Împreună cu noi veți avea garanția siguranței la cele mai
înalte standarde.
E normal să vă doriți o viață liniștită și sigură, iar
asigurarea privată de sănătate, cu acoperire
internațională MediHelp International Plans este
alegerea de care aveți nevoie.
Contactați-ne! Alegeți înțelept!

Asigurarea privată
de sănătate cu
acoperire internațională

Reperele de valoare ale Grupului Generali:
Prezență în 60

de țări de pe 5 continente
Peste 77.000 de angajați
Peste 65.000.000 de clienți
Aflați mai multe informații despre gama
completă de produse și servicii pe care vi le oferim,
contactând un consultant la cea mai apropiată
agenție Generali din orașul dumneavoastră.
|n plus, pentru mai multe detalii, ne puteți suna la
0372.01.02.02 sau puteți vizita site-ul:

www.generali.ro

în parteneriat cu

Sănătatea este cel mai de preț bun al dumneavoastră
și merită toată atenția. Vremurile s-au schimbat,
ritmul de viață este din ce în ce mai alert, iar
exigențele din ce în ce mai crescute duc la situații în
care serviciile medicale pe plan local sunt insuficiente
sau neadecvate. De aceea, am pregătit pentru
dumneavoastră o asigurare privată de sănătate, cu
acoperire internațională, perfect adaptată nevoilor și
cerințelor de top.

• Sistemul de plată este flexibil: plata se poate face
lunar, trimestrial, semestrial sau anual.

Împreună cu partenerii noștri de la MediHelp
International, cel mai important furnizor de asigurări
private de sănătate și asigurări medicale internaționale
din Europa Centrala și de Est și lider pe segmentul de
asistență medicală, am creat un produs care să
permită tratamentul în clinici și spitale internaționale.

• Pentru orice solicitare, aveți la dispoziție un contact
unic și dedicat, care vă poate oferi informațiile dorite
în cel mai scurt timp posibil.

Ce este și ce riscuri acoperă asigurarea?
Asigurarea MediHelp International Plans oferă acces
la o rețea de peste 425.000 de clinici private din
întreaga lume, clinici partenere ale Generali Global
Health (GGH), companie membră a Grupului Generali.
Asigurarea include servicii medicale complete,
intervenții chirurgicale complexe, spitalizare,
consultații multidisciplinare, analize de laborator,
servicii de imagistică avansată, tratament dentar,
precum și tratament pentru cancer și chiar transplant
de organe, inclusiv transplant de măduvă osoasă.

Ce avantaje aveți?
• Asigurarea poate fi incheiată atât de companii, cât și
de persoane fizice, cu vârsta până la 70 de ani.
• Asigurarea este deductibilă fiscal în limita a 400
euro/an, atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

• În funcție de pachetul de beneficii ales, asigurarea
costă de la 2 până la 7 euro/zi pentru servicii
medicale cuprinse între 500.000 - 1.200.000 de
euro, efectuate doar pe teritoriul Europei, sau de la 3
până la 40 de euro/zi pentru servicii medicale cu
valori cuprinse între 1.500.000 - 3.000.000 de euro,
servicii oferite atât în Europa, cât și în restul lumii.

Ce opțiuni aveți?
Se poate alege din 5 niveluri de acoperire:
• Blue – servicii de sănătate de maximum 500.000
de euro, oferite doar în Europa
• Azure – servicii de sănătate de maximum
1.200.000 de euro, doar pentru Europa
• Cobalt – servicii de sănătate de 1.500.000 de euro
pentru întreaga lume
• Admiral – servicii de sănătate de maximum
2.000.000 de euro pentru întreaga lume
• Royal – servicii de sănătate de 3.000.000 de euro
pentru întreaga lume.
Cu asigurarea privată de sănătate cu acoperire
internațională de la Generali și MediHelp aveți garanția
că beneficiați de cele mai bune servicii medicale de
top din toată lumea, la cele mai înalte standarde de
calitate.
Acum puteți acorda sănătății atenția cuvenită,
păstrând în același timp stilul de viață la standardele
pe care vi le-ați fixat. De aceea, noi vă oferim soluția
perfectă pentru nevoile dumneavoastră!

