdere.

Iartă: pe tine, viața și pe cel plecat
Iertarea este esențială în doliu. De multe ori, simțim furie pe viață pentru că
ne-a expus pierderii, pe cel decedat pentru că ne-a abandonat, sau furie pe noi
înșine că n-am reușit să petrecem mai mult timp cu persoana plecată dintre noi.
Iertarea ne eliberează și ne oferă șansa să redescoperim în noi înșine resurse
care să ne facă mai puternici. Iertarea vine cu timpul și implică renunțare.

Păstrează-ți vechile rutine sau creează-ți altele noi
Doliul aduce cu sine oboseală, pierderea interesului pentru activități, dificultăți de
concentrare. Acesta este motivul pentru care este esențial să îți ocupi timpul cu
activități diverse (relaxare, socializare, plimbări, citit), chiar dacă pare mai dificil.

Exprimă-ți durerea într-un mod creativ
O poți face prin artă, scris sau implicare în comunitate.

Apelează la tehnici spirituale/religioase
Rolul lor este de a-ți liniști mintea: rugăciune, mindfulness.

			 RECOMANDĂRI
		 DE LECTURĂ
Despre moarte și
a muri - Elisabeth
Kubler-Ross
Privind soarele în
față - Irvin Yalom

Cel care are un
motiv pentru care
să trăiască Viktor E. Frankl

Mindfulness and
Grief - Diane Brennan
The other side of
sadness - George A.
Bonanno
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2. Succesiunea
Informații valabile la nivelul anului 2022

Această secțiune
este oferită de
avocat Dan Codrean

Succesiunea
Un prim pas legal pe care este nevoie să îl faci după
decesul unui membru al familiei este dezbaterea
succesiunii sau moștenirea. Aceasta poate fi legală (dacă
persoana care a decedat nu a lăsat un testament sau
acesta nu cuprinde toate bunurile) sau testamentară
(dacă există un testament).
Moștenitorii legali
Trebuie să știi că moștenirea legală
se cuvine, conform legii, soțului și
rudelor defunctului.
1. Soțul/soția persoanei decedate.
2. După soț/soție, moștenitorii sunt
copiii celui decedat și urmașii lor.
3. Doar dacă nu există urmași, atunci
vin la succesiune:
• părinții, frații și surorile;
• apoi bunicii și străbunicii;

Moștenitorii au un termen de
un an de la data decesului
pentru a accepta sau renunța
la moștenirea cuvenită printr-o
declarație notarială. Dacă
moștenitorii care știau că a
fost deschisă succesiunea și
că au această calitate, nu au
declarat într-un interval de un
an că acceptă moștenirea, se
va considera că au renunțat la
moștenire.1

• apoi unchii, mătușile și verii
primari – rude până la gradul al
patrulea inclusiv.

1

Conform prevederilor art. 1112 Noul cod civil.
Succesiunea / 9

		

ACTE NECESARE
PENTRU SUCCESIUNE

• Certificat de deces în original al
defunctului după care se face
succesiunea.
• Certificatul de atestare fiscală,
în original, eliberat pe numele
defunctului de Direcția de Taxe
și Impozite Locale, prin care se
atestă dacă sunt sau nu datorii la
bugetul local.
• Certificatul de atestare fiscală,
în original, eliberat pe numele
defunctului de Direcția Locală a
ANAF, prin care se atestă dacă
persoana care lasă moștenirea are
sau nu datorii la bugetul de stat.
• Acte de stare civilă moștenitori –
certificate de naștere, certificate
de căsătorie, certificate de divorț.
• Acte de identitate moștenitori
sau procura de reprezentare și
actul de identitate mandatar.

Apoi, dacă este cazul:
• Acte de proprietate imobile.
• Extrase de cont bancare.
• Certificate de acționar.
• Talon și carte auto.
• Act de concesiune loc de veci.
• Testamentul.
• Contravaloarea activului net
personal la un Fond de pensii
administrate privat Pilon II sau
Pilon III. Detalii în secțiunile
dedicate acestui subiect.
În plus, la dezbaterea notarială a
succesiunii ai nevoie de 2 martori
care să-l fi cunoscut pe defunct
și care să ateste calitatea de
moștenitori.

Moștenirea cuprinde atât bunurile celui drag care nu mai este, cât și
datoriile acestuia. Astfel, moștenitorii, la momentul acceptării moștenirii,
vor dobândi atât bunurile, cât și datoriile persoanei decedate, dar în limita
activului succesoral.2

2

Conform art. 1114 alin. 2 Noul cod civil.
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Taxele și impozitele pentru succesiune
Moștenitorii sunt scutiți de impozit, dacă moștenirea este dezbătută în cel
mult doi ani de la data decesului.3
Taxele notariale, onorariul notarului, taxa certificatului de moștenitor și
taxa pentru întăbulare sunt suportate de moștenitori și variază în funcție de
bunurile care compun masa succesorală.

Certificatul de moștenitor
Se eliberează în urma dezbaterii succesiunii și reprezintă dovada calității
de moștenitor, dar și dovada dreptului de proprietate a bunurilor din masa
succesorală, în cota care se cuvine fiecărui moștenitor.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ
FINALIZAREA SUCCESIUNII?

1

Dacă ai moștenit bunuri imobile, cum ar fi pământ, un apartament,
o casă sau cote parte din acestea, trebuie:
• să înscrii în Cartea Funciară dreptul de proprietate asupra imobilului
respectiv;
• să declari acest bun la Serviciul de Taxe și Impozite din cadrul
Primăriei în raza căreia este situat imobilul în termen de 30 zile de la
eliberarea certificatului de moștenitor;
• dacă ai moștenit un apartament, trebuie să anunți președintele
asociației de proprietari cine sunt noii proprietari ai apartamentului și
numărul persoanelor care locuiesc în acesta.4

3
4

Potrivit art. 111, alin 3, lit. c din Codul Fiscal.
art. 30 din Legea asociațiilor de proprietari nr. 196/2018
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2

Dacă ai moștenit unul sau mai multe autovehicule, ele trebuie
înmatriculate pe numele tău.
Vei întocmi un dosar care se vizează de Primărie și apoi se depune la
”Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
(DRPCIV)”. Acesta trebuie să conțină:
• cererea solicitantului;
• fișa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial
(Primăria în raza căreia moștenitorul își are domiciliul);
• cartea de identitate a vehiculului original și copie;
• certificatul de înmatriculare în original;
• plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a
contravalorii celor noi și după caz, a tarifului legal de atribuire a
unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare, în cazul
solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare; se achită numerar
la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
• copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie
pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de
tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în
termenul de valabilitate al acestuia;
• dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare se poate
achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
• actul de identitate al solicitantului, în original și copie;
• certificatul de moștenitor;
• procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care
documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
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3

Dacă defunctul era asociat într-o societate comercială, există
mai multe situații în funcție de clauzele din actul constitutiv al
societății și care se diferențiază de la caz la caz.
În termeni generali:
• dacă actul constitutiv nu conține o clauză de continuare a societății
cu moștenitorii, iar asociatul rămas în viață decide continuarea
existenței societății sub forma unei societăți cu răspundere limitată
cu asociat unic, societatea își va continua activitatea cu asociatul
unic rămas în viață.5 Moștenitorii nu vor deveni asociați ai societății,
ci vor dobândi doar contravaloarea părților sociale deținute de
defunct conform ultimul bilanț contabil aprobat;
• dacă actul constitutiv nu conține o clauză de continuare a societății
cu moștenitorii, iar asociatul rămas în viață nu dorește să continue
cu societatea sub forma unei societății cu răspundere limitată cu
asociat unic, din cauza decesului, respectiv a reducerii numărului de
asociați la unul singur, societatea se va dizolva, moștenitorii urmând
să dobândească părțile sociale cuvenite potrivit cotei-părți stabilite
prin certificatul de moștenitor.6
• dacă actul constitutiv al societății conține o clauză de continuare
cu moștenitorii asociatului decedat, prin acceptarea lor, aceștia vor
deveni asociați dobândind părțile sociale aferente prin succesiune.7

Conform art. 229 din Legea societăților.
Conform prevederilor art. 229 alin 1 din Legea societăților.
7
Conform prevederilor art. 229 alin 2 din Legea societăților.
5
6
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3. Conturile
și creditele
bancare

Conturile bancare
Ca să poți intra în posesia banilor din aceste conturi, la
dezbaterea succesiunii trebuie să prezenți și extrasele
de cont, pe care le soliciți în prealabil de la instituțiile
bancare unde sunt deschise conturile. Notarul public va
cere instituției bancare detalii despre sumele existente în
cont, pentru a le putea include în succesiune.
După finalizarea succesiunii,
moștenitorii vor prezenta băncii:
• certificatul de moștenitor;
• copiile după cărțile de identitate;
• un formular tipizat oferit de
instituția bancară, prin care se
solicită eliberarea sumelor de
bani și închiderea contului.

Este important să anunți
decesul în cel mai scurt timp
la bancă, pentru ca aceasta
să poată bloca conturile celui
decedat, iar alți eventuali
împuterniciți pe cont să nu mai
poată face operațiuni.
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Creditele bancare
Și în cazul creditelor, trebuie să anunți banca despre
deces și să prezinți: certificatul de deces, contractul
de credit și cererea completată (care este un formular
tipizat oferit de bancă). Contractul de credit va fi inclus în
dezbaterea succesiunii și va fi împărțit între moștenitori
potrivit cotelor-părți ale fiecăruia.
Pot fi două situații:
1. Contractul de credit avea atașată o poliță de asigurare de viață, iar
banca este beneficiar la deces.
În acest caz, contractul de credit se va stinge, sumele datorate urmând să
fie recuperate din indemnizația de asigurare; astfel, moștenitorii nu mai au
nicio obligație de plată.
2. Contractul de credit nu avea atașată o poliță de asigurare de viață.
În această situație, moștenitorii trebuie să plătească sumele datorate în
cotele stabilite în certificatul de moștenitor; ei vor prelua practic contractul
de credit.
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4. Ajutorul
pentru
deces

Ajutorul pentru
deces
De cine poate fi cerut? De soțul supraviețuitor, copilul,
părinții, tutorele, curatorul sau oricare persoană care
dovedește cu acte că a suportat cheltuielile prilejuite
de deces.
Acest ajutor se acordă pentru decesul
unei persoane care era asigurat,
pensionar sau membru de familie care
nu era asigurat sau pensionar la data
decesului.
Suma pentru ajutorului de deces se
stabilește anual prin Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi nu poate
fi mai mică decât valoarea câștigului
salarial mediu brut.

Dosarul se înregistrează la
Casa teritorială de pensii, care,
dacă va accepta dosarul, va
plăti ajutorul în 3 zile de la
data solicitării.

Începând cu 1 ianuarie 2022, ajutorul este de 6.095 de lei pentru defuncții
care erau asigurați sau pensionari și de 3.048 de lei pentru cei care nu erau
asigurați sau pensionari.
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ACTE NECESARE PENTRU
AJUTORUL PENTRU DECES

• cerere pentru acordarea
ajutorului de deces;
• certificat de deces (original și
copie);
• act de identitate al solicitantului
(original și copie);
• acte de stare civilă ale
solicitantului, din care să rezulte
gradul de rudenie cu defunctul
sau, după caz, actul care atestă
calitatea de tutore, curator,
mandatar (original şi copie);
• dovada că solicitantul a suportat
cheltuielile ocazionate de deces
(original şi copie);

• act medical emis sau vizat de
medicul expert al asigurărilor
sociale, prin care se atestă boala
care l-a făcut inapt şi data ivirii
acesteia, în cazul copilului inapt în
vârstă de peste 18 ani (original);
• adeverință care să certifice că,
la data decesului, membrul de
familie cu vârsta cuprinsă între
18 şi 26 de ani urma o formă de
învățământ organizată potrivit
legii (original);
• adeverință eliberată de angajator
din care să rezulte că persoana
decedată avea calitatea de
asigurat la data decesului,
respectiv extras din REVISAL,
după caz.
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5. Pensia
de urmaș
Pensia de urmaș / 20

Pensia de urmaș
Dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea
condițiile pentru obținerea unei pensii, soțul supraviețuitor
și copiii au dreptul la o pensie de urmaș.8
1. Copiii. Beneficiază de pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani, iar dacă
își continuă studiile (liceu, facultate, master), până la terminarea acestora,
fără a depăși vârsta de 26 de ani, respectiv dacă se află într-o situație de
invaliditate, pe toată durata în care se află în acea stare.
2. Soțul. Beneficiază de pensie de urmaș în următoarele situații:
• la împlinirea vârstei de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel
puțin 15 ani. Dacă durata a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani,
cuantumul pensiei de urmaș cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare
lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus;
• indiferent de vârstă, pe perioada în care soțul este invalid de gradul l sau
II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;
• indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soțului
susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare din activități dependente
sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut;
• soțul care nu îndeplinește condițiile de mai sus, beneficiază de pensie
de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această
perioadă nu realizează venituri lunare din activități dependente;
• soțul care are în îngrijire la data decesului susținătorului unul sau mai
mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până
la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele
în care nu realizează venituri lunare din activităţi dependente ori dacă
acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
8

Conform Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.
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ACTE NECESARE PENTRU
PENSIA DE URMAȘ

1. Pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de
pensionar se depun următoarele documente:
• cerere pentru înscrierea la pensie
de urmaş;
• actele de stare civilă ale
urmașilor şi reprezentantului
legal, după caz, original şi copie;
• decizia medicală asupra
capacității de muncă (original),
după caz;
• decizia de pensie/talonul de
plată a pensiei, pentru cazurile în
care susținătorul decedat avea
calitatea de pensionar (copie);
• adeverința de studii (elev sau
student), în cazul urmașilor copii
în vârstă de peste 16 ani, în
original;

• actul doveditor al cauzei
decesului, cu excepția situațiilor
în care susţinătorul decedat avea
calitatea de pensionar (copie);
• copie FIAM, pentru decesul
cauzat de accident de muncă;
• copie BP2 şi copie certificat
medical constatator al decesului,
pentru decesul cauzat de boală
profesională;
• declaraţie pe propria răspundere
din care să rezulte că urmaşul
nu a fost condamnat prin
sentinţă rămasă definitivă
pentru infracţiunea de omor sau
tentativă de omor comisă asupra
susţinătorului.
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ACTE NECESARE PENTRU
PENSIA DE URMAȘ

2. Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de
pensionar se depun şi următoarele documente:
• carnetul de muncă (original si
copie);
• carnetul de muncă pentru
membrii CAP (original și copie);
• carnetul de asigurări sociale
pentru agricultori (original și
copie);
• alte acte prevăzute de lege
privind vechimea în muncă sau
vechimea în serviciu realizată;
• livretul militar (original şi copie);
• diploma de absolvire a
învăţământului universitar
(original şi copie) şi adeverinţa din
care să rezulte durata normală,
perioada studiilor şi faptul că
acestea au fost urmate la zi;
• dovada echivalării de către statul
român a cursurilor desfăşurate
în cadrul unor instituţii de
învăţământ universitar din
străinătate;

• adeverinţă privind stagiile de
cotizare realizate în alte sisteme
de asigurări sociale, neintegrate
în sistemul public, în original;
• adeverinţă privind sporurile cu
caracter permanent reglementate
prin lege sau prin contractul
colectiv/individual de muncă, în
original;
• adeverinţă privind stagiul de
cotizare realizat în grupa I de
muncă, grupa a II a de muncă,
în condiţii de muncă speciale și
deosebite, în original;
• acte pentru dovedirea calităţii de
beneficiar al Decretului-Lege nr.
118/1990, Legii nr. 341/2004;
• alte acte întocmite potrivit
prevederilor legale prin care se
dovedesc elemente necesare
stabilirii drepturilor de pensie.

După înregistrarea dosarului și aprobarea acestuia de către Casa Județeană
de Pensii, instituția va transmite persoanelor îndreptățite la plata pensiei
de urmaș o notificare prin care se va preciza cuantumul sumei la care sunt
îndreptățiți, respectiv momentul de la care se va plăti pensia.
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6. Contractele
de servicii

Contractele de
televiziune,
telefonie și internet
Dacă vrei să reziliezi aceste contracte, tu, în calitate de
moștenitor, trebuie să anunți furnizorii despre deces și să
trimiți o copie a certificatului de deces. Astfel, la data la
care furnizorul respectiv primește notificarea, contractul
încheiat de defunct va fi reziliat.
Fiecare furnizor poate avea propriile politici inserate în contract, de
aceea este important să verifici cu fiecare dintre ei care este politica.
Dacă unul dintre moștenitori dorește să preia contractul, este important
să precizeze acest lucru în anunțul pe care îl face furnizorului despre
decesul titularului contractului.
Furnizorii de servicii îți vor transmite care sunt documentele pe care
trebuie să le trimiți pentru a putea prelua contractul pe numele tău.
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Contractele de
energie electrică
și gaze naturale
În calitatea ta de moștenitor, poți cere furnizorilor să
continui derularea contractului printr-o notificare în
termen de 30 de zile de la deces.
Astfel, unul dintre succesori va putea prelua contractul de furnizare de energie
electrică sau gaze naturale. Dacă încă nu a fost dezbătută succesiunea și nu
a fost încă stabilit legal dreptul de proprietate asupra locului de consum,
furnizorul va putea oferi succesorului preluarea contractului pentru o perioadă
limitată, de cel mult un an.9

		

ACTE
NECESARE

• copie a actului tău de identitate;
• o copie a actului de deces al
vechiului titular;
• copia actului de proprietate sau
orice alt document care să ateste
dreptul locativ asupra spațiului
care face obiectul locului de
consum;

• un document care să ateste
calitatea ta de succesor legal
(certificat de naștere/certificat
căsătorie/certificat moștenitor).

Conform prevederilor art. 28 alin. 2 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014

9
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7. Conturile
de Social
Media

Conturile de
Social Media
Ce poți face cu conturile de socializare după decesul unei persoane dragi?
1. Le poți transforma în conturi memoriale, după ce raportezi decesul.
2. Le poți șterge dacă rudele de gradul I raportează decesul și solicită
stergerea constului - este nevoie să trimiți certificatul de deces și pe cel
de moștenitor.
Dacă în timpul vieții, persoana decedată a desemnat pe cineva apropiat să aibă
în grijă contul de socializare memorial, persoana respectivă va lua deciziile cu
privire la administrarea contului. Aceasta va putea:
• să scrie o postare pe profilul defunctului (de exemplu, pentru a transmite
mesajul de adio sau pentru a oferi informații cu privire la o slujbă de
pomenire);
• să vadă postări, chiar dacă a fost setată confidențialitatea la ”Doar eu”;
• să decidă cine poate vedea și posta omagii, în cazul în care contul
memorial are o secțiune pentru omagii;
• să șteargă postări omagiu;
• să schimbe cine poate vedea postările în care defunctul e etichetat;
• să șteargă etichetele cu defunctul postate de altcineva;
• să răspundă la cereri noi de prietenie (de exemplu, prieteni vechi sau
membri ai familiei care nu aveau cont de Facebook);
• să actualizeze fotografia de profil și fotografia de copertă;
• să solicite ștergerea contului.

Conturile de Social Media / 28

8. Asigurarea
de viață

Asigurarea de viață
Asigurarea de viață de la Aegon te ajută în aceste
momente să faci față tumultului de cheltuieli care pot
apărea.
Banii din asigurarea de viață pot ajunge:
1. La masa succesorală și apoi la moștenitorii legali ai defunctului, dacă
acesta nu a stabilit în timpul vieții cine să fie beneficiarii asigurării sale de
viață. Termenul în care Aegon acordă banii din despăgubire ține, în acest
caz, de finalizarea dezbaterii succesiunii și de stabilirea moștenitorilor și a
cotelor părți care le revin. Acest proces poate dura și câțiva ani.
2. Direct la beneficiarii stabiliți de defunct în timpul vieții, conform
contractului de asigurare. Dacă beneficiarii asigurării de viață sunt stabiliți
de defunct, noi virăm banii din asigurare într-un termen mediu de 2 zile de
când dosarul de despăgubire este complet.
Documentele pe care beneficiarii desemnați trebuie să ni le trimită pentru a
primi indemnizația de asigurare pot fi găsite aici.
Informațiile din acest document se folosesc în cazul următoarelor evenimente
asigurate:
• deces din accident sau boală;
• deces din accident;
• deces din accident rutier.
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ACTE
NECESARE

1. Documente obligatorii pentru toate tipurile de contracte:
• cererea de despăgubire care se
completează de către fiecare
Beneficiar în parte;
• copia actelor de identitate care
să dovedească legitimitatea
fiecărui Beneficiar de a obține
indemnizația de deces;
• copia certificatului medical
constatator al decesului, vizat de
Registrul de Stare Civilă;
• copia certificatului de deces sau
hotărârea judecătorească de
declarare a decesului;
• copia procesului verbal de
constatare a accidentului încheiat

de către Poliția Rutieră, Parchet,
Procuratură, Medicină Legală sau
Inspectoratul Teritorial de Muncă,
în cazul în care decesul este
consecința unui accident;
• copia certificatului de moștenitor
sau calitate de moștenitor, emis
de către un notar public, pentru
toate contractele pentru care nu
au fost desemnați beneficiari în
cazul decesului asiguratului;
• copia extrasului de cont în care
se dorește plata despăgubirii,
deschis în moneda contractului,
pentru fiecare beneficiar sau
moștenitor legal.

2. Documente suplimentare
• copie după fișa medicală
de la medicul de familie, cu
specificarea numărului de pagini
conținute, semnată și ștampilată
pentru conformitatea cu
originalul (necesară doar în cazul
în care decesul este consecință a
unei boli);

• copie de pe foaia de observație
clinică generală, aferentă
internării;
• alte documente medicale sau
legale care să elucideze cauza
sau circumstanțele producerii
decesului.
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Precizări suplimentare
Vă reamintim să anunțați evenimentul
asigurat în termen de 30 de zile de
la producerea acestuia, fie telefonic,
la 0264.224.224, fie pe e-mail, la
despagubiri@aegon.ro.
Cererea de despăgubire va fi
completată de către fiecare beneficiar
în parte, răspunzându-se corect, în
detaliu și complet la toate întrebările.
Dacă spațiul nu permite și sunt
necesare detalii suplimentare, vă
rugăm să atașați o anexă în care să
detaliați sub semnătură informațiile
suplimentare.

Este important ca toate
documentele medicale anexate
să conțină semnătura și parafa
medicului curant și ștampila
unității medicale.
În cazul în care Asiguratul
deține mai multe contracte,
se va completa de către
fiecare beneficiar/moştenitor o
singură cerere de despăgubire,
cu specificarea tuturor
contractelor de asigurare
deţinute de către Asigurat.

”Soțul meu avea o asigurare de viață. S-a îmbolnăvit și din cauza bolii
a decedat. Nu ni s-au cerut foarte multe documente și procesul de
despăgubire a fost ușor. În 3 zile de când am depus ultimul document
am primit bănuții în cont. Am fost foarte mulțumiți de promptitudinea
firmei, deși nici nu ne așteptam că vom primi banii așa de repede și
așa de ușor. Eu am crezut că voi veni la Aegon și că o să mi se mai
ceară foarte multe documente, că o să fie un stres foarte mare și
credeam că singură nu mă voi descurca să primesc banii pe asigurarea
soțului. Dar când am ajuns aici, am rămas foarte plăcut surprinsă.”
Nicoleta-Corina Sfeșnic, beneficiar Aegon
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9. Pensia
Pilon II și
Pilon III

Pensia Pilon II
a defunctului
Dacă persoana dragă care a plecat dintre noi era participant
la un Fond de pensii Pilon II, atunci, în calitate de moștenitor,
poți să revendici acest tip de pensie într-un interval de 3 ani
de la data decesului.10
Trebuie să ai grijă să incluzi în masa succesorală activul personal net aferent
contului de pensie deținut de defunct, adică valoarea cumulată în contul de
pensie, pentru a fi împărțită între moștenitori, conform cotelor părți cuvenite.
Pași de urmat:
1. Anunți decesul defunctului la administratorul pensiei private Pilon II
a acestuia. Pe noi ne găsești la 0264.302.202 sau office@aegon.ro.
Informativ: Dacă nu știi cine este administratorul pensiei private Pilon
II a defunctului sau nu știi dacă el avea sau nu o astfel de pensie,
completează acest formular și primești instant aceste informații.
2. Compania de pensii private îți va pune la dispoziție informații din
care vei afla ce ai de făcut, ce documente trebuie să pregătești
și chiar suma acumulată la acel moment în contul de Pilon II al
defunctului. Această sumă trebuie inclusă în masa succesorală.
Biroul notarial care se ocupă de dezbaterea succesiunii trebuie să trimită o
solicitare scrisă către compania de pensii private pentru a i se transmite activul
personal net aferent contului de Pilon II al defunctului. Acesta va fi inclus apoi
în masa succesorală, iar notarul public care dezbate succesiunea va distribui
moștenitorilor, conform Codului Civil, cotele părți cuvenite. După ce ai primit
certificatul de moștenitor, vei putea revendica activul personal net care ți se cuvine.

10

Conform prevederilor art.16 si art.17 din Norma nr.27/2017.
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ACTE
NECESARE

1. Dacă administratorul acestui activ este Aegon, atunci trebuie să
ne trimiți următoarele documente:
• cerere scrisă și semnată în
original prin care soliciți plata
drepturilor cuvenite; dacă și
tu ești participant la un fond
de pensii administrat privat, te
rugăm să ne spui denumirea
acestuia;
• copia certificatului de deces;

• copia actului tău de identitate
valabil la data depunerii cererii;
• copia certificatului de naștere – în
cazul minorilor de până la 14 ani;
• în cazul mandatarului, procura
specială și autentică, însoțită
de copia actului de identitate a
acestuia;

• copia legalizată a certificatului de
• copie după un extras de cont
moștenitor/legatar, certificatul
bancar în lei, fără rulaj sume sau
de moștenitor suplimentar, actul
orice fel de document emis de
de partaj voluntar, după caz,
instituțiile bancare, în care să fie
sau hotărârea judecătorească
lizibil codul IBAN al contului al
definitivă, din care să rezulte
cărui titular este beneficiarul.
calitatea de moștenitor/legatar
și cota-parte cuvenită din activul • în cazul minorilor (sub 18 ani),
curatorul special desemnat va
personal net al participantului
însoți moștenitorul pe întreg
decedat; copia legalizată a
parcursul intrării în posesie
certificatului de moștenitor,
a moștenirii și va trebui să
emisă de către un birou notarial,
transmită documente aferente
trebuie să cuprindă la Capitolul I.
acestei responsabilități.
Masa Succesorală, lit. a) Bunuri
mobile, contravaloarea activului
net personal al defunctului.
Dacă ai deja emis un certificat
de moștenitor care nu cuprinde
activul net personal deținut la
fond de defunct, te rugăm să ceri
biroului notarial emiterea unui
certificat suplimentar;
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CUM PRIMEȘTI MOȘTENIREA DIN PENSIA PILON II

1

ești participant
la un fond de pensii Pilon II

Vei primi banii cuveniți din moștenire în contul de pensie pe care îl deții la
fondul la care ești participant la pilonul 2. Deci nu vei primi bani în contul tău
bancar, ci pensia ta Pilon II se va mări cu moștenirea cuvenită și o vei încasa la
vârsta pensionării.

2

nu ești participant
la un fond de pensii Pilon II

Atunci poți primi banii prin mandat poștal sau în contul tău bancar, printr-o
plată unică sau eșalonată, în tranșe lunare cu o valoare de minimum 500 lei,
pe o perioadă de maximum 5 ani. Acest lucru este valabil și pentru moștenitorii
care sunt minori.

Nu uita că sumele sunt considerate venituri din pensie și sunt supuse
impozitării, cu excepția sumelor de până la 2000 de lei/lunar.11
De asemenea, veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu
handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
Dacă pensia Pilon II depășește 4.000 de lei, legislația prevede și
reținerea a 10% din sumă pentru C.A.S.S.. Sunt exceptați de la plata
acestei contribuții printre alții și copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de
la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici, studenți
sau se instruiesc pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Toate
categoriile exceptate sunt prevăzute în articolul 154 din Codul Fiscal,
alineatul 1, cu precădere literele a), b) și c).

11

Conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
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Pensia Pilon III
a defunctului
Dacă persoana dragă care a plecat dintre noi avea o pensie
Pilon III, atunci tu, în calitate de moștenitor, poți să o
revendici într-un interval de 3 ani de la data decesului.12
Trebuie să ai grijă să incluzi în masa succesorală activul personal net aferent
contului de pensie deținut de defunct, adică valoarea cumulată în contul de
pensie, pentru a fi împărțită între moștenitori, conform cotelor părți cuvenite.
Pași de urmat
1. Anunți decesul defunctului la
administratorul pensiei private
Pilon III a acestuia. Pe noi ne
găsești la 0264.302.202 sau
office@aegon.ro.
2. Compania de pensii private îți va
pune la dispoziție informații despre
ce ai de făcut, ce documente trebuie
să pregătești și suma acumulată la
acel moment în contul de Pilon III al
defunctului. Această sumă trebuie
inclusă la masa succesorală.

Dacă nu știi dacă defunctul
avea sau nu un cont de Pilon
III, cel mai bine este să întrebi
angajatorul acestuia.
Dacă nici angajatorul nu știe,
poți trimite un e-mail către cei
8 administratori din Romania
de fonduri de pensii Pilon III și
vei primi răspuns. Adresele lor
de contact le regăsești aici.

Biroul notarial care se ocupă de dezbaterea succesiunii trebuie să trimită o
solicitare scrisă către compania de pensii private pentru a i se transmite activul
personal net aferent contului de Pilon III al defunctului. Acesta va fi inclus apoi
în masa succesorală, iar notarul public care dezbate succesiunea va distribui
moștenitorilor, conform Codului Civil, cotele părți cuvenite.
După ce ai primit certificatul de moștenitor, vei putea revendica activul
personal net care ți se cuvine.
12

Conform prevederilor art.16 si art.17 din Norma nr.27/2017.
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ACTE
NECESARE

1. Dacă administratorul acestui activ este Aegon, atunci trebuie să
ne trimiți următoarele documente:
• cerere scrisă în original prin
care beneficiarul solicită plata
drepturilor cuvenite;
• copia certificatului de deces;

• copia actului de identitate, valabil
la data depunerii cererii;
• copia certificatului de naștere – în
cazul minorilor de până la 14 ani;

• copia legalizată a certificatului de • în cazul mandatarului, procura
specială și autentică, însoțită
moștenitor/legatar, certificatul
de copia actului de identitate a
de moștenitor suplimentar, actul
acestuia;
de partaj voluntar, după caz,
sau hotărârea judecătorească
• copie după un extras de cont
definitivă, din care să rezulte
bancar în lei în care să fie lizibil
calitatea de moștenitor/legatar
codul IBAN al contului al cărui
și cota-parte cuvenită din activul
titular este moștenitorul;
personal net al defunctului.
• în cazul minorilor (sub 18 ani),
Copia legalizată a certificatului
curatorul special desemnat va
de moștenitor, emisă de către
însoți moștenitorul pe întreg
un birou notarial, trebuie să
parcursul intrării în posesie
cuprindă la Capitolul I. Masa
a moștenirii și va trebui să
Succesorală, lit. a) Bunuri
transmită documente aferente
mobile, contravaloarea activului
acestei responsabilități.
net personal al participantului
decedat. Dacă ai deja emis un
astfel de certificat de moștenitor
care nu cuprinde activul net
personal deținut la fond de
decedat, te rugăm să ceri biroului
notarial emiterea unui certificat
suplimentar;
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CUM PRIMEȘTI MOȘTENIREA DIN PENSIA PILON III
Poți primi banii prin:
1. mandat poștal;
2. în contul tău bancar, printr-o plată unică sau eșalonată, în tranșe lunare
cu o valoare de minimum 500 lei, pe o perioadă de maximum 5 ani.

Nu uita că sumele sunt considerate venituri din pensie și sunt supuse
impozitării, cu excepția sumelor de până la 2.000 de lei/lunar.13
De asemenea, veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu
handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
Dacă pensia Pilon III depășește 4.000 de lei, legislația prevede și
reținerea a 10% din sumă pentru C.A.S.S.. Sunt exceptați de la plata
acestei contribuții printre alții și copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de
la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici, studenți
sau se instruiesc pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Toate
categoriile exceptate sunt prevăzute în articolul 154 din Codul Fiscal,
alineatul 1, cu precădere literele a), b) și c).

13

Conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
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Suntem alături de tine și
îți trimitem toate gândurile
noastre bune!
Echipa Aegon

