
Fii alături de echipa ta și 
protejează-ți colegii în cazul
îmbolnăvirii Covid-19!

Co-Protect este o asigurare de grup care se adresează companiilor din România și 
protejează în cazul infectării cu noul Coronavirus. 

Ca leader al companiei pe care o reprezinți, echipa 
este a doua ta familie. 

Îți dorești să le oferi colegilor tăi un salariu bun, 
plătit la timp, un mediu de lucru prietenos, o 
echipă unită. Iar acum, mai mult decât oricând, 
trebuie să fii alături de ei și să le demonstrezi cât 
de mult contează pentru tine ca ei să fie protejați în 
contextul pandemiei Covid-19. 

Pentru a-i motiva în aceste vremuri incerte, este 
nevoie de un parteneriat solid și relevant pentru 
echipa ta. 

Pentru toți ai tăi, am creat asigurarea Co-Protect. 
Reprezintă un pact pentru sănătate, un produs 
care să le vină în ajutor atunci când au cea mai 
mare nevoie.

Anul 2020 a venit cu o lecție 
de viață. 

Traversăm cu toții o perioadă în care 
fiecare zi este o nouă provocare. 
Zilnic, tu lupți pentru ceea ce îți dorești, 
cu determinare și perseverență. 
Vrei tot ce este mai bun pentru tine 
și cei dragi ție. 

C   -Protect



Acoperiri Detalii Pachete de asigurare / Suma asigurată

Durata 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 decontează cheltuielile efectuate de asigurat in 
   primele 15 zile după externare, pe baza bonurilor 
   fiscale;
-  exemple de cheltuieli care pot fi decontate: 
   medicamente, livrare alimente, transportul pentru 
   consultații, alte cheltuieli determinate de îmbolnăvirea
   Covid-19.

Decontare 
alte cheltuieli: 

Prima de asigurare/persoană: 

Light

120 lei / zi

240 lei / zi

1.440 lei

38 lei / pers.

Basic

31.12.2021

120 lei  / zi

240 lei / zi

2.400 lei

53 lei / pers.

Extended

31.12.2021

240 lei / zi

480 lei / zi

4.800 lei

106 lei / pers.

31.12.2021

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

Termeni și condiții:

*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.

Co-Protect - pachete și prime de asigurare:

Îți oferim acoperire
atât pentru perioada 
spitalizării, inclusiv în 

unitățile de terapie intensivă, 
cât și pentru cheltuieli 

ulterioare. 

Co-Protect este o 
asigurare de grup, un 
produs nou, dedicat 
100% acoperirilor în 

cazul îmbolnăvirii 
Covid-19.

Valabilitatea poliței este până pe data de 31 decembrie 2021, fără 
posibilitate de prelungire automată.
*Dacă deții polițe încheiate printr-un partener Generali Romania, 
te rugăm să soliciți oferta Generali partenerului nostru.

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.


