
Asigurare viata si accidente  

 

 Se  beneficiaza  de  urmatoarele acoperiri si indemnizatii: 

 

 

 

Asigurarea suplimentara Cheltuieli medicale din orice cauza vom acoperi : 

 

• diagnosticare radiologică şi sonografică ( ecografii, radiografii, CT, etc) 

• tratamentul dentar de urgenţă datorat unui accident sau pentru îndepărtarea 

durerilor acute, inclusiv radiografie dentară, dacă este recomandată de medic, în 

limita a 450 lei/an ;  

• medicamentele şi materialele sanitare prescrise de medic, materialele medicale 

ajutătoare pentru fixarea unor părţi ale corpului în baza recomandărilor medicale 

(orteze, corsete, gips, tije, suruburi, carje, aparat auditiv). 

• vom acoperi orice timp de reteta medicala, orice tip de ecografie, radiologie, 

radiografie, automat insotit de recomandare medicului specialist sau medicului de 

familie, cu dovada chitantei si toate documentele medicale 

• transport efectuat cu servicii de specialitate pana la cel mai apropiat spital; 

• analize medicale la sange, pe baza recomandarii medicului specialit, jumatate din 

suma asugurata 400 lei/an 

Nu acoperim: orice tip de consultatie, control, medicamente pe baza de plante, medicina 

naturista si boli  cronice preexistente. 

 

Spitalizare din orice cauza 

Asigurătorul va plăti indemnizaţia zilnică de spitalizare, corespunzător numărului de 

zile prevăzut în poliţa de asigurare, pentru cel puţin 3 zile consecutive de spitalizare ca 

ACOPERIRI SUMA ASIGURATĂ - RON 
 

        1. DECES DIN ORICE CAUZĂ                                                                                                                              5000 RON 

       2. CHELTUIELI MEDICALE DIN ORICE CAUZĂ      Max.   1500 RON 
 

      3. SPITALIZARE DIN ORICE CAUZĂ      350 RON/zi x 30 zile 
 

     Vor fi acoperite spitalizarea si decesul cauzate de infecția cu virusul COVID-19 persoanelor care au schema 

     completa de vaccinare. 

       Protectie 24h/24h, intern/ international. 

 



urmare a producerii unui accident sau a unei îmbolnăviri, în perioada de valabilitate a 

asigurării. Pentru o perioadă de spitalizare mai mare de 3 zile consecutive, Asigurătorul va 

plăti indemnizaţia de asigurare pentru întreaga perioadă de spitalizare.  

  Dacă asiguratul a fost internat la secţia de terapie intensivă, indemnizaţia zilnică va fi 

dublul indemnizaţiei zilnice de spitalizare, dar nu pentru mai mult de 7 zile.  

 Prin prezenta Asigurare suplimentară sunt acoperite maxim două spitalizări ca 

urmare a aceluiaşi accident sau a unei îmbolnăviri, inclusiv cele determinate de eventuale 

complicaţii sau recidive, apărute la maxim 90 de zile de la prima externare. În cazul în care 

spitalizarea începe în perioada de valabilitate a poliţei şi se continuă după expirare, se vor 

acoperi până la maxim 30 zile de spitalizare după expirarea poliţei, în limita numărului de zile 

de spitalizare acoperite, conform prevederilor din poliţa de asigurare.  

Pentru primele 3 luni de la data intrării în valabilitate a acestei clauze sunt acoperite 

numai riscurile datorate unui accident. Această prevedere nu se aplică în anii în care 

prezenta clauză a fost reînnoită automat. Pentru orice întrerupere a continuităţii prezentei 

clauze suplimentare, la reluarea acesteia se va aplica perioada de aşteptare 

        Nu vor fi asigurate  persoanele: 

•  care se încadrează în gradele de invaliditate I sau II, conform reglementărilor legale 

în vigoare privind protecţia socială; 

•  pentru care este necesară îngrijirea permanentă, adică ajutor străin pentru 

îndeplinirea treburilor zilnice, certificată prin documente oficiale; 

•  afectate de epilepsie, delirium tremens, alte boli psihice; 

•  afectate de alcoolism, toxicomanie; 

•  care suferă de orice boală gravă şi permanentă (de exemplu: cancer, scleroză 

multiplă sau în plăci, infecţia cu H.I.V/SIDA şi complicaţii sau îmbolnăviri survenite ca 

urmare a contractării acestui virus etc.). 

 

Alte beneficii, reduceri pana la 25% pentru alte tipurile  de asigurari: 

facultative locuinta, casco, medicale de calatorie, exceptie asigurarile 

obligatorii (RCA si PAD) 

 
 

 


