
Asigurarea
Medicală 
Integrală 

Poate alergi în parc. Sau doar la tenis, pe consolă.
Poate mănânci vegan. Sau îți place salata doar într-un burger.
Poate ești mai calm decât S�nxul din Bucegi. Sau ai atâta energie 
încât încarci telefonul când vorbești.
 
Indiferent unde te regăsești, nu ai făcut su�cient pentru sănătatea ta.
O soluție completă înseamnă prevenție + diagnostic + tratament.
O ai acum, prin Asigurarea Medicală Integrală.

Știm că un măr pe zi e bun pentru sănătate. 
Dar nu e suficient.



Ce este Asigurarea Medicală
Integrală?

Este o asigurare de sănătate, care acoperă o gamă largă de servicii și specialități medicale.  
Indiferent de pachetul de asigurare contractat de tine, bene�ciezi de toate cele 3 componente 
ale îngrijirii sănătății: 

PREVENȚIE DIAGNOSTIC TRATAMENT

Sănătatea ta este importantă atât pentru tine, cât și pentru familia ta. De aceea este esențial nu 
numai să o protejezi, ci și cum o protejezi.

Prin asigurarea medicală ai parte de servicii de calitate și tehnologii medicale moderne. 
Accesarea serviciilor este simplă și bene�ciezi de respectul de care ai nevoie, atunci când ajungi 
la medic.

Asigurarea Medicală Integrală este creată de Groupama Asigurări în parteneriat cu Rețeaua de 
Sănătate Regina Maria.



Asigurarea Medicală Integrală
oferă:

Acces la servicii medicale de înaltă calitate în Rețeaua Regina Maria, singurul 
furnizor medical cu spitale acreditate internațional și cu o prezență națională 
semni�cativă: 

33 de policlinici proprii în 11 județe,

peste 180 de policlinici partenere în întreaga țară, 

 4 spitale în București și în țară (Spitalul Băneasa, Ponderas Academic Hospital, 
Spitalul Euroclinic, Spitalul de obstetrică-ginecologie și pediatrie Brașov),

3 centre cu spitalizare de zi (spitalizare de zi multidisciplinară în Bacău, 
Constanța și Craiova),

2 maternități (București și Brașov),

8 campusuri medicale în București și în țară,

11 centre de imagistică (RMN, CT, RX, DEXA, ecogra�e, mamogra�e),

15 laboratoare de analize,

Banca Centrală de Celule Stem.



Ce include Asigurarea Medicală
Integrală?

Asigurarea Medicală Integrală acoperă cheltuielile serviciilor medicale recomandate de 
medic, ca urmare a apariției, agravării sau în scopul monitorizării unei afecțiuni medicale, 
în limitele pachetului de acoperiri pe care l-ai ales.

Plan ambulatoriu

Pachet de monitorizare a sarcinii

Naștere

Call center dedicat

Plan de spitalizare



Servicii medicale acoperite în
funcţie de pachetul ales

Veri�cări anuale
Consultații la medicul generalist
Consultații la medicul specialist
Teste de laborator (analize)
Diagnosticare

Spitalizare

Naștere

Intervenţii chirurgicale

Ambulatoriu
Stomatologie
Vaccinări
Transport cu ambulanța
DAVID-recuperare medicală
Acces la medicii din Parteneriatul 
Academic Regina Maria

Intervenții chirurgicale în Rețeaua de sănătate Regina Maria și în afara rețelei

Spitalizare în Rețeaua de sănătate Regina Maria și în afara rețelei

Naștere în Rețeaua de sănătate Regina Maria și în afara rețelei (atât în rețele private,
cât și în cea de stat)*
*la achiziționarea pachetelor Medium sau Premium.



Cum accesezi serviciile medicale în
regim ambulatoriu și cu spitalizare
în Reţeaua de sănătate Regina Maria
(clinici proprii Regina Maria și clinici partenere) 

Suni la Call Center (021.9767) și te programezi/soliciți 
autorizarea spitalizării.
Vei primi detalii privind data și ora la care te poți 
prezenta în clinica dorită din rețea.

Te prezinți la clinica/recepția spitalului pentru a 
bene�cia de serviciile medicale conform programării.
În funcție de pachetul de servicii incluse în contractul
tău de asigurare, nu vei plăti nimic sau vei achita o 
diferență, direct la recepția clinicii.

Asta e tot!
Respectă indicațiile medicului și ai grijă de sănătatea ta.



Cum accesezi serviciile medicale cu 
spitalizare în unităţi medicale din 
afara Reţelei de sănătate Regina Maria

Te prezinți cu C.I. la clinică, accesezi și plătești
serviciile medicale de care ai nevoie.

Suni la Call Center (021 9767) și îți deschizi dosarul
de daună. Trimiți documentele și primești indemnizația
de asigurare în maximum 15 zile de când dosarul
este declarat complet.

Asta e tot!
Respectă indicațiile medicului și ai grijă de sănătatea ta.

Te programezi într-o clinică din afara rețelei.



Cum îţi alegi asigurarea potrivită?

Notă: Acoperirile aplicabile Contractului dumneavoastră de asigurare sunt cele aferente Pachetului de acoperiri menționat în Polița de    asigurare. Pachetele detaliate mai sus pot � încheiate de persoane �zice. 
* Acoperirile sunt detaliate în Listele de servicii medicale.

Pachet �x cu acoperiri 
prede�nite. 

SERVICII MEDICALE
CU INTERNARE 

• INTERVENȚII 
CHIRURGICALE 

• SPITALIZARE
• NAȘTERE

TIP PACHET ACOPERIRI
Intervenţii chirurgicale în Reţea max. 1600 EUR/eveniment
Intervenţii chirurgicale în afara Reţelei la spital privat max. 1600 EUR/eveniment
Intervenţii chirurgicale în afara Reţelei la spital de stat % din 1600 EUR/eveniment

Spitalizare în Reţea
70 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

Spitalizare în afara Reţelei
70 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

Nașterea în Rețea:
pe cale naturală, fără decontare CNAS nu se acordă
prin cezariană, fără decontare CNAS nu se acordă
pe cale naturală sau cezariană cu decontare CNAS nu se acordă

Nașterea în afara Rețelei:
pe cale naturală, în spital privat nu se acordă
prin cezariană, în spital privat nu se acordă
pe cale naturală sau prin cezariană, în spital de stat nu se acordă

SUMA ASIGURATĂ

SERVICII MEDICALE ÎN 
AMBULATORIU*

TIP PACHET ACOPERIRI
Control medical anual preventiv 1/an

Consultaţii medicină generală
Fără recomandare, 
nelimitat

Consultaţii medic de specialitate
Fără recomandare, 
coplată Standard

Analize de laborator
Recomandare medicală, 
coplată Standard

Investigaţii de diagnosticare
Recomandare medicală, 
coplată Standard

Stomatologie nu se acordă
Vaccinări pediatrice - manoperă Nelimitat
Ambulanţă (prin HotLine medical) nu se acordă
Recuperare medicală DAVID nu se acordă



Îți poți con�gura asigurarea alegând unul din pachetele Basic, 
Medium, Premium si unul din pachetele A, B, C. 

Notă: Acoperirile aplicabile Contractului dumneavoastră de asigurare sunt cele aferente Pachetului de acoperiri menționat în Polița de    asigurare. Pachetele detaliate mai sus pot � încheiate de persoane �zice. 

Pachet �x cu acoperiri 
prede�nite. 

STANDARD BASIC MEDIUM PREMIUM
max. 1600 EUR/eveniment max. 2000 EUR/eveniment max. 4000 EUR/eveniment max. 7000 EUR/eveniment
max. 1600 EUR/eveniment max. 2000 EUR/eveniment max. 4000 EUR/eveniment max. 7000 EUR/eveniment
% din 1600 EUR/eveniment % din 2000 EUR/eveniment % din 4000 EUR/eveniment % din 7000 EUR/eveniment
70 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

75 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

200 EUR/zi,
max. 15 zile/eveniment

400 EUR/zi,
max. 30 zile/eveniment

70 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

75 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

200 EUR/zi,
max. 15 zile/eveniment

400 EUR/zi,
max. 30 zile/eveniment

nu se acordă nu se acordă max. 1100 EUR max. 1500 EUR
nu se acordă nu se acordă max. 1500 EUR max. 1900 EUR
nu se acordă nu se acordă 500 EUR 600 EUR
nu se acordă nu se acordă max. 1100 EUR max. 1500 EUR
nu se acordă nu se acordă max. 1500 EUR max. 1900 EUR
nu se acordă nu se acordă 500 EUR 600 EUR

20.000 EUR 20.000 EUR 50.000 EUR NELIMITAT

STANDARD A B C
1/an 1/an 1/an 1/an
Fără recomandare, 
nelimitat

Fără recomandare, 
nelimitat

Fără recomandare, 
nelimitat

Fără recomandare, 
nelimitat

Fără recomandare, 
coplată Standard

Fără recomandare, 
coplată A

Fără recomandare, 
coplată B

Fără recomandare, 
nelimitat

Recomandare medicală, 
coplată Standard

Recomandare medicală, 
coplată A

Recomandare medicală, 
coplată B

Recomandare medicală, 
fără coplată

Recomandare medicală, 
coplată Standard

Recomandare medicală, 
coplată A

Recomandare medicală, 
coplată B

Recomandare medicală, 
fără coplată

nu se acordă Coplată A Coplată B Coplată C
Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat
nu se acordă nu se acordă Recomandare medicală Recomandare medicală
nu se acordă Coplată A Coplată B Coplată C



NOTIŢE



NOTIŢE
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Pentru informații sau programări sună la Call Center, serviciul 
este disponibil de luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00.

Pentru situații de urgență sună la Hot Line-ul Medical, serviciu 
disponibil 24/7.

Hot Line Medical
0722.456.711 (București - adulți)

0724.353.545 (București - pediatrie)
0724.239.337 (Restul țării - adulți și pediatrie)

CALL CENTER
021 9767
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Integrală 

Poate alergi în parc. Sau doar la tenis, pe consolă.
Poate mănânci vegan. Sau îți place salata doar într-un burger.
Poate ești mai calm decât S�nxul din Bucegi. Sau ai atâta energie 
încât încarci telefonul când vorbești.
 
Indiferent unde te regăsești, nu ai făcut su�cient pentru sănătatea ta.
O soluție completă înseamnă prevenție + diagnostic + tratament.
O ai acum, prin Asigurarea Medicală Integrală.
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Știm că un măr pe zi e bun pentru sănătate. 
Dar nu e suficient.

Pentru informații sau programări sună la Call Center, serviciul 
este disponibil de luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00.

Pentru situații de urgență sună la Hot Line-ul Medical, serviciu 
disponibil 24/7.

Hot Line Medical
0722.456.711 (București - adulți)

0724.353.545 (București - pediatrie)
0724.239.337 (Restul țării - adulți și pediatrie)

CALL CENTER
021 9767



Ce este Asigurarea Medicală
Integrală?

Asigurarea Medicală Integrală
oferă:

Este o asigurare de sănătate, care acoperă o gamă largă de servicii și specialități medicale.  
Indiferent de pachetul de asigurare contractat de tine, bene�ciezi de toate cele 3 componente 
ale îngrijirii sănătății: 

PREVENȚIE DIAGNOSTIC TRATAMENT

Sănătatea ta este importantă atât pentru tine, cât și pentru familia ta. De aceea este esențial nu 
numai să o protejezi, ci și cum o protejezi.

Prin asigurarea medicală ai parte de servicii de calitate și tehnologii medicale moderne. 
Accesarea serviciilor este simplă și bene�ciezi de respectul de care ai nevoie, atunci când ajungi 
la medic.

Asigurarea Medicală Integrală este creată de Groupama Asigurări în parteneriat cu Rețeaua de 
Sănătate Regina Maria.

Acces la servicii medicale de înaltă calitate în Rețeaua Regina Maria, singurul 
furnizor medical cu spitale acreditate internațional și cu o prezență națională 
semni�cativă: 

33 de policlinici proprii în 11 județe,

peste 180 de policlinici partenere în întreaga țară, 

 4 spitale în București și în țară (Spitalul Băneasa, Ponderas Academic Hospital, 
Spitalul Euroclinic, Spitalul de obstetrică-ginecologie și pediatrie Brașov),

3 centre cu spitalizare de zi (spitalizare de zi multidisciplinară în Bacău, 
Constanța și Craiova),

2 maternități (București și Brașov),

8 campusuri medicale în București și în țară,

11 centre de imagistică (RMN, CT, RX, DEXA, ecogra�e, mamogra�e),

15 laboratoare de analize,

Banca Centrală de Celule Stem.



Servicii medicale acoperite în
funcţie de pachetul ales

Ce include Asigurarea Medicală
Integrală?

Asigurarea Medicală Integrală acoperă cheltuielile serviciilor medicale recomandate de 
medic, ca urmare a apariției, agravării sau în scopul monitorizării unei afecțiuni medicale, 
în limitele pachetului de acoperiri pe care l-ai ales.

Veri�cări anuale
Consultații la medicul generalist
Consultații la medicul specialist
Teste de laborator (analize)
Diagnosticare

Spitalizare

Naștere

Intervenţii chirurgicale

Ambulatoriu

Plan ambulatoriu

Pachet de monitorizare a sarcinii

Naștere

Call center dedicat

Plan de spitalizare

Stomatologie
Vaccinări
Transport cu ambulanța
DAVID-recuperare medicală
Acces la medicii din Parteneriatul 
Academic Regina Maria

Intervenții chirurgicale în Rețeaua de sănătate Regina Maria și în afara rețelei

Spitalizare în Rețeaua de sănătate Regina Maria și în afara rețelei

Naștere în Rețeaua de sănătate Regina Maria și în afara rețelei (atât în rețele private,
cât și în cea de stat)*
*la achiziționarea pachetelor Medium sau Premium.



Cum îţi alegi asigurarea potrivită? Îți poți con�gura asigurarea alegând unul din pachetele Basic, 
Medium, Premium si unul din pachetele A, B, C. 

Notă: Acoperirile aplicabile Contractului dumneavoastră de asigurare sunt cele aferente Pachetului de acoperiri menționat în Polița de    asigurare. Pachetele detaliate mai sus pot � încheiate de persoane �zice. 
* Acoperirile sunt detaliate în Listele de servicii medicale.

Pachet �x cu acoperiri 
prede�nite. 

SERVICII MEDICALE
CU INTERNARE 

• INTERVENȚII 
CHIRURGICALE 

• SPITALIZARE
• NAȘTERE

TIP PACHET ACOPERIRI STANDARD BASIC MEDIUM PREMIUM
Intervenţii chirurgicale în Reţea max. 1600 EUR/eveniment max. 2000 EUR/eveniment max. 4000 EUR/eveniment max. 7000 EUR/eveniment
Intervenţii chirurgicale în afara Reţelei la spital privat max. 1600 EUR/eveniment max. 2000 EUR/eveniment max. 4000 EUR/eveniment max. 7000 EUR/eveniment
Intervenţii chirurgicale în afara Reţelei la spital de stat % din 1600 EUR/eveniment % din 2000 EUR/eveniment % din 4000 EUR/eveniment % din 7000 EUR/eveniment

Spitalizare în Reţea
70 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

75 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

200 EUR/zi,
max. 15 zile/eveniment

400 EUR/zi,
max. 30 zile/eveniment

Spitalizare în afara Reţelei
70 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

75 EUR/zi,
max. 5 zile/eveniment

200 EUR/zi,
max. 15 zile/eveniment

400 EUR/zi,
max. 30 zile/eveniment

Nașterea în Rețea:
pe cale naturală, fără decontare CNAS nu se acordă nu se acordă max. 1100 EUR max. 1500 EUR
prin cezariană, fără decontare CNAS nu se acordă nu se acordă max. 1500 EUR max. 1900 EUR
pe cale naturală sau cezariană cu decontare CNAS nu se acordă nu se acordă 500 EUR 600 EUR

Nașterea în afara Rețelei:
pe cale naturală, în spital privat nu se acordă nu se acordă max. 1100 EUR max. 1500 EUR
prin cezariană, în spital privat nu se acordă nu se acordă max. 1500 EUR max. 1900 EUR
pe cale naturală sau prin cezariană, în spital de stat nu se acordă nu se acordă 500 EUR 600 EUR

SUMA ASIGURATĂ 20.000 EUR 20.000 EUR 50.000 EUR NELIMITAT

SERVICII MEDICALE ÎN 
AMBULATORIU*

TIP PACHET ACOPERIRI STANDARD A B C
Control medical anual preventiv 1/an 1/an 1/an 1/an

Consultaţii medicină generală
Fără recomandare, 
nelimitat

Fără recomandare, 
nelimitat

Fără recomandare, 
nelimitat

Fără recomandare, 
nelimitat

Consultaţii medic de specialitate
Fără recomandare, 
coplată Standard

Fără recomandare, 
coplată A

Fără recomandare, 
coplată B

Fără recomandare, 
nelimitat

Analize de laborator
Recomandare medicală, 
coplată Standard

Recomandare medicală, 
coplată A

Recomandare medicală, 
coplată B

Recomandare medicală, 
fără coplată

Investigaţii de diagnosticare
Recomandare medicală, 
coplată Standard

Recomandare medicală, 
coplată A

Recomandare medicală, 
coplată B

Recomandare medicală, 
fără coplată

Stomatologie nu se acordă Coplată A Coplată B Coplată C
Vaccinări pediatrice - manoperă Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat
Ambulanţă (prin HotLine medical) nu se acordă nu se acordă Recomandare medicală Recomandare medicală
Recuperare medicală DAVID nu se acordă Coplată A Coplată B Coplată C



Cum accesezi serviciile medicale în
regim ambulatoriu și cu spitalizare
în Reţeaua de sănătate Regina Maria
(clinici proprii Regina Maria și clinici partenere) 

Cum accesezi serviciile medicale cu 
spitalizare în unităţi medicale din 
afara Reţelei de sănătate Regina Maria

Te prezinți cu C.I. la clinică, accesezi și plătești
serviciile medicale de care ai nevoie.

Suni la Call Center (021 9767) și îți deschizi dosarul
de daună. Trimiți documentele și primești indemnizația
de asigurare în maximum 15 zile de când dosarul
este declarat complet.

Asta e tot!
Respectă indicațiile medicului și ai grijă de sănătatea ta.

Suni la Call Center (021.9767) și te programezi/soliciți 
autorizarea spitalizării.
Vei primi detalii privind data și ora la care te poți 
prezenta în clinica dorită din rețea.

Te prezinți la clinica/recepția spitalului pentru a 
bene�cia de serviciile medicale conform programării.
În funcție de pachetul de servicii incluse în contractul
tău de asigurare, nu vei plăti nimic sau vei achita o 
diferență, direct la recepția clinicii.

Asta e tot!
Respectă indicațiile medicului și ai grijă de sănătatea ta.

Te programezi într-o clinică din afara rețelei.



NOTIŢE NOTIŢE


