CONDIȚII SPECIALE – SERVICII MEDICALE

CONDIŢII SPECIALE - ASIGURAREA MEDICALĂ INTEGRALĂ
Prin Asigurarea Medicală Integrală aveți acces la servicii medicale de prevenire,
diagnostic și tratament. Unele dintre aceste servicii medicale sunt asigurate în
număr nelimitat și altele nu. Aici găsiți detalii specifice despre cum și în ce scop
veți beneficia de: controlul anual preventiv, consultații medicale, serviciul de
ambulanță și urgențe medicale, servicii stomatologice, teste de laborator și
investigații de imagistică, protocol de sarcină și gimnastică de gravide,
vaccinări.

Prezentele Condiţii speciale fac parte și completează Condiţiile generale ale Asigurării Medicale Integrale.
Părţile convin că asigurătorul va acoperi, iar asiguratul va beneficia numai de serviciile medicale incluse în
Contractul de asigurare, în „Lista de acoperiri” și în „Lista de servicii medicale”, în limitele sumei asigurate și a
Pachetului de acoperiri, specificate în Poliţa de asigurare.
Pentru orice alte servicii medicale, asiguratul va acoperi costul acestora pe propria cheltuială. Prezenta asigurare nu
acoperă servicii medicale în ambulatoriu în afara Reţelei private de sănătate , cu excepţia celor menţioante în „Lista de
servicii medicale” în condiţiile precizate în cap 10 “Acces servicii ambulatorii in afara retelei”.
Asigurătorul nu va acoperi niciun serviciu medical care nu este specificat în mod clar ca serviciu medical acoperit în
Condiţiile de asigurare și în „Lista de servicii medicale”, conform Pachetului de acoperiri.
Pentru serviciile medicale ambulatorii, care se efectuează în Reţea cu recomandare medicală, cu excepţia controlului
anual periodic și a consultaţiilor/controalelor, este acceptată numai recomandarea unui medic din Reţeaua Privată de
Sănătate.
Accesarea serviciilor medicale ambulatorii în Reţea se face cu respectarea Termenilor și Condiţiilor furnizorului de servicii
medicale. Acestea sunt actualizate periodic pe site-ul www.reginamaria.ro.

1. SERVICIILE Call Center
Asigurătorul oferă asiguratului posibilitatea de a folosi serviciile Call Center prin accesarea numărului de telefon
021.9767 tipărit pe cardul de asigurat, prin care beneficiază de suport al personalului specializat, unde asiguratul se poate
adresa, pentru:
 îndrumarea pentru orice problemă de sănătate și pentru orice urgenţă medicală care poate conduce la
consultaţii medicale, investigaţii medicale, spitalizare, intervenţii chirurgicale, naștere sau la necesitatea unei
ambulanţe;
 informaţii în legătură cu funcţionarea și structura Reţelei private de sănătate;
 informaţii despre serviciile acoperite de Contractul de asigurare;
 obţinerea autorizării pentru spitalizare, intervenţii chirurgicale, naștere;
 informaţii despre orice alte servicii medicale ce se pot efectua în Reţeaua furnizorilor de servicii medicale.
Solicitarea acestor informaţii nu constituie, în sine, acoperirea automată a serviciilor medicale sau autorizarea
efectuării acestora. Este obligatorie solicitarea prealabiă de către asigurat, prin Call Center, a serviciilor medicale
acoperite de prezentul Contract de asigurare.
Hotline Medical este disponibil pentru 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

2. CONTROL ANUAL PERIODIC în Rețeaua privată de sănătate
O dată pe an de asigurare, asigurătorul acoperă efectuarea unui control preventiv al stării de sănătate a asiguratului, în
vederea diminuării probabilităţii de producere a riscului asigurat, ce constă în:
a) setul anual de analize;
b) anamneza și istoricul medical al asiguratului;
c) recomandări în funcţie de rezultatele obţinute.
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Această acoperire va putea fi accesată prin programare în Call Center, începând cu a doua lună de asigurare, în clinicile
din cadrul Reţelei Regina Maria prezentate pe site-ul www.groupama.ro. Serviciile medicale accesate ca urmare
recomandărilor din partea medicului din cadrul Reţelei rezultate din efectuarea controlului anual periodic se vor accesa
conform acoperirilor pachetului de asigurare.
Setul anual de analize, în functie de sexul asiguratului, include:
 Bărbați: Hemoleucogramă, VSH, Colesterol total, Transaminaze (TGO,TGP), Glicemie, Creatinină serică, Sumar
de urină, Antigen PSA;
 Femei: Hemoleucogramă, VSH, Colesterol total, Transaminaze (TGO, TGP), Glicemie, Creatinină serică, Sumar
de urină, Test Papanicolau clasic.

3. CONSULTAȚII MEDICALE în Rețeaua privată de sănătate
Asigurătorul acoperă costul consultaţiilor medicale pe care asiguratul le va efectua la cabinetul medicului – membru al
Reţelei private de sănătate, în limita sumei asigurate, a Pachetului de acoperiri și conform „Listei de acoperiri” și a „Listei
de servicii medicale”, ori de câte ori acesta are nevoie, pe durata Contractului de asigurare, în vederea diminuării
probabilităţii producerii riscului asigurat.
Accesul la consultaţii medicale și programarea acestora se face exclusiv prin Call Center, cu excepţia situaţiilor de urgenţă
în care asiguratul se prezintă direct la camera de gardă a spitalelor din Reţeaua privată de sănătate.
Asiguratorul acopera costul consultatiilor medicale numai in cazul programarii acestora prin intermediul serviciului Call
Center, exclusiv la medicii confirmati de Call Center ca fiind disponibili pentru efectuarea consultatiei asiguratilor.
Asiguratul poate poate confirma consultatia medicala numai la medicii confirmati ca fiind disponibili de catre Call Center.
In cazul accesarii camerei de garda se acopera consultatia din camera de garda numai in intervalul 8.00-20.00.
Orice alte servicii medicale accesate in camera de garda/urgenta – ex : consultatie de specialitate, analize de laborator,
investigatii, etc. se achita de catre Asigurat in totalitate.
Acoperirea consultului de urgenta/camera de garda se face conform locatiilor de consultatii de urgenta, conform Listei
de servicii medicale ambulatoriu Individuala si Familie.
În cazul în care, pe durata consultaţiei apare recomandare pentru efectuarea de servicii suplimentare, asiguratul trebuie
să confirme prin Call Center acoperirea acestora prin asigurare, înainte de efectuarea propriu-zisă a serivciilor
suplimentare, până la terminarea consultatiei.
Asiguratul are obligaţia de a achita integral coplata, acolo unde aceasta este menţionată în „Lista de servicii medicale”,
pentru serviciul medical prestat. Serviciile medicale marcate special în „Lista de servicii medicale” se acoperă numai la
recomandarea medicului din cadrul Reţelei private de sănătate.
Lista specialităţilor medicale acoperite de prezenta asigurare: Medicină Generală, Obstetrică-Ginecologie, Oftalmologie,
Dermatologie, Alergologie și Imunologie clinică, Boli infecţioase, Cardiologie, Chirurgie generală, Diabet și Boli
metabolice, Endocrinologie, Gastroenterologie, Hematologie, Nefrologie, Neurologie, Oncologie, ORL, Ortopedie și
Traumatologie, Pneumoftiziologie, Reumatologie, Urologie, Psihiatrie, Psihologie/Psihoterapie, Chirurgie.
Consultaţiile medicale cuprind anamneza, examen clinic, diagnosticul, indicaţia medicamentoasă şi/sau indicaţii
igienicodietetice.
Consultaţiile la psihologie/psihoterapie nu pot fi urmate de recomandări sau prescripţii medicale, deoarece profesia de
psiholog nu se încadrează în categoria profesiilor medicale.
Asigurătorul nu acoperă consultaţii medicale efectuate în afara Reţelei private de sănătate cu excepţia celor menţioante
în „Lista de servicii medicale” în condiţiile precizate în cap 10 “Acces servicii ambulatorii în afara reţelei”.

4. SERVICII DE AMBULANȚĂ ȘI URGENȚE MEDICALE în Rețeaua privată de sănătate
Pentru situaţiile medicale de urgenţă, ori de câte ori este nevoie pe durata Contractului de asigurare, asiguratul are la
dispoziţie Hotline-ul Medical al asigurătorului unde medicul poate identifica urgenţa medicală, oferă indicaţii de
programare la un consult medical, decide necesitatea de deplasare a ambulanţei către asigurat.
În cazul în care asiguratul necesită servicii de ambulanţă, asigurătorul va furniza acest serviciu, condiţia fiind ca asiguratul
să primească acceptul asigurătorului, ca urmare a apelării numărului de Hotline medical.
Această acoperire este valabilă în perimetrul oricărui oraș din ţară în care există acoperire pentru servicii de ambulanţă
privată. Orașele din ţară în care există acoperire pentru servicii de ambulanţă privată se pot verifica în „Lista de Clinici
Partenere”, publicată și actualizată periodic pe www.groupama.ro.

CG_AMI IND_ OCTOMBRIE 2019

28

CONDIȚII SPECIALE – SERVICII MEDICALE

Serviciile medicale de urgenţă şi transportul medical de urgenţă acoperă constatarea situaţiilor medicale de urgenţă,
asistenţa medicală în urgenţe medico-chirurgicale de gradul 2 şi trimiterea cu ambulanţa către spital.
Transportul cu ambulanţa este acoperit între spitale, numai în cazurile de urgenţe medico-chirurgicale de gradul 0,1 și 2.
Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa de urgenţă.
Pentru serviciile medicale efectuate asiguratului în cadrul camerei de gardă a Spitalelor Regina Maria, în afara intervalului
orar 08.00 – 20.00, asiguratul va suporta costul tuturor serviciilor medicale, Reţeaua Regina Maria oferind condiţii
speciale de plată a acestora. În intervalul orar 08.00 – 20.00, accesul la camera de gardă este acoperit numai pentru
consultaţia de urgenţă. Pentru serviciile medicale prestate în camera de gardă a Spitalelor Regina Maria, în afara
intervalului orar 08.00 – 20.00, nu se aplică nivelul de coplată al pachetului de asigurare, costurile serviciilor medicale
sunt acoperite în totalitate de asigurat. Pentru serviciile neacoperite de prezenta asigurare, asiguratul va suporta costul
serviciilor medicale.
Asigurătorul nu acoperă servicii de ambulanta si urgente medicale efectuate în afara Reţelei private de sănătate.

5. SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE în Rețeaua privată de sănătate
Asiguratul are acces la servicii stomatologice, ori de câte ori are nevoie, în limita Pachetului de acoperiri și a „Listei de
servicii medicale”.
Asiguratul are obligaţia de a achita integral coplata, acolo unde aceasta este menţionată în “Lista de servicii medicale”,
pentru serviciile medicale stomatologice prestate, ori de câte ori are nevoie, în vederea diminuării probabilităţii de
producere a riscului asigurat.
În cazul în care asiguratul are nevoie de servicii medicale stomatologice care nu se regăsesc în „Lista de servicii medicale”
oferite de Reţeaua privată de sănătate, asiguratul va suporta costul serviciilor medicale respective.
Asigurătorul nu acoperă servicii medicale stomatologice efectuate în afara Reţelei private de sănătate, cu exceptia celor
mentioante in „Lista de servicii medicale” in conditiile precizate in cap 10 “Acces servicii ambulatorii in afara retelei”.

6. TESTE DE LABORATOR și INVESTIGAȚII IMAGISTICĂ în Rețeaua privată de sănătate
Testele de laborator din prezenta asigurare acoperă peste 200 de indicatori, ori de câte ori asiguratul are nevoie, în
vederea diminuării probabilităţii de producere a riscului asigurat, în conformitate cu „Lista de servicii medicale”.
Tipurile de teste de laborator acoperite sunt: hematologie, biochimie, analize urină, bacteriologie, electroforeză,
electroliţi, enzime, hemostază și coagulare, markeri virali, parazitologie, hormoni, imunologie, markeri tumorali, markeri
infecţioși, genetică, testare droguri.
În cadrul serviciilor medicale de imagistică sunt acoperite: ecografie, computer tomograf, RMN (rezonanţă magnetică
nucleară), osteodensiometrie, mamografie, radiologie.
,,Lista de servicii medicale” detaliată este pusă la dispoziţia contractantului/asiguratului la începutul contractului de
asigurare și oricând pe parcursul asigurării, în urma solicitării scrise adresate asigurătorului.
Serviciile medicale de imagistică și analizele de laborator din „Lista de servicii medicale” se acoperă conform pachetului
de acoperiri numai cu recomandarea medicului din Reţeaua privată de sănătate, recomandare obţinută în urma unui
consult efectuat în Reţeaua privată de sănătate, cu exceptia celor mentioante in „Lista de servicii medicale” în condiţiile
precizate in cap 10 “Acces servicii ambulatorii in afara retelei”.
Asiguratul are obligaţia de a achita integral coplata, acolo unde aceasta este menţionată în „Lista de servicii medicale”,
pentru serviciul medical prestat.
Asiguratorul acopera costul serviciilor medicale numai in cazul programarii acestora prin intermediul serviciului Call
Center, exclusiv la medicii confirmati de Call Center ca fiind disponibili pentru efectuarea de servicii medicale asiguratilor.
Asiguratul poate poate confirma efectuarea serviciilor medicale acoperite de contract numai la medicii confirmati ca fiind
disponibili de catre Call Center.
În cazul în care asiguratul are nevoie de alte servicii medicale, care nu se regăsesc în „Lista de servicii medicale” oferite
de Reţeaua privată de sănătate, asiguratul va suporta costul serviciilor medicale respective.
Asigurătorul nu acoperă teste de laborator si investigatii de imagistica efectuate în afara Reţelei private de sănătate, cu
exceptia celor mentioante in „Lista de servicii medicale” in conditiile precizate in cap 10 “Acces servicii ambulatorii in
afara retelei”.
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7. PROTOCOL SARCINĂ și GIMNASTICĂ GRAVIDE în Rețeaua privată de sănătate
Protocoalele de sarcină acoperă consultaţii, teste de laborator, investigaţii de imagistică specifice fiecărui trimestru de
sarcină, prezentate detaliat în „Lista de servicii medicale” și „Protocol de sarcină”. Acestea sunt acoperite începand cu
luna a 11-a a Contractului de asigurare. În cazul în care Contractul este reînnoit anual fără întrerupere, această perioadă
de asteptare se aplică numai o singură dată, la începerea acestuia.
Toate serviciile de ambulator (consultaţii de specialitate, laborator, imagistică etc.) de pe durata sarcinii și care sunt legate
de sarcină, se achită integral de către asigurat în primele 10 luni de asigurare.
În cazul în care Asigurata efectueaza servicii medicale ambulatorii, pe durata sarcinii, cuprinse in Lista de servicii medicale
in ambulatoriu, în plus faţă de cele acoperite prin Protocolul de sarcina si recomandate pentru monitorizarea sarcinii, se
achita integral de catre Asigurata.
Serviciile din „Lista de servicii medicale” pentru „Protocolul de sarcină” se acoperă numai la recomandarea medicului din
Reţeaua privată de sănătate. Asiguratul are obligaţia de a achita integral coplata, acolo unde aceasta este menţionată în
„Lista de servicii medicale” și „Protocol de sarcină”, pentru serviciul medical prestat.
În cazul în care asiguratul are nevoie de alte servicii medicale care nu se regăsesc în „Lista de servicii medicale” și
„Protocol de sarcină” oferite de Reţeaua privată de sănătate sau după atingerea limitelor prevazute pentru fiecare
serviciu medical, asiguratul va suporta costul serviciilor medicale respective.
În cazul reînnoirii Poliţei de asigurare, cu modificarea pachetului de asigurare, prin trecerea de la un pachet de asigurare
care nu acoperă protocolul de sarcină la un Pachet de asigurare care acoperă protocolul de sarcină (cu nivelul de coplată
aferent), se aplică perioada de așteptare de 10 luni de la data de început a valabilităţii noului Pachet de asigurare (a noii
poliţe de asigurare) pentru protocolul de sarcină. În cazul în care „Protocolul de sarcină” a fost acoperit pe Poliţa
anterioară și se modifică pachetul de asigurare, nu se aplică nicio nouă perioada de așteptare pentru protocolul de
sarcină, iar acoperirea va fi conform noului pachet de asigurare.
Asigurătorul nu acoperă serviciile medicale acoperite prin Protocolul de Sarcina si care efectuate în afara Reţelei private
de sănătate, cu exceptia celor mentioante in „Lista de servicii medicale” in conditiile precizate in cap 10 “Acces servicii
ambulatorii in afara retelei”.

8. VACCINĂRI în Rețeaua privată de sănătate
Prezenta asigurare acoperă manopera si vaccinul antigripal numai pentru pachetul C.
Manopera este gratuită pentru substanţele obţinute prin CAS sau medicul de familie din Reţeaua privată de sănătate.
În cazul în care asiguratul are nevoie de alte servicii medicale, care nu se regăsesc în„Lista de servicii medicale”oferite de
Reţeaua privată de sănătate, asiguratul va suporta costul serviciilor medicale respective.
Asigurătorul nu acoperă vaccinarea efectuata în afara Reţelei private de sănătate.

9. SERVICII SPECIALE în Rețeaua privată de sănătate
Asiguratul are acces la servicii speciale ori de câte ori are nevoie, în vederea diminuării probabilităţii de producere a
riscului asigurat, în limita Pachetului de acoperiri și a „Listei de servicii medicale”, pentru următoarele servicii:
 acces și depozitare în Banca Centrală de Celule Stem, pentru pachetele Standard, A, B, C;
 VIP Health Check (vizită medicală completă ce include consultaţii, investigaţii, analize de laborator efectuate întro singură zi) pentru pachetele A, B, C;
 consultaţii în Parteneriatul Academic, pentru pachetele A, B și C.
Asiguratul are obligaţia de a achita integral coplata, acolo unde aceasta este menţionată în „Lista de servicii medicale”,
pentru serviciul medical prestat. În cazul în care asiguratul are nevoie de alte servicii medicale, care nu se regăsesc în
„Lista de servicii medicale” oferite de Reţeaua privată de sănătate, asiguratul va suporta costul serviciilor medicale
respective. Asigurătorul nu acoperă serviciile speciale efectuate în afara Reţelei private de sănătate.

10. ACCES SERVICII AMBULATORII IN AFARA RETELEI
10.1. Pentru pachetele A, B si C emise incepand cu data de 01.10.2019, pentru orice serviciu medical ambulatoriu
acoperit prin asigurare si denumit «eveniment/evenimente asigurat(e)», accesat de Asigurat în afara Reţelei private de
sănătate Regina Maria, Asigurătorul va plăti Asiguratului despagubirea cuvenita in baza documentelor puse la dispozitie
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de Asigurat, cu condiţia ca serviciile medicale să se încadreze în limitele şi acoperirile specificate în contractul de
asigurare.
Rambursarea costurilor serviciilor ambulatorii se limiteaza la serviciile medicale din pachetele A, B sau C marcate ca fiind
acoperite in reteaua Regina Maria. Nu fac obiectul rambursarilor:
 serviciile de medicină de urgenţă
 vaccinari
 servicii speciale (Parteneriat academic, Banca centrală de celule Stem, VIP Health Check).
Prezenta procedură este aplicabilă și serviciilor efectuate în reţeaua Regina Maria și achitate de către asigurat ca urmare
a accesării unor servicii incluse în asigurare, dar disponibile în reţea doar contra cost.
10.2. Inainte de accesarea in afara Retelei de sanatate Regina Maria a oricarui serviciu medical acoperit prin asigurare,
Asiguratul trebuie sa aiba recomandare scrisa de la medic pentru serviciul medical pe care urmeaza sa il efectueze si sa
se programeze la unitatea sanitară unde urmează să efectueze serviciul medical. Exceptie de la aceste cazuri sunt
consultatiile la medicul generalist/specialist/pediatru pentru care nu trebuie sa existe o recomandare scrisa de la un
medic.
In cazul serviciilor medicale pentru ambulatorii, Asiguratul poate sa contacteze Call Center-ul Asigurătorului la numărul
de telefon 021 9767 pentru a anunta intenţia de a accesa serviciul medical in afara retelei Regina Maria; Asiguratul va
furniza.
10.3. Datele de identificare si serviciul medical pe care urmeaza sa il acceseze. Call Center-ul Asiguratorului va furniza
Asiguratului urmatoarele:
- asistenta privind acoperirile incluse in Contractul de asigurare;
- nivelul sumei ce va fi rambursata de catre Asigurator pentru serviciul medical ce urmeaza a fi accesat in afara
Retelei private de sanatate Regina Maria va reprezenta 85 % din valoarea achitata pentru serviciul medical
acoperit dupa aplicarea procentului de acoperire si nu mai mult de 1.000 lei/serviciu.
- lista documentelor necesare in vederea constituirii dosarului de dauna si decontarii contravalorii serviciilor
medicale de catre Asigurator.
10.4. Documentele necesare pentru plata despagubirii de catre Asigurator, in cazul accesarii serviciilor medicale
ambulatorii în afara Retelei private de sănătate Regina Maria (inclusive monitorizarea sarcinii) sunt cele prevazute mai
jos.10.5. Documentele necesare pentru plata despagubirii de catre Asigurator, in cazul accesarii serviciilor medicale în
afara Retelei private de sănătate Regina Maria sunt cele prevazute mai jos.
10.4. 1. Pentru servicii medicale ambulatorii (inclusiv monitorizarea sarcinii):
 Formular pentru anuntarea evenimentului asigurat– formularul tipizat Groupama,
 Copie carte identitate Asigurat, Solicitant, Beneficiar plata/Pașaport pentru persoanele rezidente;
Recomandare medicala pe baza caruia s-a efectuat serviciului medical (stampilata, datata, semnata, emisa pe
numele persoanei asigurate). Recomandarea medicala trebuie emisa anterior datei efectuarii serviciului
medical. In cazul in care recomandarea pentru efectuarea unor investigatii se regaseste in raportul
medical/scrisoarea medicala de la consultatie, este necesara trimiterea raportului medical/scrisorii medicale.
 Raport medical/Scrisoare medicala, emis(a) dupa efectuarea serviciului medical (stampilat, datat, semnat, emis
pe numele persoanei asigurate;
 Rezultatul investigatiilor efectuate (analize de laborator, servicii de imagistică, etc), emis dupa efectuarea
serviciului medical (parafat, datat, semnat, emis pe numele persoanei asigurate);
 Factura cu detalierea sumelor pentru fiecare serviciu medical efectuat. In cazul in care factura nu este detaliata,
va rugam atasati anexa la bonul fiscal, cu defalcarea costurilor si serviciilor medicale;
 Bon fiscal/document de plata din care sa rezulte achitarea serviciului medical.
Documentele de plată (factura si bonul fiscal), din care să reiasă cheltuielile efectuate, trebuie să cuprindă: numele
persoanei tratate, data, toate serviciile medicale prestate, valoarea fiecarui serviciu medical efectuat (factura fiscala si
bon fiscal/chitanta emise de Furnizorul de servicii medicale unde a fost efectuat serviciul medical) – copie.
În funcţie de informaţiile transmise, Asiguratorul își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare, absolut
necesare evaluării evenimentului care să ateste producerea acestuia, în conformitate cu prevederile Condiţiilor
Contractuale, de exemplu: copia foii/ foilor de observaţie/ referat medical întocmit de către medicul curant/ referat
medical întocmit de medicul de familie/ alte documente emise de către autoritatile legale în funcţie de natura
evenimentului asigurat.
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10.4.2 Pentru accesarile in afara retelei se va deconta 85 % din valoarea achitata pentru serviciul medical efectuat dupa
aplicarea procentului de acoperire, dar nu mai mult de 1.000 lei/serviciu.
Exemplu: valoare achitata pentru serviciu medical acoperit de asigurare 100 lei
Procent de acoperire a serviciului medical 80%
Valoare de rambursat = 85% x (80% x 100 lei) = 85% x 80 lei = 68 lei
10.4.3 Pentru ca recomandarea medicala sa aiba valabilitate din punct de vedere medico-legal si sa fie considerata valida
trebuie sa contina urmatoarele informatii:
 unitatea medicala care a eliberat recomandarea;
 numele si prenumele pacientului;
 diagnosticul (cert sau prezumptiv);
 investigatia/investigatiile recomandata(e) de catre medic (din care sa reiasa necesitatea medicala a acestor
investigatii);
 parafa si semnatura medicului care elibereaza recomandarea;• data eliberarii.
Pentru ca raportul medical eliberat in urma consultului sa aiba valabilitate din punct de vedere medico-legal si sa fie
considerat valid trebuie sa contina urmatoarele informatii:
 unitatea medicala care a eliberat raportul medical;
 numele si prenumele pacientului;
 elementele consultului: motivele prezentarii/simptomatologie, antecedente personale patologice, istoricul
bolii, examen clinic obiectiv, diagnostic, investigatia/investigatiile recomandata(e) de catre medicul examinator;
 parafa si semnatura medicului care elibereaza raportul medical;
 data eliberarii.
Notele de plată/chitanţele pentru spitalizare, intervenţii chirurgicale în afara Reţelei private de sănătate, trebuie să
cuprindă:
 numele persoanei tratate;
 diagnosticul stabilit;
 detalii asupra tratamentului medical administrat sau a serviciului medical prestat şi data efectuării acestora;•
costul detaliat al fiecărei proceduri/serviciu medical/tratament/intervenţie chirurgicală;
 durata internării.
10.5. Plata indemnizaţiei de asigurare se va face în lei, într-un cont bancar al Asiguratului / Beneficiarului specificat în
Cererea de despagubire, deschis la o bancă de pe teritoriul României.
10.6 În cazul în care documentatia transmisă către Asigurător este incompletă, iar Asiguratul nu a furnizat informatiile
solicitate de Asigurator prin telefon sau email, Asiguratorul va contacta asiguratul in vederea obtinerii documentelor
suplimentare.
10.7. Plata indemnizaţiei de asigurare, în cazul evenimentelor asigurate produse în afara Retelei private de sanatate, se
va face in termen maxim de 15 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document solicitat de Asigurător pentru
stabilirea cu exactitate a împrejurărilor şi a cauzelor producerii riscului asigurat.
10.8. Dacă Asiguratul nu respectă procedura de despagubire in cazul accesarii serviciilor medicale in afara Retelei
private de sanatate, Asigurătorul poate să refuze plata indemnizaţiei de asigurare, dacă din acest motiv nu a putut stabili
responsabilităţile care îi revin conform Contractului de asigurare.
Documentele pentru deschiderea dosarului de dauna se vor transmite prin e-mail la adresa documente@groupama.ro.
Documentele pot fi depuse in plic si la sediile din tara ale Groupama Asigurari, la adresele mentionate in site-ul
www.groupama.ro.

11. CLAUZE NEUZUALE
Prevederile aferente Condițiilor Speciale constituie clauze neuzuale și sunt acceptate în mod expres de către
asigurat/contractant/persoana dependentă prin semnarea Poliței de asigurare.
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CLAUZELE ASIGURĂRII DUMNEAVOASTRĂ - CONDIŢII DE ASIGURARE
CLAUZA SUPLIMENTARĂ PENTRU SPITALIZARE DIN ORICE CAUZĂ
Prezentele Condiţii de asigurare reglementează clauza suplimentară pentru spitalizare din orice cauză, alături de
Condiţiile Generale privind Asigurarea Medicală Integrală. Condiţiile Generale de asigurare de bază sunt valabile şi se
aplică în mod corespunzător şi pentru această clauză suplimentară, în afara cazului în care se precizează altfel în
prezentele Condiţii de asigurare. Definiţiile unor termeni care se regăsesc în Condiţiile de asigurare sunt:
Complicaţie:

Orice condiţie medicală adversă apărută ca urmare a intervenţiilor sau a tratamentelor
efectuate în perioada de spitalizare acoperită prin prezenta asigurare şi care determină
o nouă perioadă de spitalizare.

Indemnizația zilnică de
spitalizare:

Suma de bani pe care asigurătorul o plăteşte asiguratului pentru o zi de spitalizare, în cazul în
care acesta este internat, conform prezentelor Condiţii de asigurare.

Recidivă:

Reapariţia bolii sau a condiţiei medicale a pacientului, care a impus tratament sau spitalizare,
recunoscută ca eveniment asigurat şi care necesită efectuarea unor noi proceduri medicale prin
internare.

Suma asigurată
pentru spitalizare:

Limita maximă a indemnizaţiei de asigurare pe care asigurătorul o plăteşte în cazul producerii
riscului asigurat. Suma asigurată se calculeaza prin înmulţirea valorii indemnizaţiei cu numărul
zilelor de spitalizare, în limitele prevăzute în prezentele Condiţii de asigurare și în „Lista de
acoperiri”.

1. OBIECTUL ASIGURĂRII

1.1 În cazul în care, pe durata asigurării, asiguratul va necesita o internare într-un spital, ca urmare a unui accident sau a
unei boli, iar pentru această internare s-a obţinut autorizarea și formularul de trimitere de la un medic, asigurătorul se
obligă să plătească, în baza prezentei clauze suplimentare, în limitele şi conform condiţiilor stabilite, indemnizaţia de
asigurare cuvenită, în cuantumul şi duratele prevăzute în „Lista de acoperiri”, dacă a fost plătită prima de asigurare.
1.2 Asigurătorul va plăti indemnizaţia zilnică de spitalizare, pentru:
 spitalizare în ambulatoriu;
 spitalizare continuă, ce va avea loc în perioada de valabilitate a asigurării.
1.3 Perioada de spitalizare maximă pentru un eveniment asigurat este precizată în „Lista de acoperiri”. Spitalizarea în
ambulatoriu reprezintă echivalentul unei zile de spitalizare.
1.4 Pentru primele 30 de zile de la data intrării în valabilitate a prezentei clauze, se acordă indemnizaţia zilnică de
asigurare, numai pentru riscul asigurat produs ca urmare a unui accident. Această prevedere nu se aplică în cazul
reînnoirii anuale neîntrerupte a prezentei asigurări. În cazul întreruperii continuităţii acestei clauze suplimentare,
reluarea acesteia se poate face numai cu acordul părţilor.
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1.5 Prin prezenta clauză suplimentară sunt acoperite maximum cinci spitalizări pe durata anului de asigurare, inclusiv cele
determinate de eventuale complicaţii sau recidive apărute la maximum 90 de zile de la prima externare.
1.6 Clauza suplimentară pentru spitalizare se aplică numai pentru cazurile în care pe durata spitalizării nu se efectuează
o intervenţie chirurgicală.
1.7 În cazul spitalizării în cadrul Reţelei private de sănătate, asigurătorul va acoperi în limitele şi conform condiţiilor
stabilite (durata, suma maximă), costurile spitalizării incluzand cazare, masă, consultaţii, proceduri și analize efectuate,
investigaţii, precum și consumabilele medicale (seringi, ace, catetere, set perfuzii, fașe, pansamente etc) și
medicamentele administrate de Spital pe durata spitalizării, excepţie facând medicamentele achizitionate pe baza
prescripţiei medicale de către asigurat și orice alte materiale și dispozitive cu rol de proteză.
1.8 În cazul spitalizării în afara Reţelei private de sănătate, asigurătorul va plăti către asigurat/beneficiarul poliţei
valoarea indemnizatiei de asigurare, indiferent de de costul spitalizării, în limitele şi conform condiţiilor stabilite (durată
și suma maximă).

2. ÎNCHEIEREA CLAUZEI SUPLIMENTARE
2.1 Prezenta clauză suplimentară poate fi contractată începând cu împlinirea de către asigurat a vârstei de 16 ani, vârsta
maximă de contractare a asigurării fiind de 64 de ani impliniţi.
2.2 Clauza suplimentară intră în vigoare prin plata primei de asigurare corespunzătoare, dar nu mai devreme de data
înscrisă în Poliţa de asigurare, odată cu asigurarea de bază.

3. PRIMA DE ASIGURARE
3.1 Prima de asigurare este stabilită de asigurător pe baza calculului actuarial, în funcţie de suma asigurată, durata
asigurării, starea de sănătate, ocupaţia asiguratului, practicarea de sporturi, hobby-uri, evaluarea riscului medical, de
rezidenţă etc.
3.2 Frecvenţa, modalitatea de plată a primelor şi moneda plăţii aferente prezentei clauze suplimentare sunt identice cu
cele ale Contractului de asigurare de bază.

4. PLATA INDEMNIZAŢIEI DE ASIGURARE

4.1 Asiguratul trebuie să obțină autorizarea asigurătorului pentru efectuarea spitalizării înainte de data internării.
4.2 Pentru o spitalizare continuă, numărul zilelor de spitalizare se va calcula în funcție de numărul de nopți petrecute în
spital, indiferent de ora internării sau a externării.
4.3 Pentru spitalizarea autorizată efectuată în Rețeaua privată de sănătate, indemnizația de spitalizare va fi achitată direct
de asigurător către Rețea, în limita sumei asigurate și a limitei indemnizației zilnice și duratei din „Lista de acoperiri”. Nu
sunt acoperite tarife speciale și/ sau suplimentare ale personalului medical, inclusiv ale medicilor.
4.4 Pentru spitalizarea autorizată efectuată în afara Rețelei private de sănătate, indemnizația de spitalizare va fi achitată
de asigurător către asigurat/ beneficiar, în limita sumei asigurate și a limitei indemnizației zilnice și duratei din „Lista de
acoperiri”.
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4.5 Pentru pachetul Premium, indemnizația pentru spitalizarea autorizată efectuată în afara Rețelei, se acordă și pentru
spitalizarea efectuată în afara țării, în limita maximă a sumei asigurate și a limitei indemnizației și a duratei din „Lista de
acoperiri”.
4.6 Pentru evaluarea și stabilirea dreptului la indemnizaţia de asigurare, dacă spitalizarea s-a efectuat în afara Rețelei,
asiguratul/ contractantul/ beneficiarul este obligat să transmită documentele specificate în Condițiile generale art. 11.5.
4.7 Documentele emise într-o limbă străină trebuie însoţite de traducere autorizată, costul traducerii fiind suportat de
către asigurat/ contractant/ beneficiar.
4.8 Asigurătorul va determina cuantumul indemnizației de asigurare care urmează a fi plătită, în funcţie de documentele
constitutive ale dosarului de daună şi în conformitate cu prevederile prezentelor Condiţii de asigurare și numai după ce
s-a stabilit cu certitudine producerea riscului asigurat. Prin încheierea prezentei clauze suplimentare, asiguratul îl
mandatează pe asigurător să acţioneze în numele său și pentru sine la îndeplinirea oricăror formalităţi și obţinerea
oricăror documente necesare, astfel încât să se poată stabili împrejurările, cauzele şi consecinţele producerii riscului
asigurat. Asigurătorul are dreptul de a investiga prin mijloace specifice, pe cheltuiala proprie şi cu ajutorul unui medic
desemnat, starea de sănătate a asiguratului și toate procedurile care au fost îndeplinite în vederea spitalizării.
4.9 Plata indemnizației de asigurare, în cazul spitalizării efectuate în afara Rețelei, se va face după cel mult 15 zile de la
data depunerii ultimului document necesar stabilirii de către asigurător, cu exactitate, a împrejurărilor şi a cauzelor
producerii riscului asigurat.
4.10 Plata indemnizației de asigurare prin decontare directă către furnizorul de servicii medicale se va face în lei, la cursul
BNR de la data facturării, în timp ce plata indemnizației de asigurare către asiguratul/ beneficiarul specificat în cererea
privind plata indemnizației de asigurare se va face în lei, la cursul BNR de la data plății intrun cont bancar al asiguratului/
beneficiarului deschis la o bancă de pe teritoriul României.
4.11 Pentru cazurile în care spitalizarea depășește acoperirile prezentei asigurări, costurile suplimentare vor fi suportate
de asigurat.
4.12 În cazul decesului asiguratului înainte de plata indemnizației de asigurare, pentru spitalizarea în afara Rețelei, aceasta
va fi plătită beneficiarilor desemnaţi, iar în cazul în care nu au fost desemnaţi, moştenitorilor stabiliţi conform prevederilor
legale.
4.13 Începerea procedurii de stabilire și evaluare a drepturilor din asigurare nu constituie o recunoaştere a obligaţiei de
plată a indemnizației de asigurare.
4.14 Prin incheierea prezentei clauze suplimentare, asiguratul isi exprima consimtmantul expres si neechivoc in sensul
de a il mandata pe asigurator sa acctioneze in numele sau si pentru sine la indeplinirea oricaror formalitati si obtinerea
oricaror documente necesare astfel incat sa se poata stabili imprejurarile, cauzele si consecintele producerii riscului
asigurat. Totodata, asiguratului i s-a atras atentia iar acesta intelege si este de acord in mod expres sa exonereze furnizorii
de servicii medicale, personalul medical implicat in tratamentul si ingrijirea starii de sanatate, de la obligatia pastrarii
secretului profesional in ce priveste informatiile confidentiale legate de starea pacientului, rezultatele investigatiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale medicale.

5. EXCLUDERI
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Pentru prezenta Clauză suplimentară se aplică excluderile specificate în Condiţiile generale de asigurare, precum şi
următoarele excluderi specifice, dacă riscul asigurat este cauzat direct sau indirect, total sau parţial de:
a) orice condiţie pre-existentă la data de intrare în vigoare a asigurării, dacă nu a fost acceptată în mod expres de
asigurător;
b) tratamentul unor consecinţe/complicaţii ale unor afecţiuni existente, survenite ca urmare a nerespectării
prescripţiei medicale sau a planului de tratament stabilit de către medic;
c) otrăvirea sau intoxicaţia prin introducerea de substanţe solide sau lichide pe cale orală, mai putin situaţiile
accidentale;
d) afecţiunile stomatologice sau cu origine stomatologica dacă nu sunt consecinţa directă a unui accident;
e) chirurgia plastică şi reparatorie, implantologia, cu excepţia cazului când aceasta a fost recomandată expres de
către un medic specialist pentru remedierea consecinţelor unui accident produs în perioada de valabilitate a
prezentei clauze suplimentare;
f) chirurgia și implantologia estetică;
g) infertilitatea, sterilitatea, fecundarea artificială;
h) întreruperea de sarcină, cu exceptia cazurilor în care există recomandarea medicului pentru o necesitate
medicală a asiguratei;
i) spitalizarea finalizată cu naștere;
j) spitalizare pe durata sarcinii, cu excepţia cazurilor în care spitalizarea este recomandată de către medic ca
urmare a riscului de avort sau nastere prematura;
k) controalele medicale de rutină, cercetările exploratorii sau investigaţiile; tratamentul prin acupunctură,
bioenergia sau metodele neconvenţionale; asistenţa medicală acordată de homeopaţi, medicina naturistă,
medicina alternativă; tratamentul recuperator şi fizioterapia (ex. masaj, hidromasaj, kinetoterapia, tratamentele
balneoclimaterice etc.);
l) bolile congenitale, indiferent de data manifestarii și/sau diagnosticării;
m) bolile cu transmitere sexuală;
n) epidemia naţională sau pandemia, confirmate de autorităţile competente.

6. ÎNCETAREA VALABILITĂŢII CLAUZEI SUPLIMENTARE
Prezenta clauză suplimentară încetează:
a) odată cu încetarea Contractului de asigurare de bază, conform Condiţiilor generale de asigurare;
b) la epuizarea perioadei maxime de spitalizare și/sau a sumei asigurate, aferente prezentei clauze suplimentare.

7. TERITORIALITATE
Prezenta clauză acoperă spitalizarea:
a) pentru pachetele Standard, Basic și Medium, , în cadrul Reţelei private de sănătate numai în România, , iar în
afara Reţelei private de sănătate, atât în România cât și în și în Ungaria;
b) pentru pachetul Premium, în cadrul Reţelei private de sănătate numai în România, iar în afara Reţelei private de
sănătate, atât în România cât și în străinătate.

8. CLAUZE NEUZUALE
Prevederile aferente Condițiilor Speciale constituie clauze neuzuale și sunt acceptate în mod expres de către
asigurat/contractant/persoana dependenta prin semnarea Poliței de asigurare.
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CONDIŢII DE ASIGURARE CLAUZA SUPLIMENTARĂ PENTRU INTERVENŢII
CHIRURGICALE DIN ORICE CAUZĂ
Prezentele Condiţii de asigurare reglementează Clauza suplimentară pentru intervenţii chirurgicale din orice cauză,
alături de Condiţiile Generale privind Asigurarea Medicală Integrală. Condiţiile Generale de asigurare de bază sunt
valabile şi se aplică în mod corespunzător şi pentru această clauză suplimentară, în afara cazului în care se precizează
altfel în prezentele Condiţii de asigurare.

1. OBIECTUL ASIGURĂRII

1.1 În cazul în care asiguratul suferă o intervenţie chirurgicală în perioada de valabilitate a acestei clauze suplimentare în
urma unui accident sau a unei boli, asigurătorul va plăti indemnizaţia de asigurare, dacă a autorizat efectuarea acesteia,
conform Condiţiilor de asigurare și a Listei de acoperiri. Dacă intervenţia chirurgicală nu a fost autorizată de asigurător,
acesta nu are obligaţia de plată dacă din acest motiv nu a putut stabili cu certitudine responsabilităţile care îi revin
conform Contractului de asigurare.
1.2 Asiguratul trebuie să obţină autorizarea asigurătorului pentru efectuarea intervenţiei chirurgicale înainte de data
internării, însă nu mai târziu de data efectuării intervenţiei chirurgicale. În cazul imposibilităţii obţinerii autorizării înainte
de efectuarea intervenţiei chirurgicale, asiguratul are dreptul să solicite asigurătorului plata indemnizaţiei de asigurare
de la asigurător în termenul prevazut de lege pentru dreptul de a solicita despagubirea.
1.3 Intervenţiile chirurgicale pot fi efectuate în cadrul Reţelei private de sănătate sau în afara Reţelei.
1.4 Pentru primele 30 de zile de la data intrării în valabilitate a acestei clauze, sunt acoperite numai intervenţiile
chirurgicale efectuate ca urmare a unui accident. Această prevedere nu se aplică în anii în care această clauză a fost
reînnoită anual, neîntrerupt. Pentru orice întrerupere a continuităţii acestei clauze suplimentare, la reluarea acesteia,
asigurătorul va specifica condiţiile de acceptare în asigurare ca urmare a întreruperii asigurării. Asigurătorul își rezervă
dreptul să refuze reînnoirea poliţei.
1.5 Indemnizaţiile de asigurare plătite de asigurător pentru anul de asigurare în curs se încadrează în limita maximă de
100% din suma asigurată specificată în Poliţa de asigurare.
1.6 În cazul intervenţiei chirurgicale în cadrul Reţelei private de sănătate, asigurătorul va acoperi în limitele şi conform
condiţiilor stabilite (maximum valoarea indemnizaţiei /eveniment, sumă maximă asigurată) costul internarii, incluzând
cazare, masă, cost manoperă chirurgicală autorizată efectuată de către medic cu tarif standard (medic fără tarife
suplimentare), consultaţii, proceduri și analize efectuate, investigaţii precum și consumabilele medicale (seringi, ace,
catetere, set perfuzii, fașe, pansamente etc), costul medicamentelor administrate în timpul efectuării procedurilor
medicale, precum și costul examenelor histopatologice intra și extraoperator și orice alte materiale și dispozitive fără rol
de proteză.
Costul examenelor histopatologice este acoperit numai în condiţiile în care sunt necesare și recomandate de către medicul
chirurg, probele biologice sunt recoltate în timpul intervenţiei chirurgicale din organele/ţesuturile asupra cărora s-a
intervenit chirurgical, și, dosarul de daună este soluţionat favorabil.
1.7 Prin încheierea prezentei clauze suplimentare, asiguratul își exprimă consimțământul expres și neechivoc în sensul de
a îl mandata pe asigurător să acționeze în numele său și pentru sine la îndeplinirea oricăror formalități și obținerea
oricăror documente necesare astfel încât să se poată stabili împrejurările, cauzele și consecințele producerii riscului
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asigurat. Totodată, asiguratului i s-a atras atenția iar acesta înțelege și este de acord în mod expres să exonereze furnizorii
de servicii medicale, personalul medical implicat în tratamentul și îngrijirea stării de sănătate, de la obligația păstrării
secretului profesional în ce privește informațiile confidențiale legate de starea pacientului, rezultatele investigațiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale medicale.

2. ÎNCHEIEREA CLAUZEI SUPLIMENTARE
2.1 Prezenta Clauză suplimentară se acordă asiguratului începând cu implinirea vârstei de 16 ani, vârsta maximă de
contractare a asigurării fiind de 64 de ani împliniţi. Asigurarea expiră la prima aniversare a Contractului de asigurare,
după împlinirea vârstei de 65 de ani a asiguratului.
2.2 Clauza suplimentară intră în vigoare prin plata primei de asigurare corespunzătoare, dar nu mai devreme de data
înscrisă în Poliţa de asigurare, odată cu asigurarea de bază.

3. PRIMA DE ASIGURARE
3.1 Prima de asigurare este stabilită de asigurător pe baza calculului actuarial, în funcţie de suma asigurată, durata
asigurării, starea de sănătate, ocupaţia asiguratului, practicarea de sporturi, hobby-uri, evaluarea riscului medical, de
rezidenţă etc.
3.2 Frecvenţa, modalitatea de plată a primelor şi moneda plăţii, aferente prezentei Clauze suplimentare, sunt identice cu
cele ale Contractului de asigurare de bază.

4. PLATA INDEMNIZAŢIEI DE ASIGURARE

4.1 În funcţie de unitatea medicală unde are loc intervenţia chirurgicală, plata indemnizaţiei de asigurare se face după
cum urmează:
a) dacă intervenţiile chirurgicale autorizate se efectuează în Reţeaua privată de sănătate, costul acestora se achită
direct Retelei de către asigurător, în limita maximă a indemnizatiei de asigurare;
b) dacă intervenţiile chirurgicale, în urma autorizării de către asigurător, sunt efectuate în afara Reţelei,
indemnizaţia de asigurare se acordă asiguratului, după prezentarea documentelor necesare pentru acordarea
acesteia către asigurător, în limitele pachetului de servicii achiziţionat, dupa cum urmează:
c) 100% din valoarea documentelor de plată, în conformitate cu limitele pachetului de servicii, dacă intervenţia
chirurgicală este efectuată într-un spital privat;
d) valoarea indemnizaţiei de asigurare conform tabelului de clasificare a intervenţiilor chirurgicale, în conformitate
cu limitele pachetului de servicii, dacă intervenţia chirurgicală este efectuată într-un spital de stat.
În cazul în care Contractul este încheiat pentru pachetul Premium, sunt acoperite și intervenţiile chirurgicale efectuate în
străinătate.
În cazul în care Contractul este încheiat pentru pachetele Standard, Basic si Medium, sunt acoperite și intervenţiile
chirurgicale efectuate în Ungaria
4.2 În tabelul „Clasificarea intervenţiilor chirurgicale” sunt prezentate cele mai des întâlnite intervenţii chirurgicale şi
gradul de dificultate al acestora. Dacă intervenţia chirurgicală nu este prevăzută în tabel, atunci asigurătorul va considera
o indemnizaţie de asigurare similară cu cea pentru o intervenţie chirurgicală cu acelaşi grad de dificultate.
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4.3 Pe durata anului de asigurare, asigurătorul va plăti indemnizaţia de asigurare pentru intervenţiile chirurgicale
efectuate în afara Reţelei private de sănătate, dacă aceasta are loc într-un spital de stat, în funcţie de gradul de dificultate
al intervenţiei chirurgicale, astfel:
 intervenţie chirurgicală foarte mică - 10% din suma asigurată/eveniment;
 intervenţie chirurgicală mică - 25% din suma asigurată/eveniment;
 intervenţie chirurgicală medie - 50% din suma asigurată/eveniment;
 intervenţie chirurgicală mare - 75% din suma asigurată/eveniment;
 intervenţie chirurgicală foarte mare - 100% din suma asigurată/eveniment.
4.4 Asigurătorul are dreptul să investigheze, prin mijloace specifice, pe cheltuiala proprie şi cu ajutorul unui medic
desemnat de acesta, starea de sănătate a asiguratului şi toate procedurile care au fost îndeplinite în vederea efectuării
intervenţiei chirugicale.
4.5 În vederea stabilirii dreptului de acordare a indemnizaţiei de asigurare, pentru intervenţiile chirurgicale efectuate în
afara Reţelei private de sănătate, asiguratul/contractantul/beneficiarul este obligat să transmită documentele
specificate în Conditiile generale, art. 11.5, precum și documentele de plata emise de către Spital, în cazul în care
intervenţia chirurgicală a fost efectuată într-un Spital privat.
4.6 Plata indemnizaţiei de asigurare, în cazul interventiei chirurgicale efectuate în afara Reţelei, se va face după cel mult
15 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii de către asigurător, cu exactitate, a împrejurărilor şi a
cauzelor producerii riscului asigurat.
4.7 Plata indemnizaţiei de asigurare prin decontare directă către furnizorul de servicii medicale se va face în lei, la cursul
BNR de la data facturării, în timp ce plata indemnizaţiei de asigurare către asiguratul/beneficiarul specificaţi în cererea
privind plata indemnizaţiei de asigurare se va face în lei, la cursul BNR de la data plăţii, într-un cont bancar al
asiguratului/beneficiarului deschis la o bancă de pe teritoriul României.
4.8 Documentele emise într-o limbă străină trebuie însoţite de traducere autorizată, costul traducerii fiind suportat de
către asigurat.
4.9 Dacă decesul asiguratului se produce înainte de plata indemnizaţiei de asigurare cuvenite, aferentă acestei clauze,
pentru intervenţii chirurgicale efectuate în afara Reţelei, aceasta va fi plătită beneficiarilor în caz de deces al
asiguratului/moştenitorilor.
4.10 Începerea procedurii de stabilire și de evaluare a drepturilor din asigurare nu constituie o recunoaștere a obligaţiei
de plată a indemnizaţiei de asigurare. Obţinerea autorizării prealabile a intervenţiei chirurgicale nu reprezintă o garanţie
a recunoașterii obligaţiei de plată a indemnizaţiei de asigurare.

5. EXCLUDERI

Pentru această clauză suplimentară se aplică excluderile specificate în Condiţiile generale de asigurare, precum şi
următoarele excluderi specifice, dacă riscul asigurat este cauzat direct sau indirect, total sau parţial, de:
a) orice condiţie pre-existentă datei de intrare în vigoare a asigurării, dacă nu a fost acceptată în mod expres de
asigurător;
b) efectuarea intervenţiei chirurgicale de către o persoană care se află în relaţii de rudenie cu pacientul (părinţi,
copii, fraţi, bunici), inclusiv soţul (soţia), cu excepţia situaţiilor în care asiguratul și-a exprimat acordul expres în
acest sens;
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)

procedurile, tehnicile, manevrele medico-chirurgicale executate în mod necorespunzător, altfel decât conform
standardelor medicale;
procedurile, tehnicile și manevrele medico-chirurgicale care, indifirent de scopul urmărit, presupun efectuarea
obligatorie a unei proceduri de chirurgie plastică și reparatorie, cu excepţia cazului când aceasta a fost
recomandată de către un medic specialist pentru remedierea consecinţelor accidentului;
chirurgia sau implantologia estetică;
chirurgia plastică şi reparatorie;
tratamentul unor consecinţe/complicaţii ale unor afecţiuni existente, survenite ca urmare a nerespectării
prescripţiei medicale sau a planului de tratament stabilit de către medic;
afecţiunile superficiale și manevrele de la nivelul: pielii, conjunctivei, corneei, intranazal (incizii, excizii, sutură)
efectuate fără spitalizare;
afecţiunile stomatologice sau cu origine stomatologica, altele decât cele reparatorii cauzate de accident;
orice proceduri medicale de diagnosticare, monitorizare sau preoperatorii;
intervenţiile chirurgicale și investigaţiile intervenţionale, dacă acestea au ca scop investigarea sau tratamentul
unei cauze a sterilităţii, infertilităţii, fecundarea artificială, indiferent care este diagnosticul care impune
efectuarea intervenţiei chirurgicale;
întreruperea de sarcină, cu excepţia cazurilor în care există recomandarea medicului în baza existenţei unei
necesităţi medicale;
naşterea;
tentativa de sinucidere sau de auto-rănire a asiguratului, indiferent de starea sa de raţiune;
bolile congenitale, indiferent de data la care acestea sunt manifestate/diagnosticate;
bolile cu transmitere sexuală.

6. ÎNCETAREA VALABILITĂŢII CLAUZE SUPLIMENTARE
Prezenta clauză suplimentară încetează:
a) la încetarea Contractului de asigurare de bază, conform Condiţiilor generale de asigurare;
b) la epuizarea sumei asigurate, aferente prezentei Clauze suplimentare.

7. TERITORIALITATE
Prezenta Clauză acoperă intervenţiile chirurgicale:
 pentru pachetele, Standard, Basic si Medium, în cadrul Reţelei private de sănătate numai în România, iar în
afara Reţelei private de sănătate atât în România, cât și în Ungaria;
 pentru pachetul Premium, în cadrul Reţelei private de sănătate numai în România, iar în afara Reţelei private de
sănătate atât în România, cât şi în străinătate.
Indemnizaţia de asigurare se plătește numai în România.

8. CLAUZE NEUZUALE
Prevederile aferente Condițiilor Speciale constituie clauze neuzuale și sunt acceptate în mod expres de către
asigurat/contractant/persoana dependentă prin semnarea Poliței de asigurare.
CLASIFICAREA INTERVENŢIILOR CHIRURGICALE
Procent din suma asigurată/eveniment
INDEMNIZAŢIA
PENTRU INTERVENŢII CHIRURGICALE

Dificultate

100%

FOARTE MARE

75%

MARE

50%

MEDIE

25%

MICĂ

10%

FOARTE MICĂ
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la încetarea Contractului de asigurare de bază, conform Condiţiilor generale de asigurare;
la epuizarea sumei asigurate, aferente prezentei Clauze suplimentare.

CAP-GÂT
Carcinom al buzelor cu rezecţia ganglionilor regionali..................................................................................................MARE
Glosectomie parţială ……………….................................................................................................................................. MARE
Carcinom al limbii cu rezecţia totală a glandelor ........................................................................................................ MARE
Operaţie radicală pentru tumoră malignă a cerului gurii ........................................................................................... MARE
Rezecţia maxilarului ….................................................................................................................................................. MARE
Rezecţia totală a glandelor limfatice ale gâtului (Block Dissection)............................................................................. MARE
Tiroidectomie ……........................................................................................................................................................ MARE
Operaţie pentru tumoră a glandei parotide ................................................................................................................ MARE
Rezecţia glandelor salivare ..........................................................................................................................................MEDIE
Rezecţia unei litiaze salivare ........................................................................................................................................MICĂ
Operaţie plastică a buzelor (consecinţa unui accident) ...............................................................................................MICĂ
SÂN
Mastectomie simplă cu adenectomie ........................................................................................................................ MARE
Mastectomie totală .................................................................................................................................................... MARE
Mastectomie simplă ...................................................................................................................................................MEDIE
Rezecţia unei tumori sau chist al sânului sau ectomie parţială a sânului ...................................................................MICĂ
ABDOMEN
Laparoscopie .............................................................................................................................................................MICĂ
Laparotomie .............................................................................................................................................................MEDIE
Apendicectomie ........................................................................................................................................................MEDIE
Hernii (inghinală unilaterală sau bilaterală, hernie femurală, hernia liniei albe) .......................................................MEDIE
Celiocel (laparocel) vizibil postoperator ....................................................................................................................MARE
Hernie hiatală (Hiatus hernia) ................................................................................................................................... MARE
Gastrectomie pentru ulcer ........................................................................................................................................ MARE
Gastrectomie totală pentru cancer ..............................................................................................................FOARTE MARE
Vagotomie, piloroplastie, antrectomie cu gastroenteroanastomoză ....................................................................... MARE
Vagotomie supraselectivă și piloroplastie ............................................................................................................... MARE
Sutura ulcerului perforat ........................................................................................................................................... MEDIE
Rezecţia diverticulilor duodenali ............................................................................................................................... MARE
Rezecţia unui fragment al intestinului subţire si anastomoză ................................................................................... MARE
Jejunostomie - Ileostomie - Transverstostomie -Sigmoidostomie .............................................................................MEDIE
Obstrucţie intestinală fără rezecţia intestinului ........................................................................................................MEDIE
Obstrucţie intestinală cu rezecţia intestinului ........................................................................................................... MARE
Ocluzie intestinală fără rezecţia intestinului ………......................................................................................................MEDIE
Rezecţia unei părţi (fragment) a intestinului gros cauzată de cancer, de o tumoare sau de o inflamaţie ................ MARE
Rezecţia perineoceliacă a rectului .................................................................................................................FOARTE MARE
Volvulus (ocluzie intestinală) ...................................................................................................................................... MARE
Proptosis rectal (intervenţie chirurgicală abdominală) .............................................................................................. MARE
Fistulă perianală ..........................................................................................................................................................MICĂ
Stenoză circulară .........................................................................................................................................................MICĂ
Rezecţia polipilor rectali ..............................................................................................................................................MICĂ
Abces perianal – incizie ...............................................................................................................................................MICĂ
Hemoroidectomie ......................................................................................................................................................MEDIE
Proctoectomie (ectectomie) totală ...............................................................................................................FOARTE MARE
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Anastomoze bilio-digestive ............................................................................................................................FOARTE MARE
FICAT ŞI CĂI BILIARE
Incizia și drenajul abcesului hepatic ...........................................................................................................................MARE
Chist hidatic, marsupializare, drenaj sau alte intervenţii ..........................................................................................MARE
Hepatectomie parţială ................................................................................................................................................MARE
Colecistectomie ...........................................................................................................................................................MARE
Operaţie pe canalul biliar ...........................................................................................................................................MARE
VENE
Hipertensiune portală (Anamostoză porto-cavă) .........................................................................................FOARTE MARE
Hipertensiune portală (Anamostoză Splenorenală) ......................................................................................FOARTE MARE
Hipertensiune portală (Operaţie Berema - Crill) ............................................................................................FOARTE MARE
PANCREAS
Cancer al capului pancreasului ................................................................................................................................. MARE
Pancreatoduodectomie ...............................................................................................................................FOARTE MARE
Chist pancreatic ........................................................................................................................................................ MARE
Sfincterectomie ........................................................................................................................................................ MARE
SPLINĂ - SUPRARENALE
Splenectomie (Lienectomie) ..................................................................................................................................... MARE
Rezecţia glandelor suprarenale sau a unei tumori a acestora .....................................................................FOARTE MARE
SISTEMUL SIMPATIC
Simpatectomie unilaterală (Rezecţia unilaterală a sistemului simpatic - ganglioni şi/sau nervi) ............................MEDIE
Simpatectomie bilaterală (Rezecţia bilaterală a sistemului simpatic - ganglioni şi/sau nervi) ................................. MARE
GANGLIONI ȘI GLANDE LIMFATICE
Rezecţia “en block” a ganglionilor și glandelor limfatice din zona axilei sau inghinală ........................................... MARE
Boala Hodgkin .......................................................................................................................................................... MARE
TENDOANE ȘI LIGAMENTE
Tenotomie...................................................................................................................................................................MICĂ
Ligamentoplastie .......................................................................................................................................................MEDIE
Sutura tendoanelor ................................................................................................................................................MICĂ
Transplant de tendoane ............................................................................................................................................MEDIE
PIELE ȘI ŢESUTURI CUTANATE ȘI SUBCUTANATE
Incizia și drenajul inflamaţiilor, sutura contuziilor .........................................................................................FOARTE MICĂ
Rezecţia unei tumori a pielii sau a ţesuturilor subcutanate .......................................................................................MICĂ
Rezecţia microtumorilor benigne inflamative sau a altor afecţiuni (flegmoane ale pielii, înrudite cu acestea)
……………………………………………………………………………………………………………………...............................................FOARTE MICĂ
Rezecţia unor mici procese inflamative sau congenitale ale pielii .............................................................................MICĂ
Chist al coccisului .......................................................................................................................................................MICĂ
Melanom malign, operare radicală sau operaţie plastică ......................................................................................... MARE
Transplant de piele, grefă simplă ...............................................................................................................................MICĂ
Grefă pedunculară .....................................................................................................................................................MEDIE
Sutură plăgi (postraumatică) ……….............................................................................................................................MICĂ
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DIVERSE
Sinus pilonidal ……......................................................................................................................................................MICĂ
Anastomoze arteriovenoase (Șunt) .......................................................................................................................... MARE
OPERAŢII TORACICE
Toracotomie ……........................................................................................................................................................ MARE
Lobectomie ............................................................................................................................................................... MARE
Pneumonectomie totală ..............................................................................................................................FOARTE MARE
Operaţie pentru chist hidatic pulmonar ................................................................................................................... MARE
Toracoplastie ............................................................................................................................................................ MARE
Operaţie de mediastin și esofag ............................................................................................................................... MARE
Operaţie Heller pentru cardiospasm ........................................................................................................................ MARE
Operaţie pe cord și aortă ............................................................................................................................ FOARTE MARE
Operaţie BY PASS .........................................................................................................................................FOARTE MARE
Operaţie pentru cancerul esofagului cu plastie din intestinul gros .......................................................................... MARE
Disecţia aortei abdominale ..........................................................................................................................FOARTE MARE
Transplant aortofemural ..............................................................................................................................FOARTE MARE
Transplant aortoiliac ....................................................................................................................................FOARTE MARE
Transplant pentru BY PASS ..........................................................................................................................FOARTE MARE
OPERAŢII UROLOGICE
Pielotomie cu extracţia calculilor renali ................................................................................................................... MARE
Pieloplastie ...................................................................................................................................................FOARTE MARE
Ureterotomie cu extracţia calculilor ureterali .......................................................................................................... MARE
Nefrostomie ...............................................................................................................................................................MARE
Transplant de uretere ............................................................................................................................................... MARE
Cistotomie suprapubică ...............................................................................................................................FOARTE MARE
Rezecţia unui diverticul al vezicii urinare ................................................................................................................ MARE
Cistectomie parţială ..................................................................................................................................................MEDIE
Cistectomie totală (cu transplant de uretere) .............................................................................................FOARTE MARE
Rezecţia calculilor vezicii urinare prin operaţie ........................................................................................................MEDIE
Orchiectomie - Epididimectomie - Extirparea chistului unui vas deferent ................................................................MEDIE
Hidrocel .....................................................................................................................................................................MEDIE
Varicocel ....................................................................................................................................................................MEDIE
Peritomie ....................................................................................................................................................................MICĂ
Prostatectomie .......................................................................................................................................................... MARE
Amputarea penisului (totală sau parţială) ................................................................................................................. MARE
OPERAŢII OTORINOLARINGOLOGICE
Sept nazal ....................................................................................................................................................................MICĂ
Mastoidectomie ....................................................................................................................................................... MEDIE
Intervenţie chirurgicală asupra sinusului maxilar ........................................................................................................MICĂ
Rezecţia polipilor nazali ...............................................................................................................................................MICĂ
Timpanoplastie ........................................................................................................................................................... MARE
Intervenţie chirurgicală în urechea medie - Stapedectomie (rezecţia microexcrescenţelor) ...................................MEDIE
Intervenţie chirurgicală în urechea internă ............................................................................................................... MARE
Amigdalectom (Tonsilectomie) ..................................................................................................................................MICĂ
Traheotomie .............................................................................................................................................................MEDIE
Laringectomie ............................................................................................................................................................. MARE
Operaţie plastică a corzilor vocale ............................................................................................................................. MARE

CG_AMI IND_ OCTOMBRIE 2019

43

CLAUZE SUPLIMENTARE

OPERAŢII OFTALMOLOGICE
Ectropion sau entropion .............................................................................................................................................MICĂ
Tarsorafie .....................................................................................................................................................................MICĂ
Rezecţia hipertrofiilor bulbare de ţesut conjunctiv și subconjunciv (pterigion) .........................................................MICĂ
Blefaroplastie (operaţie plastică a pleoapelor) ......................................................................................................... MARE
Rezecţia glandelor lacrimare ..................................................................................................................................... MEDIE
Cheratoplastie (plastia corneei) ................................................................................................................................ MARE
Iridectomie sau iridotomie ........................................................................................................................................ MARE
Cataractă ..................................................................................................................................................................... MARE
Glaucom ...................................................................................................................................................................... MARE
Dezlipirea retinei ....................................................................................................................................................... MARE
Extirparea ochiului ....................................................................................................................................... FOARTE MARE
Operaţie pentru strabism .......................................................................................................................................... MEDIE
Operarea mușchilor oftalmici .................................................................................................................................... MEDIE
Vitrectomie .................................................................................................................................................................MARE
OPERAŢII NEUROCHIRURGICALE
Intervenţie chirurgicală pentru fractură craniană ..................................................................................................... MARE
Cranioplastie ............................................................................................................................................................. MARE
Drenaj de evacuare ....................................................................................................................................................MICĂ
Intervenţie chirurgicală pe creier sau pe meninge ................................................................................................... MARE
Tumori ale creierului benigne, maligne ....................................................................................................... FOARTE MARE
Rezecţia meningelui ................................................................................................................................................. MARE
NERVI CRANIENI
Operaţie pe nervul auditiv ....................................................................................................................................... MARE
MĂDUVA SPINĂRII
Transplant de măduvă ................................................................................................................................. FOARTE MARE
Cordotomie ............................................................................................................................................................. MARE
Laminectomie .......................................................................................................................................................... MARE
Tumori ale măduvei spinării .................................................................................................................................... MARE
Rizotomie ................................................................................................................................................................. MEDIE
NERVI PERIFERICI
Neurectomie (rezecţia unui segment al unui nerv) ................................................................................................. MARE
Neurosutură primară sau secundară ....................................................................................................................... MARE
Rezecţia locală a tumorilor de nerv periferic (ex. neurinom) ................................................................................... MEDIE
OPERAŢII ORTOPEDICE
Închiderea unei fracturi deschise (pe oase lungi) ..................................................................................................... MARE
Operarea unei fracturi complicate a oaselor lungi ................................................................................................... MARE
Închiderea unei fracturi deschise a altor oase .......................................................................................................... MEDIE
Reducerea sub narcoză a unei fracturi închise .......................................................................................................... MICĂ
Artrotomie care cuprinde și rezecţia corpului liber ................................................................................................... MEDIE
Artroplastie a unei articulaţii mari ............................................................................................................................ MARE
Operaţie de menisc .................................................................................................................................................. MEDIE
Osteotomie a oaselor lungi ........................................................................................................................................ MARE
Rezecţia unei exostoze ............................................................................................................................................... MICĂ
Rezecţie bursă la articulaţie mare ............................................................................................................................. MEDIE
Rezecţie bursă la articulaţie mică ............................................................................................................................... MICĂ
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Rezecţia unui ganglion ................................................................................................................................................MICĂ
Osteosinteză oase lungi ..............................................................................................................................................MARE
Osteosinteză oase scurte ........................................................................................................................................... MEDIE
MEMBRE SUPERIOARE
Operaţie pentru luxaţie humerală repetată .............................................................................................................. MEDIE
Operaţie pentru sindromul tunelului carpian ........................................................................................................... MEDIE
MEMBRE INFERIOARE
Fractură cervicală a femurului .................................................................................................................................
Patelectomie ............................................................................................................................................................
Excizia rotulei ...........................................................................................................................................................
Artrodeza triplă (tripla rigidizare a unei articulaţii) .................................................................................................
Operaţie pentru valgus a degetului mare ................................................................................................................

MARE
MEDIE
MEDIE
MARE
MEDIE

AMPUTĂRI
De la umăr ................................................................................................................................................................. MARE
De la braţ ................................................................................................................................................................... MARE
De la cot ..................................................................................................................................................................... MARE
De la antebraţ ............................................................................................................................................................ MARE
De la carpus (articulaţia radiocarpiană) ..................................................................................................................... MARE
De la articulaţia șoldului ........................................................................................................................................... MARE
De la coapsă .............................................................................................................................................................. MARE
De la tibie .................................................................................................................................................................... MARE
De la articulaţia talocrurală (gleznă) ......................................................................................................................... MARE
De la metatarsus sau metacarpus .............................................................................................................................. MEDIE
Amputări de degete .................................................................................................................................................. MEDIE
OPERAŢII GINECOLOGICE
Colporafie anterioară și posterioară …...................................................................................................................... MARE
Colporafie numai anterioară sau posterioară ........................................................................................................... MEDIE
Rezecţia glandei Bartholin ......................................................................................................................................... MEDIE
Histerectomie vaginală .............................................................................................................................................. MARE
Rezecţia polipilor colului uterin ................................................................................................................................. MICĂ
Rezecţia locală a afecţiunilor colului uterin ............................................................................................................... MICĂ
Ovarectomie – Salpingectomie ................................................................................................................................. MEDIE
Rezecţia unei tumori miofibroase ............................................................................................................................. MEDIE
Rezecţia unui chist ovarian ....................................................................................................................................... MEDIE
Histerectomie (parţială sau totală) .......................................................................................................................... MARE
Histerectomie Wertheim ........................................................................................................................... FOARTE MARE
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CONDIŢII DE ASIGURARE - CLAUZA SUPLIMENTARĂ PENTRU NAȘTERE
Prezentele Condiţii de asigurare reglementează prevederile clauzei suplimentare pentru naștere, alături de Condiţiile
generale privind Asigurarea Medicală Integrală.
Condiţiile generale de asigurare de bază sunt valabile şi se aplică în mod corespunzător şi pentru această Clauză
suplimentară, în afara cazului în care se precizează altfel în prezentele Condiţii de asigurare.
Definiţiile unor termeni care se regăsesc în Condiţiile de asigurare sunt:
Naștere: Actul fiziologic prin care fătul este expulzat sau extras din cavitatea uterină.
Limita maximă a indemnizaţiei de asigurare pe care asigurătorul o plăteşte în cazul producerii riscului asigurat.

1. OBIECTUL ASIGURĂRII

1.1 În cazul în care persoana asigurată va naște pe durata asigurării, în urma obţinerii autorizaţiei, într-un spital al Reţelei
private de sănătate sau în alt spital privat sau de stat, asigurătorul se obligă să plătească, în baza prezentei clauze
suplimentare, în limitele şi conform condiţiilor stabilite, indemnizaţia de asigurare cuvenită, în cuantumul stabilit în „Lista
de acoperiri”, dacă a fost plătită prima de asigurare.
Pentru nașterea în Reţea, persoana asigurată este obligată să se prezinte în primele 24 de săptămâni de sarcină la unul
dintre medicii din cadrul Reţelei private de sănătate pentru a fi luată în evidenţă și pentru semnarea Contractului pentru
naștere. În caz contrar, diferenţele de plată suplimentare celor acoperite prin asigurare sunt suportate de asigurat.
Pentru nașterea autorizată în Reţea, în cazul în care contractul a fost încheiat pentru pachetul Medium sau Premium,
sunt acoperite în limita maximă a indemnizaţiei de asigurare costurile nașterii, exceptând onorariile suplimentare ale
medicilor, serviciile prestate copilului nou născut (altele decât serviciile medicale de bază oferite copilului nou născut
prin pachetul de naștere).
1.2 Nașterea a doi sau mai mulţi copii (gemeni, tripleţi etc.) este considerată un singur eveniment asigurat, pentru care
se acordă o singură indemnizaţie de asigurare. În cazul nașterii a doi sau mai mulţi copii în cadrul Reţelei, diferenţele de
plată suplimentare celor acoperite prin asigurare, sunt suportate de asigurat.
1.3 Pentru primele 10 luni ale asigurării, începând cu data intrării în valabilitate a prezentei asigurări sau intrarea în
asigurare a unei noi persoane asigurate, asigurătorul nu acordă indemnizaţia de naștere, dacă nașterea a avut loc în
această perioadă. 1.4 Prin prezenta clauză suplimentară, suma asigurată pentru naștere se acordă o singură dată pe
durata anului de asigurare.
1.5 În cazul reînnoirii poliţei de asigurare, cu modificarea pachetului de asigurare, prin trecerea de la un pachet de
asigurare care nu are acoperirea pentru Clauza suplimentară de naștere (ex: Standard, Basic) la un pachet de asigurare
care acoperă Clauza suplimentară de naștere (ex: Medium, Premium), se aplică perioada de așteptare de 10 luni de la
data de început a valabilităţii noului pachet de asigurare/a Poliţei reînnoite pentru această clauză suplimentară.
1.6 În cazul reînnoirii, cu modificarea pachetului de asigurare, de la pachetul de asigurare Medium la pachetul de
asigurare Premium, se va aplica începând cu data de intrare în valabilitate a Poliţei de asigurare reînnoite a unei perioade
de așteptare de 10 luni pentru beneficiile oferite de pachetul Premium pentru clauza suplimentară de naștere. Dacă
nașterea are loc pe perioada asigurată în cadrul perioadei de așteptare, acoperirea evenimentului va fi corespunzatoare
pachetului Medium.
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1.7 În cazul reînnoirii cu trecere de la un pachet Premium la Medium, nu se va mai aplica o nouă perioadă de așteptare
pentru naștere. Dacă nașterea se produce în perioada asigurată, pe pachetul de asigurare Medium, acoperirea
evenimentului va fi corespunzătoare pachetului Medium.

2. ÎNCHEIEREA CLAUZEI SUPLIMENTARE
2.1 Prezenta clauză suplimentară poate fi încheiată asiguratului începând cu vârsta de 16 ani împliniţi, vârsta maximă de
contractare a asigurării fiind de 64 de ani. Asigurarea expiră la prima aniversare a Contractului de asigurare, după
împlinirea vârstei de 65 de ani a asiguratului.
2.2 Clauza suplimentară intră în vigoare prin plata primei de asigurare corespunzătoare, dar nu mai devreme de data
înscrisă în Poliţa de asigurare, odată cu asigurarea de bază.

3. PRIMA DE ASIGURARE
3.1 Prima de asigurare este stabilită de asigurător pe baza calculului actuarial, în funcţie de suma asigurată, durata
asigurării, starea de sănătate, ocupaţia asiguratului, practicarea de sporturi, hobby-uri, evaluarea riscului medical, de
rezidenţă etc.
3.2 Frecvenţa, modalitatea de plată a primelor şi moneda plăţii, aferente prezentei clauze suplimentare, sunt identice cu
cele ale Contractului de asigurare de bază.

4. PLATA INDEMNIZAŢIEI DE ASIGURARE

4.1 În funcţie de tipul spitalului în care a avut loc nașterea autorizată, asigurătorul va plăti:
 direct, în locul asiguratului, indemnizaţia pentru naștere, dacă nașterea a avut loc în Reţeaua privată de
sănătate, în limita maximă a sumei asigurate menţionate în ,,Lista de acoperiri” pentru nașterea în Reţea;
 indemnizaţia pentru naștere asiguratului/beneficiarului, dacă nașterea a avut loc într-un spital privat sau de
stat, altele decât cele din Reţeaua privată de sănătate, conform sumei asigurate menţionate în ”Lista de
acoperiri”;
 indemnizaţia pentru naștere către asigurat/beneficiar, dacă nașterea a avut loc în cadrul Reţelei private de
sănătate și a fost decontată prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În acest caz, valoarea indemnizaţiei
va fi egală cu valoarea indemnizaţiei de naștere în afara Reţelei private de sănătate, în cadrul unui spital de stat,
conform sumei asigurate menţionate în „Lista de acoperiri”.
4.2 În cazul în care Contractul a fost încheiat pentru pachetul Premium, dacă nașterea a avut loc în afara ţării, se acordă
indemnizaţia de asigurare, în funcţie de tipul spitalului – privat sau de stat, conform „Listei de acoperiri”.
4.3 Pentru evaluarea şi stabilirea dreptului la indemnizaţia de asigurare, dacă nașterea a avut loc în afara Reţelei, inclusiv
în străinătate, asiguratul/contractantul/beneficiarul este obligat să prezinte asigurătorului documentele menţionate în
Condiţiile generale de asigurare, art. 11.5.
4.4 Pentru cazurile în care costurile nașterii depășesc indemnizaţiile acoperite prin prezenta asigurare, costurile
suplimentare vor fi suportate de asigurat.
4.5 Documentele emise într-o limbă străină trebuie însoţite de traducere autorizată, costul traducerii fiind suportat de
către asigurat/contractant/beneficiar.
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4.6 Asigurătorul va determina cuantumul indemnizaţiei de asigurare care urmează a fi plătită, în funcţie de documentele
constitutive ale dosarului de daună şi în conformitate cu prevederile prezentelor Condiţii de asigurare şi numai după ce
s-a stabilit cu certitudine producerea riscului asigurat. Prin încheierea prezentei Clauze suplimentare, asiguratul îl
mandatează pe asigurător să acţioneze, în numele său şi pentru sine, la îndeplinirea oricăror formalităţi şi obţinerea
oricăror documente necesare, astfel încât să se poată stabili împrejurările, cauzele şi consecinţele producerii riscului
asigurat.
4.7 Plata indemnizaţiei de asigurare, în cazul nașterii efectuate în afara Reţelei, se va face după cel mult 15 zile de la data
depunerii ultimului document necesar stabilirii de către asigurător, cu exactitate, a împrejurărilor şi a cauzelor producerii
riscului asigurat.
4.8 În cazul decesului asiguratului înainte de plata indemnizaţiei de asigurare, pentru nașterea în afara Reţelei, aceasta
va fi plătită beneficiarilor desemnaţi, iar în cazul în care nu au fost desemnaţi, moştenitorilor stabiliţi conform
prevederilor legale.
4.9 Începerea procedurii de stabilire şi evaluare a drepturilor din asigurare nu constituie o recunoaştere a obligaţiei de
plată a indemnizaţiei de asigurare.

5. EXCLUDERI

Pentru prezenta Clauză suplimentară se aplică excluderile specificate în Condiţiile Generale de asigurare, precum şi
următoarele excluderi specifice:
a) întreruperea de sarcină, indiferent de varsta sarcinii sau de motiv, avortul indus sau spontan;
b) nașterea care nu a avut loc în spital, cu excepţia situaţiilor neimputabile asiguratului, în care a beneficiat de
asistenţa cadrelor medicale autorizate (dispensare, unităţi ambulatoriu, ambulanţa).

6. ÎNCETAREA VALABILITĂŢII CLAUZE SUPLIMENTARE
Prezenta clauză suplimentară încetează:
a) la încetarea Contractului de asigurare de bază, conform Condiţiilor Generale de asigurare;
b) la epuizarea sumei asigurate, aferente prezentei clauze suplimentare.

7. TERITORIALITATE
Prezenta clauză acoperă nașterea:
a) pentru pachetul Medium, numai în România și în Ungaria;
b) pentru pachetul Premium, în Reţea numai în România, iar în afara Reţelei atât în România cât și în străinătate.
Indemnizaţia de asigurare se plătește numai în România.

8. CLAUZE NEUZUALE
Prevederile aferente Condițiilor Speciale constituie clauze neuzuale și sunt acceptate în mod expres de către
asigurat/contractant/persoana dependentă prin semnarea Poliței de asigurare.
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CALL CENTER
021 9767

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

Hot Line Medical

0722.456.711 (București - adulți)
0724.353.545 (București - pediatrie)
0724.239.337 (Restul țării - adulți și pediatrie)

www.groupama.ro

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

www.reginamaria.ro

