ASIGURAREA DE SĂNĂTATE
SPITALIZARE ŞI CHIRURGIE
Asigurarea de Sănătate - Spitalizare și Chirurgie
te ajută să acoperi cheltuielile medicale ce pot apărea ca urmare a
unui accident sau a unei îmbolnăviri și chiar a recidivei după un prim
eveniment, în limita a 20.000 €/an, indiferent dacă alegi servicii
medicale într-un spital de stat sau privat sau un furnizor anume,
așa cum este partenerul nostru, Regina Maria.
CHIAR DACĂ EŞTI ASIGURAT AL SISTEMULUI PUBLIC
DE SĂNĂTATE, SAU POATE AI ŞI UN ABONAMENT
MEDICAL PRIVAT OFERIT DE ANGAJATOR, E BINE SĂ AI
ŞI O ASIGURARE DE SĂNĂTATE.

Ambele sunt produse care îți conferă grade diferite de acoperire, de
cele mai multe ori pentru servicii medicale complementare.

ABONAMENT
MEDICAL PRIVAT

ASIGURAREA
DE SĂNĂTATE

În principal, acesta este un
instrument preventiv, ce
oferă acces în clinici pentru
consultații, analize de
laborator și investigații și
reduceri pentru serviciile
medicale mai complexe, pe
care îl folosim pentru
diagnosticarea și tratarea
unor afecțiuni minore.

Este un produs ce
vine în completarea
abonamentului medical și
este ideal pentru situațiile
medicale care necesită
spitalizare sau chirurgie.
În lipsa ei, daca tu sau cei
dragi ați avea nevoie de o
intervenție chirurgicală,
costurile acesteia vor
trebui suportate de
către tine și familia ta.

Un exemplu cu variantele de costuri pentru o operație de apendicită:
În cazul unei intervenții
efectuate într-un spital de stat
Casa de Asigurari de Sănătate
decontează, în prezent:
1.200 - 1.500 DE LEI
costul intervenției
100 - 200 DE LEI
pentru o zi de spitalizare,
în funcție de complexitatea
tratamentului

În cazul unei intervenții
efectuate într-un spital privat:

6.000 DE LEI
costul intervenției
2.000 – 3.000 DE LEI
costul zilelor de spitalizare

La sumele de mai sus se adaugă și plăți informale sau alte costuri
asociate unui astfel de eveniment, care afectează bugetul familiei.

SPITALIZARE CU DE TOATE
ORICE AI NEVOIE,
ORIUNDE AI NEVOIE
Poți opta între două variante de accesare:
ORICE SPITAL PRIVAT
SAU PUBLIC

SPITALE PRIVATE DIN
REŢEAUA REGINA MARIA

Indiferent de varianta de accesare aleasă, poți alege nivelul maxim de
acoperire în cazul unei spitalizări cu sau fără intervenție chirurgicală:
ORICE SPITAL PRIVAT
SAU PUBLIC
2000 €

SPITALE PRIVATE DIN
REŢEAUA REGINA MARIA
4000 €

4000 €

7000 €

7000 €

10.000 €

În limita sumei asigurate pentru eveniment asigurat ales, până la
atingerea a 20.000 €/an beneficiezi de:
ORICE SPITAL PRIVAT SAU PUBLIC
Decontarea directă a 100% din valoarea facturii ca urmare a
spitalizării și/ sau intervenției chirurgicale în rețeaua de spitale
Groupama : Regina Maria, Monza, OCH – Ovidius Clinical Hospital,
Muntenia Hospital
Rambursarea a 100% din valoarea facturii ca urmare a spitalizării și/
sau intervenției chirurgicale în alte spitale private
Indemnizație pentru spitalizare și/sau chirurgie în spitale publice:
se acordă indemnizație fixă pe zi de spitalizare (50/75/100 €/zi
pentru maxim 30 de zile și dublarea ei pentru spitalizare în regim
ATI timp de 7 zile) și procent din suma asigurată între 10 și 100% în
funcție de complexitatea intervenției chirurgicale
Acoperire internațională prin rambursarea a 80% din valoarea
facturii pentru spitalizare și/sau intervenție chirurgicală în spitale
din afara țării
SPITALE PRIVATE DIN REŢEAUA REGINA MARIA
Decontarea directă a 100% din valoarea facturii ca urmare a
spitalizării și/ sau intervenției chirurgicale în spitale private Regina
Maria, în limita sumei asigurate pentru fiecare eveniment
ÎI POŢI ADĂUGA ÎN ASIGURARE ŞI PE CEI DRAGI ŞI
BENEFICIAŢI, ASTFEL, DE O REDUCERE DE 15% PENTRU
FIECARE PERSOANĂ PARTE DIN CONTRACTUL DE FAMILIE:
Fiecare membru poate opta pentru nivelul de acoperire și
asigurările suplimentare potrivite nevoilor sale.
Copiii nou-născuți pot fi și ei incluși în asigurare, imediat după
naștere, înregistrare și externare din spital ca urmare a nașterii.
Prin reinnoire și plata primei de asigurare, produsul oferă acoperire
continuă pe parcursul întregii vieți, fară sa fie necesară reevaluarea
stării de sănătate la începutul unui nou an contractual.

CE TREBUIE SĂ ŞTII
Poți opta pentru preautorizare și nu ai grija plății facturii pentru
spitalizare și/sau intervenție chirurgicală în rețeaua de spitale
partenere Groupama.

PERIOADA DE AŞTEPTARE
Pentru evenimentele asigurate, spitalizare și/sau intervenție
chirurgicală ca urmare a unei îmbolnăviri se aplică o perioadă de
așteptare de 1 lună de la emiterea asigurării, iar condițiile
preexistente nu sunt acoperite prin asigurare.
PENTRU NAŞTERE
EXISTĂ O PERIOADĂ
DE AŞTEPTARE DE

10

LUNI.

EVENIMENT ASIGURAT
ÎN CAZUL SPITALIZĂRII COPIILOR MAI MICI DE

14 ANI

,
ÎN ASIGURAREA ACESTORA ESTE ACOPERITĂ
ŞI CAZAREA ALĂTURI DE UN ÎNSOŢITOR ADULT.

Pentru decontare directă și rambursare nu există limitări privind serviciile
medicale incluse pe factura de care ai beneficiat pe perioada spitalizării.
Este acoperită integral factura, fără limitări privind serviciile medicale de
care ai beneficiat pe perioada spitalizării

PRIMA DE ASIGURARE
ŞI REÎNNOIREA POLIŢEI
Prima de asigurare ține cont de ocupația și starea ta de sănătate la
momentul emiterii asigurării și se actualizează în funcție de varsta ta
odată cu reînnoirea poliței.
Pentru plata primei de asigurare există o perioadă de grație de 30
zile, iar la împlinirea a 90 de zile de neplată asigurarea se reziliază fără
posibilitate de repunere în vigoare.
Polița se reînnoiește automat prin plata primei de asigurare pentru
noul an, dacă nu se doresc modificări cum ar fi adăugarea de
asigurări suplimentare, schimbarea nivelului de acoperirie sau
adăugarea unui membru al familiei.
ASIGURAREA DE
SĂNĂTATE ESTE
DEDUCTIBILĂ FISCAL LA
CALCULUL IMPOZITULUI
PE VENITURILE DIN
SALARII, ÎN LIMITA
ECHIVALENTULUI ÎN LEI
A SUMEI DE

400

EURO/AN.

SUPLIMENTAREA CU

1000 €

A SUMEI ASIGURATE/
EVENIMENT PENTRU
SPITALIZARE ŞI
CHIRURGIE,
DUPĂ TREI ANI DE
ASIGURARE FĂRĂ
EVENIMENT ASIGURAT.

Indiferent de pachetul ales, poți adăuga și asigurări suplimentare cu
beneficii specifice:
Sănătate emoțională

Acces la 4 sesiuni de consiliere
psihoterapie și coaching și 24/7
a asistentului inteligent

Chat medical

Accesarea 24/7 unui medic specialist
prin WhatsApp sau SMS
Investigații max 200 €/ an

Cheltuieli medicale

Medicamente max 200 €/ an
Servicii dentare de urgență max 200 €/ an

Convalescență

Max 30 €/zi

Microchirurgie

Max 500 €/eveniment

Fracturi

Max 2000 €/eveniment

Arsuri

Max 4000 €/eveniment

Boli grave

Max 4000 €/eveniment

Naștere
* doar pentru
contractele de familie

Max 1500 €/an

