Asigurări de
persoane

Împreună
pentru continuitate

Una dintre cele mai importante resurse este echipa ta.
Oferă-i suport în momentele mai puțin plăcute ale vieții
prin soluțiile oferite de Groupama Asigurări:
Asigurarea medicală integrală
Asigurarea de viaţă de grup
Asigurarea pentru călătorii

Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Beneficii
Oamenii reprezintă cel
mai important capital
al unei companii.

Pentru companie

Asigurările de persoane,
ca beneficiu
suplimentar drepturilor
salariale, reprezintă
instrumentul prin care
compania ta, indiferent
de mărime, oferă
sprijinul financiar
angajaților și familiilor
acestora, când au loc
evenimente
neprevăzute în viața lor.

Pentru angajați

Instrumente de motivare și fidelizare a angajaților și de
atragere a profesioniștilor de valoare.
Personalizarea asigurării în funcție de specificul activității,
de specificul grupurilor sau mărimea acestora, de nevoile
angajaților sau de perioada de acoperire.
Flexibilitate în configurarea beneficiilor în funcție de
disponibilitatea financiară; poate fi adaptată anual, odată
cu reînnoirea, pentru a răspunde nevoilor specifice.
Simplitate: în funcție de tipurile de acoperiri alese și de
mărimea grupului, contractul se poate încheia cu/fără
evaluarea medicală a angajaților, aceștia devenind
asigurați imediat după semnare. Pe parcursul anului
contractual se pot adăuga sau retrage membri.

Continuitate financiară în cazul unui eveniment asigurat.
Posibilitatea cuprinderii în asigurare a familiei angajaţilor.
Creșterea motivaţiei, prin recunoașterea valorii și a
contribuţiei la succesul companiei.
Indemnizația de asigurare nu este supusă impozitării.

Asigurarea medicală integrală
Beneficii
Ajutor în cazul unor situații medicale
Acoperă cheltuielile serviciilor medicale recomandate de medic, ca urmare a apariției, agravării
sau în scopul monitorizării unei afecțiuni medicale, în limitele pachetului de acoperiri ales.

Servicii medicale de calitate
Parteneriat unic între Groupama Asigurări și Reţeaua Regina Maria, singurul furnizor medical cu
spitale acreditate internaţional și cu o prezență națională semnificativă.

Decontare directă
Asigurații pot accesa servicii medicale acoperite oriunde în rețeaua Regina Maria, în baza
programării, fără solicitarea unei preautorizări și fără a cheltui din banii proprii, în limita
pachetului ales.

Deductibilitate fiscală
Asigurarea este deductibilă la calculul impozitului pe veniturile din salarii, în limita
echivalentului în lei a sumei de 400 euro/angajat.

Serviciile medicale acoperite
Ambulatoriu

Control anual preventiv, consultații de specialitate, analize și investigații

Intervenții chirurgicale

Intervenții chirurgicale în Rețeaua de sănătate Regina Maria și în afara
rețelei (în rețele private și de stat)

Spitalizare

Spitalizare în Rețeaua de sănătate Regina Maria și în afara rețelei (în rețele
private și de stat)

Naștere

Naștere în Rețeaua de sănătate Regina Maria și în afara rețelei (în rețele
private și de stat)

Cum îți alegi asigurarea potrivită?

SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIU*

SERVICII MEDICALE CU INTERNARE

Ai la dispoziție pachetele cu acoperiri predefinite: Necesar și Esențial.

TIP PACHET ACOPERIRI

NECESAR

ESENȚIAL

SUMA ASIGURATĂ

20,000 €

20,000 €

Intervenții chirurgicale și spitalizare
în Rețea și în afara Rețelei la spital privat

max. 700 € /eveniment

max. 700 € /eveniment

Intervenții chirurgicale în afara Rețelei la spital de stat

% din 700 € /eveniment

% din 700 € /eveniment

50 € /zi,
max. 5 zile/eveniment

50 € /zi,
max. 5 zile/eveniment

Spitalizare în afara Rețelei la spital de stat
Nașterea în Rețea sau în afara Rețelei,
pe cale naturală sau prin cezariană

TIP PACHET ACOPERIRI
Control medical anual preventiv

Nu este inclusă

NECESAR

ESENȚIAL

1 /an

1 /an

Consultații medicale
medicină primară (medicină generală)
sau de specialitate

5/an,
Nelimitat,
fără recomandare medicală fără recomandare medicală

Analize de laborator

1 set/an,
cu recomandare medicală

Proceduri, investigații de diagnosticare

Nelimitat,
cu recomandare medicală,
1 ecografie/an
Acoperire costuri Esențial
1 EKG/an
cu recomandare medicală

Stomatologie

Nu este inclusă

Acoperire costuri Esențial

Ambulanță (prin HotLine medical)

Nu este inclusă

Nelimitat,
cu recomandare medicală

* Acoperirile și informațiile legate de Coplată
sunt detaliate în Listele de servicii medicale.
Rețea = Policlinicile și spitalele Regina Maria
și Clinicile Partenere

Sau, pachete configurabile, combinând 3 pachete pentru spitalizare cu 3 pachete pentru
ambulatoriu, astfel:
TIP PACHET

BASIC

SERVICII MEDICALE CU INTERNARE

SUMA ASIGURATĂ

PREMIUM

20,000 €

50,000 €

NELIMITAT

Intervenții chirurgicale și spitalizare
în Rețea și în afara Rețelei la spital privat

max. 2.000 €
/eveniment

max. 4.000 €
/eveniment

max. 7.000 €
/eveniment

Intervenții chirurgicale în afara Rețelei la
spital de stat

% din 2.000 €
/eveniment

% din 4.000 €
/eveniment

% din 7.000 €
/eveniment

Spitalizare în afara Rețelei la spital de stat

75 € / zi,
max. 5
zile/eveniment

200 € / zi,
max. 15
zile/eveniment

400 € / zi,
max. 30
zile/eveniment

max. 1.100 €
/eveniment

max. 1.500 €
/eveniment

max. 1.500 €
/eveniment

max. 1.900 €
/eveniment

Pe cale naturală sau
cezariană, fără decontare
CNAS

500 €

600 €

Pe cale naturală, în spital
privat

max. 1.100 €
/eveniment

max. 1.500 €
/eveniment

max. 1.500 €
/eveniment

max. 1.900 €
/eveniment

500 €

600 €

B

C

Pe cale naturală, fără
decontare CNAS
Nașterea
în Rețea

Prin cezariană, fără decontare
CNAS

Nașterea în
afara
Prin cezariană, în spital privat
Rețelei
Pe cale naturală sau cezariană,
în spital de stat
SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIU

MEDIUM

TIP PACHET ACOPERIRI

Nu este inclusă

Nu este inclusă

A

Control medical anual preventiv

1/an
Nelimitat,
Fără recomandare medicală

Consultații medicină generală
Consultații medic de specialitate

Nelimitat, fără recomandare medicală
Acoperire costuri conform listă de servicii medicale (A,B,C)
Nelimitat,
cu recomandare medicală

Analize de laborator, investigații de
diagnosticare
Stomatologie

Acoperire costuri conform listă de servicii medicale (A,B,C)
Nelimitat

Vaccinări pediatrice (manopera)
Ambulanță (prin HotLine medical)

Nu este inclusă

Nelimitat, cu
Nelimitat, cu
recomandare medicală recomandare medicală

Important de știut:
Acoperirile aplicabile contractului tău de asigurare sunt cele aferente pachetului de
acoperiri menționat în polița de asigurare.
Pentru pachetele Necesar, Esențial, Basic B și Basic C poți extinde acoperirea și în afara
Rețelei de Sănătate Regina Maria, astfel poți beneficia de serviciile de care ai nevoie la
orice unitate sanitară. Vei plăti serviciile accesate, apoi Groupama Asigurări îți decontează
contravaloarea lor, conform cu acoperirile achiziționate.

De ce Asigurarea medicală Groupama
În contextul pandemiei declarate ca urmare a contagiozității ridicate a virusului SARS-CoV-2
acoperim evenimente legate de diagnosticarea cu COVID-19.
Încurajăm prevenţia prin oferirea de accesări nelimitate la peste 20 de specializări medicale.
Avem parteneriate cu cele mai bune clinici private din România.
Prin parteneriatul cu 4mind, oferim în premieră angajaților tăi pachete de servicii de
psihoterapie și coaching, prin care aceștia sunt încurajați să aibă grijă de sănătatea lor mintală și
să rămână echilibrați emoțional.
Prin parteneriatul cu Regina Maria ai acces direct la serviciul medical, decontarea
realizându-se direct de către noi. Beneficiezi de servicii medicale de calitate și nu vei plăti
nimic sau vei achita o diferenţă, în funcţie de pachetul ales. Ai la dispoziţie un call center
dedicat asiguraţilor Groupama la numărul: 021-9767. Ai acces imediat la serviciile medicale
de ambulatoriu, fără perioade de așteptare sau autorizare prealabilă. Simplu, rapid și ușor.

Despre
Regina Maria este cea mai extinsă Rețea Privată de Sănătate din
România, cu peste 21 ani de experiență pe piața locală, singurul
furnizor care măsoară gradul de satisfacție al pacientului.
Are 7 acreditări internaționale, europene și americane, pentru
2 dintre spitale.
Oferă acces rapid la consultații prin Clinica Virtuală pentru
rezolvarea oricăror probleme ce nu necesită deplasare în clinică,
de exemplu: medicina muncii, consultații generale și altele.
Ai dosar medical electronic pentru fiecare pacient prin
integrarea datelor din rețea; persoana asigurată își poate
introduce și istoricul medical anterior intrării în poliță.

1
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3
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290
CLINICI
PARTENERE

Asigurarea de viaţă de grup
Asigurarea de viață reprezintă o modalitate de motivare a angajaților, oferindu-le siguranța că, în
cazul unor probleme de sănătate, le poți oferi sprijin financiar, în momente dificile ale vieții lor.

Beneficii
Indemnizația de asigurare nu este supusă impozitării; de ea beneficiază angajatul asigurat
sau, în cazul unui deces, moștenitorii acestuia.
Poți oferi angajaților compensații financiare în caz de spitalizare, intervenții chirurgicale
etc., prin alegerea uneia sau mai multor asigurări suplimentare, aceste sume completând
serviciile din sistemul de stat sau chiar un abonament medical la o clinică privată.

Acoperirile oferite de asigurarea de viață de grup
spitalizare ca urmare a unui accident sau din orice cauză
intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident sau din orice cauză
cheltuieli medicale ca urmare a unui accident sau din orice cauză
incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui accident sau din orice cauză
arsuri ca urmare a unui accident
fracturi ca urmare a unui accident
invaliditate parțială sau totală ca urmare a unui accident sau din orice cauză
boli profesionale
boli grave
deces ca urmare a unui accident
Perioada de acoperire poate fi aleasă în funcție de nevoile specifice:
în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu
în timpul deplasărilor în interes de serviciu, în țară și în străinătate
în timpul deplasărilor de la domiciliu la locul de muncă și invers
în afara orelor de program, 24/7

De asemenea, poți oferi sprijin financiar propriilor angajați și familiilor acestora și prin
Asigurarea colectivă de accidente ce acoperă riscurile de accidentare.

Asigurarea pentru călătorii
Pentru angajații cu deplasări ocazionale sau frecvente în străinătate, în scop turistic sau în interes
de serviciu, Asigurarea pentru călătorii în străinătate reprezintă un beneficiu suplimentar.
Pentru perioada călătoriilor în străinătate efectuate de către angajați, poți alege între 3 nivele
de acoperire pentru pachetul de asigurare de bază la care se pot adăuga și alte acoperiri
care pot fi achiziționate suplimentar, în funcție de nevoile și scopul deplasării.

Pachetul de bază:

Acoperiri suplimentare:

Asistența medicală de urgență și repatriere
Pierderea și furtul documentelor
Deces și invaliditate
Răspundere civilă

Anularea călătoriei
Întârzierea sau anularea cursei aeriene
și întârzierea sau pierderea bagajelor
Întreruperea și extinderea călătoriei
Practicarea sporturilor de sezon
Servicii de asistență rutieră

Perioadele acoperite sunt cele ale călătoriei, până la maxim 1 an, sau pe durata definită a
călătoriilor cu intrări și ieșiri multiple, în scop:
turistic
sportiv profesionist sau participant la competiții sau antrenamente
de afaceri
studii
șofer profesionist
muncă
Acoperirea este valabilă teritorial prin încadrare în
teritoriul cel mai extins al călătoriilor:
în Europa inclusiv Rusia, Turcia, Israel și teritoriile
de pe alte continente ale țărilor europene
întreaga lume, fără S.U.A. și Canada
oriunde în lume, inclusiv S.U.A. și Canada
în România

În timpul deplasării în străinătate, asigurații au la dispoziție asistență medicală și non
medicală pe toată durata asigurării, 24/7 printr-un număr de telefon dedicat al companiei de
asistență, în cazul în care intervine unul dintre riscurile acoperite.
Atât pentru asistența medicală cât și pentru asistența rutieră asiguratul are posibilitatea accesării
serviciilor organizate de către partenerii care oferă aceste servicii, iar facturile emise de către
furnizorii de servicii medicale și auto vor fi decontate direct, fără implicarea ta sau a angajatului.

Ce trebuie să faci dacă apare un eveniment asigurat
Asigurarea medicală integrală
Pentru servicii medicale în regim ambulatoriu
și cu spitalizare în Rețeaua Regina Maria și în
clinicile partenere, conform pachetului ales

Pentru serviciile medicale în regim
ambulatoriu și cu spitalizare în alte unități
medicale, conform pachetului ales

1. Suni

1. Te programezi într-o clinică din afara rețelei
2. Beneficiezi de serviciile medicale conform

la Call Center 021 9767 și te
programezi la una dintre unitățile din
Rețeaua de sănătate Regina Maria

2. Beneficiezi

de serviciile medicale
conform programării

3. Nu vei plăti nimic sau vei achita o
diferență, în funcție de pachetul ales

programării și plătești contravaloarea lor

3. Completezi Formularul de avizare
eveniment asigurat și, împreună cu restul
documentelor, le transmiți la adresa
documente@groupama.ro
4. Primești indemnizația cuvenită în maxim
15 zile de la primirea documentației complete

Beneficiezi de suport medical 24/7/365 prin Call Centerul dedicat Regina Maria pentru:
realizarea programărilor în Rețea
furnizarea de informații privind pachetul fiecărui asigurat
facilitarea accesului către HotLine medical cu medici care dispun și de trimiterea
ambulanței la asigurat dacă este cazul sau chiar transferul către 112 dacă este necesar

Asigurarea de viaţă de grup și asigurarea de accidente

1.

Completezi Formularul de avizare eveniment asigurat și împreună cu documentele
menționate în acesta le transmiți la adresa documente@groupama.ro

2. Primești indemnizația de asigurare în termen de maxim 30 de zile de la primirea
documentației complete
Asigurarea de călătorii în străinătate

1. Suni în maxim 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat la numărul dedicat
0374.110.115. Furnizezi informații referitoare la eveniment și datele din polița de asigurare.
Urmezi întocmai indicațiile primite.
2. Dacă ai plătit serviciile medicale sau non-medicale, la întoarcerea în țară completezi
Formularul de avizare eveniment asigurat și împreună documentele menționate în acesta le
transmiți la adresa documente@groupama.ro
3. Primești indemnizația de asigurare specifică riscului asigurat.

Clientul, cel mai important partener al nostru
Fiecare afacere are particularitățile sale, iar complexitatea activităților desfășurate de
companii implică riscuri diverse care necesită asigurări complexe și flexibile. Groupama
Asigurări preia grijile provocate de riscuri și oferă suport și continuitate financiară prin soluții
actualizate, dedicate și adaptate.
Pentru compania ta îți mai oferim:
Asigurări pentru clădiri și bunuri
Asigurări de răspundere civilă
Asigurări auto
Asigurări de garanții (bond)
Asigurări pentru agricultori

Asigurări dedicate:
IMM-urilor (producție, comerț)
Transportatorilor
Constructorilor
Profesioniștilor din IT&C, din HORECA

De ce Groupama Asigurări:
Primul asigurător ce a inclus acoperiri legate de diagnosticarea cu COVID-19 în asigurarea
de viață, de sănătate și de călătorii
Predictibilitate în asigurarea continuității afacerii tale.
Personalizarea asigurării în funcție de specificul activității.
Asistență profesionistă în găsirea soluției optime.
Optimizarea costurilor prin alegerea pachetului optim: corect – acoperiri – suport.
Promptitudine și simplitate în soluţionarea daunelor și în acordarea despăgubirilor.
Continuitate financiară alături de un partener de încredere, care susține dezvoltarea și
succesul afacerii tale.

Te invităm să accesezi site-ul www.groupama.ro unde vei găsi
informații privind rețeaua noastră de profesioniști pregătiți
să-ți personalizeze oferta conform nevoilor afacerii tale.

Notițe

Groupama Asigurări este prima companie de asigurări
care trece de la simple promisiuni la angajamente și
garanții asociate produselor de asigurare.
Fiecare asigurare vine la pachet cu servicii dedicate, precum:
plata online, plata în avans a despăgubirii, constatarea
rapidă a daunei, asistența rutieră extinsă, timp scurt de
răspuns sau reparații de urgență.

Unul dintre liderii pieței de asigurări din România,
Groupama este un grup internațional de asigurări și servicii
financiar bancare din Europa, cu 13 milioane de clienți,
prezență extinsă în plan internațional, în 11 țări din Europa,
Africa și Asia și 32.600 de angajați la nivel global.
Detalii pe www.groupama.ro
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