
Asigurarea privata de sanatate 
cu acoperire internationala

Sanatatea este cel mai de pret bun al tau si merita toata atentia. Vremurile s-au schimbat, ritmul de viata este din ce in ce mai 
alert, iar exigentele din ce in ce mai crescute duc la situatii in care serviciile medicale pe plan local sunt insuficiente sau 
neadecvate. De aceea, am pregatit pentru dumneavoastra o asigurare privata de sanatate, cu acoperire internationala, perfect 
adaptata nevoilor si cerintelor de top. 

Impreuna cu partenerii nostri de la MediHelp International, cel mai important furnizor de asigurari private de sanatate si asigurari 
medicale internationale din Europa Centrala si de Est si lider pe segmentul de asistenta medicala, am creat un produs care sa 
permita tratamentul in clinici si spitale internationale.

Asigurarea de sănătate MediHelp International Plans ofera  acces la o retea de peste 425.000 de clinici private din intreaga 
lume, clinici partenere ale Generali Global Health (GGH), companie membra a Grupului Generali.

Asigurarea include servicii medicale complete, interventii chirurgicale complexe, spitalizare, consultatii multidisciplinare, analize 
de laborator, servicii de imagistica avansata, tratament dentar, precum si tratament pentru cancer si chiar transplant de organe, 
inclusiv transplant de maduva osoasa.

• Asigurarea poate fi incheiata atat de companii, cat si de persoane fizice, cu varsta pana la 70 de ani.
• Asigurarea este deductibilă fiscal în limita a 400 euro/an, atât pentru angajat, cât și pentru angajator.
• Sistemul de plata este flexibil: plata se poate face lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 
• In functie de pachetul de beneficii ales, asigurarea costa de la 2 pana la 7 euro/zi pentru servicii medicale cuprinse intre 500.000 - 

1.200.000 de euro, efectuate doar pe teritoriul Europei,  sau de la 3  pana la 40 de euro/zi pentru servicii medicale cu valori 
cuprinse intre 1.500.000 - 3.000.000 de euro, servicii oferite atat in Europa, cat si in restul lumii.

• Pentru orice solicitare, aveti la dispozitie un contact unic si dedicat, care va poate oferi informatiile dorite in cel mai scurt timp posibil.

Avantaje:

Se poate alege din 5 niveluri de acoperire:
• Blue – servicii de sanatate de maximum 500.000 de euro, oferite doar in Europa
• Azure – servicii de sanatate de maximum 1.200.000 de euro doar pentru Europa
• Cobalt – servicii de sanatate de 1.500.000 de euro pentru intreaga lume
• Admiral – servicii de sanatate de maximum 2.000.000 de euro pentru intreaga lume
• Royal – servicii de sanatate de 3.000.000 de euro pentru intreaga lume. 

Cu asigurarea privata de sanatate cu acoperire internationala de la Generali si MediHelp aveti garantia ca beneficiati de cele mai 
bune servicii medicale de top din toata lumea, la cele mai inalte standarde de calitate.

Acum puteti acorda sanatatii atentia cuvenita, pastrand in acelasi timp stilul de viata la standardele pe care vi le-ati fixat. De 
aceea, noi va oferim solutia perfecta pentru nevoile dumneavoastra!
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