
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AAAssssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnniii   sssuuullllllaaa   vvviiitttaaa   
PPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE   

Didascalia che descrive 
l'immagine o la foto. 

La propria vita e la propria salute sono preziose, anche per 
tutelare l’integrità economica della famiglia, primo bene da 
proteggere da qualsiasi evenienza. 
 
Solo le assicurazioni sulla vita dedicate alla protezione 
garantiscono in modo mirato questa tutela. 
 
In questo documento trovi le informazioni di base sulle 
assicurazioni sulla vita dedicate alla protezione. 
 
Per conoscerle meglio ed eventualmente acquistarle puoi 
anche consultare i siti internet delle imprese di 
assicurazione, confrontare i diversi prodotti offerti e, 
tramite un consulente di fiducia, individuare la polizza 
personalizzata più adeguata alle tue esigenze. 
 

AAll ll ’’ ii nnttee rrnnoo  tt rroo vvii   
iinnffoorrmmaazziioonnii   ss uull llee     

aassssiiccuurraazz iioo nnii   ss uull llaa   
vvii ttaa   dd ii   pprrootteezz iioonnee::     

   
11..   ccaarraa tt ttee rr ii ss tt ii cchhee     

ggeenneerraa ll ii   
    

22 ..   aassss ii ccuurraazz ii oonnee  ddaall   
rr ii sscchh ii oo   ddii   mmoorr ttee   

  
33 ..   aassss ii ccuurraazz ii oonnee  ddaall   

rr ii sscchh ii oo   ddii   ppeerrddii ttaa   
ddee ll ll ’’ aauu ttoossuu ff ff ii cc ii eennzzaa       

  
44 ..   aassss ii ccuurraazz ii oonnee  ddaall   

rr ii sscchh ii oo   ddii   mmaa ll aa tt tt ii ee   
ggrraavv ii   

  
55 ..     aassss ii ccuurraazz ii oonnee  ddaall   
rr ii sscchh ii oo   ddii   mmaa ll aa tt tt ii ee   dd ii   

ll uunnggaa  dduurraa ttaa  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   PPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE   

 
111...   CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIIISSSTTTIIICCCHHHEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII   

AA  CC HHII   SSOO NNOO  UUTT IILL II     
LL’’aassssiiccuurraazziioonnee  ssuullllaa  vviittaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ttuutteellaa  
ll’’aassssiiccuurraattoo  ee,,  ppeerr  iill  rriisscchhiioo  mmoorrttee,,  ii  bbeenneeffiicciiaarrii  
ddeessiiggnnaattii  ((aadd  eesseemmppiioo,,  iill  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree))  ddaa  eevveennttii  
cchhee,,  ccoollppeennddoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccaarraa  oo  iill  pprriinncciippaallee  
ppeerrcceettttoorree  ddii  rreeddddiittoo  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa  ppoossssoonnoo  
ccoommpprroommeetttteerree  nnoonn  ssoolloo  ll’’eessiisstteennzzaa  oo  llaa  ssaalluuttee  ddii  
ttaallee  ssooggggeettttoo  mmaa  aanncchhee  ll’’iinntteeggrriittàà  eeccoonnoommiiccaa  ddeellllaa  
ffaammiigglliiaa,,  ssppeecciiaallmmeennttee  ssee  ttaallii  eevveennttii  aaccccaaddoonnoo  
pprreemmaattuurraammeennttee,,  iinnaassppeettttaattaammeennttee  oo  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  
ddeebbiittii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  nnoonn  aannccoorraa  eessttiinnttii  ((aadd  eesseemmppiioo  
mmuuttuuii  iippootteeccaarrii))..  TTaallee  aassssiiccuurraazziioonnee  èè  qquuiinnddii  iinnddiiccaattaa  
ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  eessppoossttee  aaii  rriisscchhii  
aassssiiccuurraattii  ee  ppeerr  ttuuttttii  ssooggggeettttii  llaa  ccuuii  ssccoommppaarrssaa  oo  llaa  
ccuuii  ppeerrddiittaa  ddii  iinntteeggrriittàà  ffiissiiccaa  ccoommppoorrtteerreebbbbee  uunn  
ddaannnnoo  eeccoonnoommiiccoo  ggrraavvee,,  aanncchhee  ppeerr  llaa  lloorroo  rreeaallttàà  
llaavvoorraattiivvaa  ((aadd  eesseemmppiioo  ffiigguurree--cchhiiaavvee  ddii  aazziieennddee  oo  
pprrooffeessssiioonniissttii))..  

LLEE  CC AARR AATT TT EERRIISSTT IICC HHEE  IINN  SS IINNTT EESSII     
AA  ffrroonnttee  ddeell  vveerrssaammeennttoo  ddii  uunn  pprreemmiioo  ddaa  ppaarrttee  
ddeell  cclliieennttee,,  ll’’iimmpprreessaa  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  ggaarraannttiissccee  
iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunnaa  pprreessttaazziioonnee  ((ddii  nnoorrmmaa  uunn  
ccaappiittaallee,,  iinn  aallccuunnii  ccaassii  uunnaa  rreennddiittaa)),,  ccoossttaannttee  oo  
ddeeccrreesscceennttee,,  aall  vveerriiffiiccaarrssii  ddeellll’’eevveennttoo  aassssiiccuurraattoo  
nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  dduurraattaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo..  
GGeenneerraallmmeennttee  ll’’uunniiccaa  pprreessttaazziioonnee  èè  qquueellllaa  ddii  
ccooppeerrttuurraa  ddeell  rriisscchhiioo  aassssiiccuurraattoo,,  sseennzzaa  qquuiinnddii  
pprreevveeddeerree  pprreessttaazziioonnii  qquuaallii  iill  rriimmbboorrssoo  ddeell  
ccaappiittaallee  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  dduurraattaa  ccoonnttrraattttuuaallee  ((iill  
ccoossiiddddeettttoo  rriissccaattttoo))  oo  aallllaa  ssccaaddeennzzaa,,  qquuaannddoo  iill  
ccoonnttrraattttoo  ssii  eessttiinngguuee..  
LLaa  dduurraattaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  ccoossìì  ccoommee  llaa  
pprreessttaazziioonnee  aassssiiccuurraattaa,,  ssoonnoo  ddeecciissii  ddaall  cclliieennttee  oo  
ffuunnzziioonnee  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ddeell  ddeebbiittoo  cchhee  lloo  sstteessssoo  
cclliieennttee  hhaa  ccoonnttrraattttoo  aattttrraavveerrssoo  ll’’aaccqquuiissttoo  ddii  uunn  
mmuuttuuoo  oo  ddii  uunn  pprreessttiittoo..  II  ccoonnttrraattttii  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  
ppoossssoonnoo  aanncchhee  pprreevveeddeerree  llaa  ccoommbbiinnaazziioonnee  ddii  ppiiùù  
ccooppeerrttuurree  ((ccoonnttrroo  iill  rriisscchhiioo  ddii  mmoorrttee,,  ddii  iinnvvaalliiddiittàà  
ppeerrmmaanneennttee,,  ddii  mmaallaattttiiee  ggrraavvii,,  eecccc..))..    
 

III LLL    PPP RRR EEE MMM III OOO       
IIIlll    ppprrreeemmmiiiooo   vvveeerrrsssaaatttooo   dddaaalll    ccclll iiieeennnttteee   

pppuuuòòò   eeesssssseeerrreee   uuunnniiicccooo   ooo   aaannnnnnuuuooo,,,    eee   iii lll    
sssuuuooo   iiimmmpppooorrrtttooo   dddiiipppeeennndddeee   dddaaalll lll ’’’eeennnttt iii tttààà   

dddeeelll lllaaa   ppprrreeessstttaaazzziiiooonnneee   aaassssssiiicccuuurrraaatttaaa,,,    
dddaaalll lllaaa   ddduuurrraaatttaaa   dddeeelll lll ’’’aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee,,,      

dddaaalll lll ’’’eeetttààà,,,    dddaaalll    ssseeessssssooo   eee   aaannnccchhheee   
dddaaalll llleee   cccooonnndddiiizzziiiooonnniii    dddiii   sssaaallluuuttteee   ooo   

dddaaalll llleee   aaattt ttt iiivvviii tttààà   sssvvvooolll ttteee   
dddaaalll lll ’’’aaassssssiiicccuuurrraaatttooo,,,    ooolll ttt rrreee   ccchhheee   dddaaaiii    

rrriiisssccchhhiii    cccooopppeeerrrttt iii ...   
NNNeeelll    cccaaasssooo   iiinnn   cccuuuiii    lll ’’’aaassssssiiicccuuurrraaatttooo   

aaabbbbbbiiiaaa   dddeeettteeerrrmmmiiinnnaaattteee   pppaaatttooolllooogggiiieee   ooo   
sssvvvooolllgggaaa   uuunnnaaa   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnneee   ooo   uuunnnooo   

ssspppooorrrttt    pppeeerrriiicccooolllooosssiii ,,,    èèè   pppooossssssiiibbbiii llleee   ccchhheee   
vvveeennngggaaa   ppprrreeevvviiissstttooo   uuunnn   ppprrreeemmmiiiooo   pppiiiùùù   

eeellleeevvvaaatttooo   pppeeerrr   tttaaallleee   mmmaaaggggggiiiooorrreee   
rrriiisssccchhhiiiooosssiii tttààà   rrriiissspppeeettttttooo   aaalll lllaaa   nnnooorrrmmmaaa...   

   
IIIlll    111999%%%   dddeeelll    ppprrreeemmmiiiooo   vvveeerrrsssaaatttooo   èèè   
dddeeetttrrraaaiiibbbiiillleee    dddaaalll lll ’’’ IIIRRRPPPEEEFFF   fff iiinnnooo   aaalll    
mmmaaassssssiiimmmooo   dddiii   111...222999111   eeeuuurrrooo   aaannnnnnuuuiii ...   

   

LLEE  PPRREESSTT AAZZ IIOO NNII   
 AAll  vveerriiffiiccaarrssii  ddeellll’’eevveennttoo  ((mmoorrttee,,  

iinnvvaalliiddiittàà  ttoottaallee  ee  ppeerrmmaanneennttee,,  
eecccc..))  aassssiiccuurraattoo,,  ll’’iimmpprreessaa  ppaaggaa  

llaa  pprreessttaazziioonnee  aassssiiccuurraattaa  aaii  
bbeenneeffiicciiaarrii  ddeessiiggnnaattii  nneell  

ccoonnttrraattttoo..  
LLee  pprreessttaazziioonnii  lliiqquuiiddaattee  ssoonnoo  

eesseennttii  ddaallll’’IIRRPPEEFF  ee  ddaallllee  
iimmppoossttee  ddii  ssuucccceessssiioonnee..  

AAA LLL TTT RRR EEE    CCC OOO SSS EEE    DDD AAA   
SSS AAAPPP EEE RRR EEE    

IIIlll    ccclll iiieeennnttteee   hhhaaa   uuunnn   dddiiirrriiittttttooo   dddiii   
rrriiipppeeennnsssaaammmeeennntttooo    pppeeerrr   aaannnnnnuuulll lllaaarrreee   

lllaaa   ppprrrooopppooossstttaaa   dddiii    cccooonnntttrrraaattt tttooo   
sssooottt tttooossscccrrriii ttt tttaaa   (((dddiiirrriii ttt tttooo   dddiii    rrreeevvvooocccaaa)))   
ooo   iii lll    cccooonnntttrrraaattt tttooo   sssttteeessssssooo   (((dddiiirrriii ttt tttooo   dddiii    
rrreeeccceeessssssooo,,,    dddaaa   eeessseeerrrccciii tttaaarrreee   eeennntttrrrooo   

333000   gggiiiooorrrnnniii)))...   
   
LLL’’’aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee,,,   ssseee   sssttt iiipppuuulllaaatttaaa   
dddiiieeetttrrrooo   aaauuutttoooccceeerrrttt iiifff iiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll    
ppprrroooppprrriiiooo   ssstttaaatttooo   dddiii    sssaaallluuuttteee,,,    pppuuuòòò   
ppprrreeevvveeedddeeerrreee   uuunnn   bbbrrreeevvveee   pppeeerrriiiooodddooo   
dddiii    cccaaarrreeennnzzzaaa    iiinnniiizzziiiaaallleee   (((aaaddd   eeesss...   666   
mmmeeesssiii)))   iiinnn   cccuuuiii   lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   sssiii    
iiimmmpppeeegggnnnaaa   sssooolllooo   aaa   rrreeesssttt iii tttuuuiiirrreee   iii    
ppprrreeemmmiii   vvveeerrrsssaaattt iii    iiinnn   cccaaasssooo   dddiii    
sssiiinnniiissstttrrrooo...   

   

LL AA  
DDOOCC UUMMEE NNTT AAZZIIOO NNEE    
PPrriimmaa  ddeellll’’aaccqquuiissttoo  
ddeellll’’aassssiiccuurraazziioonnee,,  aall  
cclliieennttee  ddeevvee  eesssseerree  
iilllluussttrraattaa  ee  ccoonnsseeggnnaattaa  llaa  
ddooccuummeennttaazziioonnee  
((FFaasscciiccoolloo  iinnffoorrmmaattiivvoo))  
cchhee  rriippoorrttaa  ttuuttttee  llee  
iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  
ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  
ccooppeerrttuurraa,,  ssuuii  ccoossttii  ee  
ssuullll’’iimmpprreessaa  ddii  
aassssiiccuurraazziioonnee,,  nnoonncchhéé  llee  
ccoonnddiizziioonnii  ccoonnttrraattttuuaallii..  
  

  
  

 

LLEE  AASSSSIICC UURR AAZZ IIOO NNII   CCOO MMPPLLEE MMEE NNTT AARR II   
OOllttrree  aadd  uunnaa  pprreessttaazziioonnee  pprriinncciippaallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ((aadd  
eess..  iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunn  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  ccoonnttrroo  iill  
rriisscchhiioo  ddii  mmoorrttee)),,  èè  ppoossssiibbiillee  cchhee  ssiiaannoo  pprreevviissttee  ddeellllee  
aassssiiccuurraazziioonnii  aaggggiiuunnttiivvee  oo  ccoommpplleemmeennttaarrii,,  qquuaallii  aadd  
eesseemmppiioo::  
--  uunn  uulltteerriioorree  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  ssee  llaa  mmoorrttee  ddeerriivvaa  ddaa  
iinnffoorrttuunniioo,,  rraaddddooppppiiaattoo  ssee  ll’’iinnffoorrttuunniioo  èè  ssttrraaddaallee;;  

--  ll’’eessoonneerroo  ddaall  ppaaggaammeennttoo  ddii  uulltteerriioorrii  pprreemmii  ((oo  iill  
ppaaggaammeennttoo  ddii  uunnaa  rreennddiittaa))  iinn  ccaassoo  ddii  iinnvvaalliiddiittàà;;  

--  uunn  uulltteerriioorree  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  aallllaa  mmoorrttee  ddeell  ccoonniiuuggee  
ddeellll’’aassssiiccuurraattoo  ccoonntteessttuuaallee  oo  ssuucccceessssiivvaa  aa  qquueellllaa  
ddeellll’’aassssiiccuurraattoo;;  

--  ll’’aannttiicciippaazziioonnee  ddeell  ppaaggaammeennttoo  ddii  ppaarrttee  ddeell  ccaappiittaallee    
aassssiiccuurraattoo  ppeerr  ssoosstteenneerree  iinntteerrvveennttii  cchhiirruurrggiiccii..      

GGeenneerraallmmeennttee,,  pprriimmaa  
ddeellllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  
ccoonnttrraattttoo  vviieennee  cchhiieessttoo  aall  
cclliieennttee  ddii  ccoommppiillaarree  uunn  
qquueessttiioonnaarriioo  ssaanniittaarriioo  
ppeerr  aauuttoocceerrttiiffiiccaarree  iill  ssuuoo  
ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee..  SSee  llaa  
pprreessttaazziioonnee  aassssiiccuurraattaa  èè  
ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  eelleevvaattaa  oo  
ssee  iill  cclliieennttee  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  
ddii  aavveerree  ppaattoollooggiiee  
ppaarrttiiccoollaarrii  èè  ppoossssiibbiillee  cchhee  
vveennggaa  rriicchhiieessttaa  uulltteerriioorree  
ddooccuummeennttaazziioonnee..    

Al verificarsi 
dell’evento 
assicurato 
(sinistro), 
l’impresa liquida 
la prestazione 
dietro invio della 
documentazione 
comprovante 
l’accaduto.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   PPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE   

   
222...   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDAAALLL   RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO   DDDIII   MMMOOORRRTTTEEE   

LLEE  PPRREESSTT AAZZ IIOO NNII     
IInn  ccaassoo  ddii  ddeecceessssoo  oo,,  qquuaalloorraa  ccooppeerrttaa,,  ddii  
iinnvvaalliiddiittàà  ttoottaallee  ee  ppeerrmmaanneennttee  ddeellll’’aassssiiccuurraattoo  nneell  
ccoorrssoo  ddeellllaa  dduurraattaa  ccoonnttrraattttuuaallee,,  iill  ccoonnttrraattttoo  
pprreevveeddee  iill  ppaaggaammeennttoo  ddii  uunn  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo..    
TTaallee  ccaappiittaallee  ppuuòò  eesssseerree  ccoossttaannttee  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  
dduurraattaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  ccrreesscceennttee  iinn  ffuunnzziioonnee  ddii  
ppaarraammeettrrii  ((aadd  eess..  ll’’iinnffllaazziioonnee))  ooppppuurree  
ddeeccrreesscceennttee  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellll’’aannddaammeennttoo  ddeell  
ddeebbiittoo  rreessiidduuoo  ddeell  mmuuttuuoo  oo  ddeell  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ccuuii  
ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  ccoonnnneessssaa..  
  
SSee  iill  ccoonnttrraattttoo  ccoopprree  ssiiaa  llaa  mmoorrttee  cchhee  ll’’iinnvvaalliiddiittàà  
ttoottaallee  ee  ppeerrmmaanneennttee,,  ssee  ssii  vveerriiffiiccaa  qquueesstt’’uullttiimmaa,,  
ddaannddoo  lluuooggoo  aallllaa  lliiqquuiiddaazziioonnee  ddeell  ccaappiittaallee  
aassssiiccuurraattoo,,  iill  ccoonnttrraattttoo  ssii  eessttiinngguuee  ee  nnoonn  ccoopprree  
aanncchhee  llaa  mmoorrttee  ddeellll’’aassssiiccuurraattoo..  DDii  nnoorrmmaa  nneell  
ccoonnttrraattttoo  ssii  iinntteennddee  iinnvvaalliiddoo  ttoottaallee  ee  ppeerrmmaanneennttee  
cchhii  aabbbbiiaa  ppeerrdduuttoo  iinn  mmooddoo  pprreessuummiibbiillmmeennttee  
ttoottaallee  ee  ppeerrmmaanneennttee  llaa  ccaappaacciittàà  aallll’’eesseerrcciizziioo  
ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee.. 

LLL AAA   DDD UUU RRR AAA TTT AAA    
   LLLaaa   ddduuurrraaatttaaa   èèè   ppprrreeesssccceeelll tttaaa   dddaaalll    ccclll iiieeennnttteee,,,    

gggeeennneeerrraaalllmmmeeennnttteee   tttrrraaa   uuunnn   mmmiiinnniiimmmooo   (((aaaddd   
eeesss...    222   aaannnnnniii)))   eeeddd   uuunnn   mmmaaassssssiiimmmooo   (((aaaddd   eeesss...    
222555   aaannnnnniii)))   ppprrreeefff iiissssssaaattt iii   dddaaalll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   dddiii    

aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee...   

LLEE  EESSCCLLUUSS IIOO NNII     
IIll  ccoonnttrraattttoo  ggeenneerraallmmeennttee  
pprreevveeddee  ll’’eesscclluussiioonnee  
ddaallll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ssee  llaa  
mmoorrttee  èè  ccaauussaattaa  ddaa  aattttiivviittàà  
ddoolloossee,,  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  
gguueerrrree,,  aattttii  ddii  tteerrrroorriissmmoo,,  
ooppeerraazziioonnii  mmiilliittaarrii,,  eevveennttii  
ccaauussaattii  ddaa  aarrmmii  nnuucclleeaarrii,,  
gguuiiddaa  ddii  vveeiiccoollii  sseennzzaa  
ppaatteennttee,,  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa  
nnoonn  ddiicchhiiaarraattaa  oo  aallttrree  
ccaauussee  ssppeecciiffiiccaattee  nneell    
ccoonnttrraattttoo..  
  
  IInn  ccaassoo  ddii  ddeecceessssoo  ppeerr  ttaallii  
ccaauussee    ggeenneerraallmmeennttee  
ll’’iimmpprreessaa  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  
rreessttiittuuiissccee  ii  pprreemmii  vveerrssaattii..  
 

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   PPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE   

   

333...   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDAAALLL   RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO   DDDIII   MMMAAALLLAAATTTTTTIIIEEE   
GGGRRRAAAVVVIII   

LLEE  EESSCCLLUUSS IIOO NNII     
GGeenneerraallmmeennttee  ssii  
pprreevveeddee  ll’’eesscclluussiioonnee  
ssee  llaa  mmaallaattttiiaa  ggrraavvee  
iinntteerrvviieennee  aa  sseegguuiittoo    
ddii::  aannoommaalliiee  
ccoonnggeenniittee;;  eessiittii  ddii  
iinnffoorrttuunnii  oo  mmaallaattttiiee  
cchhee  aabbbbiiaannoo  ddaattoo  
lluuooggoo  aa  ccuurree  
aanntteerriioorrii  aallllaa  ssttiippuullaa  
ddeell  ccoonnttrraattttoo;;  ddaannnnii  
aallllaa  ppeerrssoonnaa  
pprrooccuurraattii  
ddaallll’’aassssiiccuurraattoo  
sstteessssoo;;  aabbuussoo  ddii  
aallccooll  oo  ddrroogghhee;;  
  AAIIDDSS..  
  
  
 

GGeenneerraallmmeennttee  ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  èè  aabbbbiinnaattaa  aadd  uunnaa  
aassssiiccuurraazziioonnee  ccoonnttrroo  iill  rriisscchhiioo  ddii  mmoorrttee  ee  pprreevveeddee  
iill  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo  nneell  ccaassoo  iinn  
ccuuii  ll’’aassssiiccuurraattoo  ssiiaa  ccoollppiittoo  ddaa  uunnaa  ddeellllee  mmaallaattttiiee  
ggrraavvii  iinnddiiccaattee  nneell  ccoonnttrraattttoo,,  ppuurrcchhéé  aabbbbiiaannoo  
ccoommppoorrttaattoo  uunn  ddeetteerrmmiinnaattoo  ggrraaddoo  ((aadd  eess..  55%%))  ddii  
iinnvvaalliiddiittàà  ppeerrmmaanneennttee..    
NNeell  ccaassoo  iinntteerrvveennggaa  uunnaa  ddeellllee  mmaallaattttiiee  
aassssiiccuurraattee,,  vviieennee  lliiqquuiiddaattoo  iill  ccaappiittaallee  aassssiiccuurraattoo,,  
iill  ccoonnttrraattttoo  ssii  eessttiinngguuee  ee  nnoonn  ccoopprree  aanncchhee  llaa  
mmoorrttee  ddeellll’’aassssiiccuurraattoo..  
LL’’aassssiiccuurraazziioonnee  ppuuòò  aanncchhee  eesssseerree  ““ssttaanndd--aalloonnee””,,  
oossssiiaa  ccoopprriirree  ssoolloo  llee  mmaallaattttiiee  pprreevviissttee  ee  nnoonn  
eesssseerree  aabbbbiinnaattaa  aanncchhee  aallllaa  ccooppeerrttuurraa  ddeell  rriisscchhiioo  
ddii  mmoorrttee..  
LLee  mmaallaattttiiee  ggrraavvii  ggeenneerraallmmeennttee  aassssiiccuurraattee  ssoonnoo::    
ccaannccrroo;;  iinntteerrvveennttoo  cchhiirruurrggiiccoo  ddeellll’’aaoorrttaa;;  
iinntteerrvveennttoo  cchhiirruurrggiiccoo  ddeellllee  vvaallvvoollee  ccaarrddiiaacchhee;;  
iinntteerrvveennttoo  cchhiirruurrggiiccoo  ddii  bbyy--ppaassss  aaoorrttoo--ccoorroonnaarriiccoo;;  
iiccttuuss;;  iinnffaarrttoo;;  iinnssuuffffiicciieennzzaa  rreennaallee;;  ttrraappiiaannttoo  ddeeggllii  
oorrggaannii  pprriinncciippaallii..  
TTuuttttaavviiaa,,  èè  ppoossssiibbiillee  ttrroovvaarree  aanncchhee  pprrooddoottttii  cchhee  
aassssiiccuurraannoo  mmaallaattttiiee  uulltteerriioorrii..  

LLEE  PPRREESSTT AAZZ IIOO NNII     

AAA LLL TTT RRR EEE    CCC OOO SSS EEE    DDD AAA   SSS AAA PPP EEE RRR EEE    
LLL’’’aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee   pppuuuòòò   ppprrreeevvveeedddeeerrreee   

ppprrreeezzzzzziii    ssscccooonnntttaaattt iii    pppeeerrr   pppaaarrrttt iiicccooolllaaarrriii    
cccaaattteeegggooorrriiieee   dddiii    sssoooggggggeeettt ttt iii    (((aaaddd   eeesss...    nnnooonnn   

fffuuummmaaatttooorrriii)))...    
   

IIInnn   cccaaasssooo   dddiii    iiinnnvvvaaalll iiidddiii tttààà   ccchhheee   dddiiiaaa   llluuuooogggooo   
aaalll lllaaa   ppprrreeessstttaaazzziiiooonnneee   lllaaa   cccooommmpppaaagggnnniiiaaa   

gggeeennneeerrraaalllmmmeeennnttteee   ppprrreeevvveeedddeee   uuunnn   
aaacccccceeerrrtttaaammmeeennntttooo   dddeeelll lllooo   ssstttaaatttooo   dddiii    sssaaallluuuttteee   

ppprrriiimmmaaa   dddeeelll lllaaa   lll iiiqqquuuiiidddaaazzziiiooonnneee...      
IIIlll    cccaaapppiii tttaaallleee   aaassssssiiicccuuurrraaatttooo   lll iiiqqquuuiiidddaaatttooo   aaaiii    
bbbeeennneeefff iiiccciiiaaarrriii    nnnooonnn   rrriiieeennntttrrraaa   nnneeelll lll ’’’aaasssssseee   

eeerrreeedddiii tttaaarrriiiooo,,,    eee   nnnooonnn   èèè   ssseeeqqquuueeessstttrrraaabbbiii llleee   
nnnééé   pppiiigggnnnooorrraaabbbiii llleee...   

LLL AAA   DDD UUU RRR AAA TTT AAA    
   LLLaaa   ddduuurrraaatttaaa   èèè   ppprrreeesssccceeelll tttaaa   dddaaalll    ccclll iiieeennnttteee,,,    

gggeeennneeerrraaalllmmmeeennnttteee   tttrrraaa   uuunnn   mmmiiinnniiimmmooo   (((aaaddd   
eeesss...    111   aaannnnnnooo)))   eeeddd   uuunnn   mmmaaassssssiiimmmooo   (((aaaddd   

eeesss...    111000   aaannnnnniii)))   ppprrreeefff iiissssssaaattt iii    dddaaalll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   
dddiii    aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee...   

AAA LLL TTT RRR EEE    CCC OOO SSS EEE    DDD AAA   SSS AAA PPP EEE RRR EEE    
LLLaaa   cccooommmpppaaagggnnniiiaaa   gggeeennneeerrraaalllmmmeeennnttteee   
ppprrriiimmmaaa   dddiii    lll iiiqqquuuiiidddaaarrreee   lllaaa   ppprrreeessstttaaazzziiiooonnneee   
ppprrreeevvveeedddeee   uuunnn   aaacccccceeerrrtttaaammmeeennntttooo   dddeeelll lllooo   
ssstttaaatttooo   dddiii   sssaaallluuuttteee,,,    aaannnccchhheee   aaattt tttrrraaavvveeerrrsssooo   
lllaaa   rrriiiccchhhiiieeessstttaaa   dddeeelll llleee   cccaaarrrttteeelll llleee   ccclll iiinnniiiccchhheee   
ooo   dddiii    aaalll ttt rrraaa   dddooocccuuummmeeennntttaaazzziiiooonnneee   
sssaaannniii tttaaarrriiiaaa   cccooommmppprrrooovvvaaannnttteee   
   lllaaa   mmmaaalllaaattt ttt iiiaaa   gggrrraaavvveee   sssuuubbbiiitttaaa...   
   

PPeerr  ttaallii  ccaassii    
ll’’iimmpprreessaa      
rreessttiittuuiissccee  ii  
pprreemmii  
vveerrssaattii..  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   PPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE   
   
444...   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDAAALLL   RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO   DDDIII   PPPEEERRRDDDIIITTTAAA   
DDDIII   AAAUUUTTTOOOSSSUUUFFFFFFIIICCCIIIEEENNNZZZAAA   (((LLLOOONNNGGG   TTTEEERRRMMM   CCCAAARRREEE)))   

LLEE  PPRREESSTT AAZZ IIOO NNII     
IInn  ccaassoo  ddii  ppeerrddiittaa  ddii  aauuttoossuuffffiicciieennzzaa  ppeerrmmaanneennttee  
ddeellll’’aassssiiccuurraattoo  nneell  ccoommppiimmeennttoo  ddeeggllii  aattttii  
eelleemmeennttaarrii  ddeellllaa  vviittaa  qquuoottiiddiiaannaa,,  ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  
pprreevveeddee  llaa  lliiqquuiiddaazziioonnee  ddii  uunnaa  rreennddiittaa  vviittaalliizziiaa..  
TTaallee  rreennddiittaa  èè  ccrreesscceennttee  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeeii  
rreennddiimmeennttii  ddii  uunnaa  ggeessttiioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa..  LLaa  ppeerrddiittaa  
ddii  aauuttoossuuffffiicciieennzzaa  aavvvviieennee  qquuaannddoo  ll’’aassssiiccuurraattoo  
nnoonn  èè  ppiiùù  iinn  ggrraaddoo,,  aanncchhee  ppaarrzziiaallmmeennttee,,  ddii  
ccoommppiieerree  iinn  aauuttoonnoommiiaa  ddeetteerrmmiinnaattee  aazziioonnii  ddeellllaa  
vviittaa  qquuoottiiddiiaannaa,,  ddeeffiinniittee  nneell  ccoonnttrraattttoo,,  qquuaallii  aadd  
eesseemmppiioo::  ffaarrssii  iill  bbaaggnnoo  oo  llaa  ddoocccciiaa;;  vveessttiirrssii  ee  
ssvveessttiirrssii;;  llaavvaarrssii;;  eesssseerree  mmoobbiillee;;  eesssseerree  
ccoonnttiinneennttee;;  bbeerree  ee  mmaannggiiaarree..  
PPooiicchhéé  iill  ggrraaddoo  ddii  aauuttoonnoommiiaa  ppuuòò  eesssseerree  ddiivveerrssoo  
ppeerr  llee  ddiiffffeerreennttii  aattttiivviittàà,,  aa  qquueessttoo  èè  aattttrriibbuuiittoo  uunn  
ppuunntteeggggiioo,,  iinn  bbaassee  aall  qquuaallee  èè  ssttaabbiilliittoo  iill  lliivveelllloo  ddii  
nnoonn  aauuttoossuuffffiicciieennzzaa  ccoommpplleessssiivvoo  rraaggggiiuunnttoo  
ddaallll’’aassssiiccuurraattoo..  
LLaa  pprreessttaazziioonnee  èè  eerrooggaattaa  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill    
ppuunntteeggggiioo  ccoommpplleessssiivvoo  rraaggggiiuunnggee  uunnaa  cceerrttaa  
ssoogglliiaa  rriissppeettttoo  aall  ppuunntteeggggiioo  mmaassssiimmoo  ttoottaallee,,  ee  
ffiinncchhéé  ll’’aassssiiccuurraattoo  nnoonn  aauuttoossuuffffiicciieennttee  èè  iinn  vviittaa..  
LL’’iinnccaappaacciittàà  aa  ccoommppiieerree  ggllii  aattttii  ddeellllaa  vviittaa  
qquuoottiiddiiaannaa  ddeevvee  eesssseerree  ppeerrmmaanneennttee,,  ppeerr  ccuuii  ssee  
ll’’aassssiiccuurraattoo  rriiaaccqquuiissttaa  ll’’aauuttoossuuffffiicciieennzzaa  cceessssaa  
ll’’eerrooggaazziioonnee  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee,,  ppuurr  rriimmaanneennddoo  iill  
ccoonnttrraattttoo  iinn  vviiggoorree..  

LL AA  DD UURR AATT AA  
 LLaa  dduurraattaa  èè  aa  vviittaa  iinntteerraa,,  oossssiiaa  
ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  rriimmaannee  iinn  vviiggoorree  

ffiinncchhéé  ll’’aassssiiccuurraattoo  èè  iinn  vviittaa..  

LLEE  EESSCCLLUUSS IIOO NNII     
IIll  ccoonnttrraattttoo  ggeenneerraallmmeennttee  
pprreevveeddee  ll’’eesscclluussiioonnee  
ddaallll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ssee  llaa  
mmoorrttee  èè  ccaauussaattaa  ddaa  aattttiivviittàà  
ddoolloossee,,  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  
gguueerrrree,,  aattttii  ddii  tteerrrroorriissmmoo,,  
ooppeerraazziioonnii  mmiilliittaarrii,,  eevveennttii  
ccaauussaattii  ddaa  aarrmmii  nnuucclleeaarrii,,  
gguuiiddaa  ddii  vveeiiccoollii  sseennzzaa  
ppaatteennttee,,  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvaa  
nnoonn  ddiicchhiiaarraattaa  oo  aallttrree  
ccaauussee  ssppeecciiffiiccaattee  nneell    
ccoonnttrraattttoo..  
  
  IInn  ccaassoo  ddii  ppeerrddiittaa  ddii  
aauuttoossuuffffiicciieennzzaa  ppeerr  ttaallii  
ccaauussee    ggeenneerraallmmeennttee  
ll’’iimmpprreessaa  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  
rreessttiittuuiissccee  ii  pprreemmii  vveerrssaattii..  
 

LLLEEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNIII   SSSUUULLLLLLAAA   VVVIIITTTAAA   DDDIII   PPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE      
555...   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDAAALLL   RRRIIISSSCCCHHHIIIOOO   DDDIII   MMMAAALLLAAATTTTTTIIIEEE   DDDIII   
LLLUUUNNNGGGAAA   DDDUUURRRAAATTTAAA   (((PPPEEERRRMMMAAANNNEEENNNTTT   HHHEEEAAALLLTTTHHH   
IIINNNSSSUUURRRAAANNNCCCEEE)))   

LLEE  EESSCCLLUUSS IIOO NNII     
SSoonnoo  pprreevviissttee  
ggeenneerraallmmeennttee  llee  
sstteessssee  eesscclluussiioonnii  
pprreevviissttee  ppeerr  
ll’’aassssiiccuurraazziioonnee    
ccoonnttrroo  iill  rriisscchhiioo  ddii  
ppeerrddiittaa  ddii  
aauuttoossuuffffiicciieennzzaa.. 

PPrreevveeddoonnoo  llaa  ccoorrrreessppoonnssiioonnee  ddii  uunnaa  rreennddiittaa  ((oo  iinn  aallccuunnii  
ccaassii  ddii  uunn  ccaappiittaallee))  ppeerr  ii  ppeerriiooddii  iinn  ccuuii  ll’’aassssiiccuurraattoo  èè  
iinnccaappaaccee  ddii  ppeerrcceeppiirree  uunn  rreeddddiittoo  ddaa  llaavvoorroo,,  ddeeffiinniittaa  ccoommee  
ccoonnddiizziioonnee  ddii  aassssoolluuttaa  iinnccaappaacciittàà  ((tteemmppoorraanneeaa  oo  
ppeerrmmaanneennttee)),,  aa  ccaauussaa  ddii  iinnffoorrttuunniioo  oo  mmaallaattttiiaa,,  ddii  
ssvvoollggeerree  uunnaa  ooccccuuppaazziioonnee..  

LLEE  PPRREESSTT AAZZ IIOO NNII     

AALLTT RREE  CCOOSSEE  DD AA  SS AAPPEERREE   
VVeerriiffiiccaattaassii  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  

aauuttoossuuffffiicciieennzzaa  ppeerrmmaanneennttee,,  
ooccccoorrrree  rriicchhiieeddeerree  iill  

rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ee  llaa  lliiqquuiiddaazziioonnee  
ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  aalllleeggaannddoo  

ddooccuummeennttaazziioonnee  ((aadd  eess..    
cceerrttiiffiiccaattoo  ddeell  mmeeddiiccoo  ccuurraannttee  ee//oo    

uunnaa  rreellaazziioonnee  mmeeddiiccaa))  cchhee  
cceerrttiiffiicchhii  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  

aauuttoossuuffffiicciieennzzaa  ee  llee  rreellaattiivvee  ccaauussee..  
  

LL’’iimmpprreessaa  ddii  aassssiiccuurraazziioonnee  
ggeenneerraallmmeennttee  ssii  rriisseerrvvaa  uunn  ppeerriiooddoo  

ddii  aacccceerrttaammeennttoo,,  aall  mmaassssiimmoo  ddii  
aallccuunnii  mmeessii,,  ee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

rriivveeddeerree  aa  ddeetteerrmmiinnaattee  ccoonnddiizziioonnii  
((aadd  eess..  uunnaa  vvoollttaa  ooggnnii  nn  aannnnii))  lloo  

ssttaattoo  ddii  aauuttoossuuffffiicciieennzzaa..  
  

LLL AAA   DDD UUU RRR AAA TTT AAA    
   LLLaaa   ddduuurrraaatttaaa   mmmiiinnniiimmmaaa   èèè   dddiii    555   aaannnnnniii ,,,   
oooppppppuuurrreee   èèè   aaa   vvviii tttaaa   iiinnnttteeerrraaa   (((fff iiinnnccchhhééé   

lll ’’’aaassssssiiicccuuurrraaatttooo   èèè   iiinnn   vvviii tttaaa)))   ooo   
llleeegggaaatttaaa   aaalll    pppeeennnsssiiiooonnnaaammmeeennntttooo...       

AAA LLL TTT RRR EEE    CCC OOO SSS EEE    DDD AAA   
SSS AAAPPP EEE RRR EEE    
IIIlll    cccooonnntttrrraaattttttooo   nnnooonnn   dddeeevvveee   
eeesssssseeerrreee   rrreeesssccciiinnndddiiibbbiii llleee   
dddaaalll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   dddiii    
aaassssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnneee,,,    ssseee   nnnooonnn   iiinnn   
cccaaasssiii    pppaaarrrttt iiicccooolllaaarrriii    
cccooonnntttrrraaattt tttuuuaaalllmmmeeennnttteee   ppprrreeevvviiisssttt iii   

LLee  aassssiiccuurraazziioonnii  ccoommee  qquueellllee  ppeerr  iill  rriisscchhiioo  ddii  ppeerrddiittaa  ddii  
aauuttoossuuffffiicciieennzzaa  ((LLoonngg  TTeerrmm  CCaarree))  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  llaa  
pprreessttaazziioonnee  ddii  ccaappiittaallii  oo  rreennddiittee  iinn  ccaassoo  ddii  iinnvvaalliiddiittàà  ttoottaallee  oo  
ppaarrzziiaallee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattee  ddeellllee  aassssiiccuurraazziioonnii  
PPHHII..  AAnncchhee  llee  ppoolliizzzzee  mmaallaattttiiaa  ccoonn  dduurraattaa  ppoolliieennnnaallee  oo  aa  
vviittaa  iinntteerraa  ssvvoollggoonnoo  iinn  pprraattiiccaa  llaa  ffuunnzziioonnee  ddeeii  
pprrooddoottttii  PPHHII..  


