
Pentru tine și pentru a doua ta familie, am creat Life-Protect.

Un salariu bun, mereu plătit la timp, o echipă unită care să-i facă 
să-și dorească să vină cu drag la muncă sunt beneficii normale 
pentru toți angajații. Dar pentru a-i motiva cu adevărat, este 
nevoie de mai mult. Când angajații tăi știu că sunt cu adevărat 
importanți pentru tine, când se bazează pe tine că înțelegi cât de 
prețioase sunt sănătatea și bunăstarea lor, atunci poți să fii sigur 
că vor munci cu spor și că rezultatele lor vor fi excepționale. 

Știi că fără ei, fără dedicarea și implicarea lor, compania ta nu ar 
avea succes. 

Life-Protect este o asigurare de viață dedicată companiilor, cu acoperire pentru decesul din 
orice cauză, inclusiv pentru decesul cauzat de îmbolnăvirea cu noul tip de coronavirus - SARS-CoV-2.

Asigură membrii echipei că
ești acolo pentru ei, 
când contează cel mai mult.



Acoperiri 
Detalii Pachete de asigurare / 

Suma asigurată

Ultima zi de acoperire: 

-  pentru o perioadă mai mare de 5 zile de spitalizare;
-  începând cu a 6-a zi de spitalizare;
-  pentru o perioadă de maxim 14 zile de spitalizare.

Indemnizația 
pentru spitalizare*:

-  pentru fiecare zi de spitalizare continuă în unitățile de terapie 
   intensivă, începând cu prima zi de spitalizare în această unitate, 
   pentru o perioadă de maxim 14 zile;
-  indemnizația zilnică pentru spitalizare în ATI este dublă
   față de indemnizația de spitalizare care nu necesită 
   internare în unități ATI.

Indemnizația 
pentru spitalizare  
ATI*:

-  se acordă dacă spitalizarea a depășit 5 zile; se plătește suma 
   asigurată aferentă acestei acoperiri; 
-  exemple de cheltuieli de bază: medicamente, livrare alimente, 
   transportul pentru consultații, alte cheltuieli determinate de 
   îmbolnăvirea Covid-19.

*Indemnizația pentru spitalizare continuă ca urmare a îmbolnăvirii Covid-19 nu se cumulează cu perioada de spitalizare continuă în ATI (unități de terapie intensivă) ca urmare a îmbolnăvirii Covid-19.

Cheltuieli post-spitalizare 
pentru acoperirea 
necesităților de bază: 

Prima de asigurare/
persoană: 

Basic
31.12.2020

20 euro /
96 lei /  zi

40 euro /
192 lei /  zi

300 euro / 
1.440 lei 

11 euro/ 
53 lei/ pers.

Extended
31.12.2020

40 euro / 
192 lei / zi

2.000 euro/ 
9.600 lei

2.000 euro / 
9.600 lei

80 euro / 
384 lei / zi

500 euro / 
2.400 lei

17 euro/ 
82 lei/  pers.

Suma platită pentru deces din orice cauză, inclusiv în urma 
îmbolnăvirii Covid-19

Deces din orice cauză:

Life-Protect - pachete și prime de asigurare:

Generali este aici pentru tine, gata să își îndeplinească promisiunile.

Valabilitatea poliței este până la data de 31 decembrie 2020, fără posibilitate de prelungire automată.
*Dacă deții polițe încheiate printr-un partener Generali Romania, te rugăm să soliciți oferta Generali partenerului nostru.

Life-Protect - termeni și condiții:

Îți oferim acoperire 
atât pentru perioada 
spitalizării, inclusiv în 
unitățile de terapie 

intensivă, cât și pentru 
cheltuieli cu necesitățile 

de bază, ulterioare 
spitalizării.

Life-Protect este o 
asigurare de viață, 

de grup, un produs nou, 
care acoperă decesul din 

orice cauză, inclusiv decesul 
cauzat de îmbolnăvirea 

Covid-19.

Poți să închei această 
poliță dacă echipa ta 
are minim 10 angajați, 
iar vârsta maximă a 

persoanelor asigurate 
este de 65 ani.

Primele de asigurare 
sunt fixe, nu pot fi 

returnate și nu se pot 
acorda reduceri în 
funcție de numărul 

persoanelor asigurate.

Beneficiezi de 
acoperire imediată, fără 
perioade de așteptare 

și nu este nevoie de 
istoricul medical pentru 
membrii echipei tale.


