
Alege una dintre variantele de acoperire Generali PROTECT și ai grijă de 
sănătatea ta! 

Dar sănătatea? Prevenția? Nu uita că a avea grijă de cei dragi înseamnă, mai întâi, să 
ai grijă de tine. 

Și tu auzi tot mai des de persoane tinere care suferă de boli grave. Infarct, cancer, 
AVC, insuficiență respiratorie, Alzheimer. Nu vrei să te gândești că ți se poate întâmpla 
chiar ție. 

Și dacă totuși se întâmplă, o asigurare privată de sănătate îți va oferi avantajul de a 
beneficia de serviciile medicale de calitate, la momentul când ai nevoie, fără să 
trebuiască să ai și grija banilor de care trebuie să faci rost pentru acoperirea tuturor 
cheltuielilor medicale.

Serviciu, copii, activități extrașcolare, 
aprovizionare, activități casnice, hobby-uri, 
întâlniri cu prietenii și familia... 
Oricând poți să completezi lista cu alte și 
alte lucruri de făcut în fiecare zi. 

SĂNĂTATEA TA 
PE PRIMUL PLAN!

Generali PR   TECT



Risc asigurat Descrierea acoperirilor Sume asigurate / pachet

Împreună cu acoperirea de bază, vei beneficia și de a doua opinie medicală, care îți asigură accesul la 
specialiști medicali internaționali, dacă ești diagnosticat cu o boală gravă.

STANDARD

25.000 Lei

25.000 Lei

Maxim 
10 ședințe, 

maxim 
500 Lei / an

25.000 Lei 100.000 Lei

500 Lei 1.500 Lei

1 set / an, cu o 
valoare aproximativă 
de 2.400 Lei
Serviciile se accesează 
prin înrolarea în 
platforma SanoPass

PLUS EXTRA PLUS

100.000 Lei

100.000 Lei

Maxim 
30 ședințe,   

maxim 
1.500 Lei / an

ALEGE PACHETUL DE ASIGURARE CARE ȚI SE POTRIVEȘTE!

I. PACHET DE BAZĂ:
Spitalizare și intervenții 
chirurgicale din accident
+ a 2-a opinie medicală

Beneficiezi de acoperire doar dacă suferi 
un accident în urma căruia este nevoie 
de o intervenție chirurgicală și / sau de 
spitalizare.

Acoperirea facturilor în cazul spitalelor 
private.

Indemnizație fixă pentru spitale publice.

A doua opinie medicală în cazul uneia 
dintre cele 40 de boli grave / intervenții 
chirurgicale.

II. PACHET DE BAZĂ:
Spitalizare și intervenții
chirurgicale din accident
și îmbolnăvire 
+ a 2-a opinie medicală

Beneficiezi de acoperire dacă suferi 
un accident sau ești diagnosticat cu o 
afecțiune medicală care presupune o 
intervenție chirurgicală și / sau spitalizare.

Acoperirea facturilor în cazul spitalelor 

private.

Indemnizație fixă pentru spitale publice.

A doua opinie medicală în cazul uneia 
dintre cele 40 de boli grave / intervenții 
chirurgicale.

A. Recuperare medicală 
post-spitalizare / post 
intervenție chirurgicală 
din accident / 
din accident și 
îmbolnăvire

Recuperare medicală necesară după o 
perioadă minimă de spitalizare de 3 zile, 
sau după o intervenție chirurgicală.

B. Boli grave Perioada de așteptare de 6 luni de la 
includerea în asigurare.

40 de boli și intervenții grave acoperite

C. Pachet de prevenție 
oferit sub formă 
de voucher

Consultații: Medicină generală și internă

Consultații: Specialități, inclusiv Pediatrie

Telemedicină

Analize medicale (300 Lei)

D. Cheltuieli medicale 
post-spitalizare / 
post intervenție 
chirurgicală din 
accident / din accident 
și îmbolnăvire

Cheltuieli medicale necesare după 
spitalizare / intervenție chirurgicală 

Pentru o perioadă maximă de 30 de zile 
după spitalizare / intervenție chirurgicală

1 set / an, cu o 
valoare aproximativă 
de 2.400 Lei
Serviciile se accesează 
prin înrolarea în 
platforma SanoPass

50.000 Lei

1.000 Lei

50.000 Lei

50.000 Lei

Maxim 
20 ședințe, 

maxim 
1.000 Lei / an

1 set / an, cu o 
valoare aproximativă 
de 2.400 Lei
Serviciile se accesează 
prin înrolarea în 
platforma SanoPass



Află toate informațiile care te interesează de la consultanții Generali și alege pachetul care crezi că 
se potrivește cel mai bine cerințelor tale.

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

AFLĂ MAI MULTE DESPRE ACOPERIRILE DE BAZĂ ÎN CAZ DE 
SPITALIZARE ȘI INTERVENȚII CHIRURGICALE: 

Risc asigurat

Spitalizare și 
intervenții chirurgicale 
în spital PUBLIC

Spitalizare și 
intervenții chirurgicale 
în spital PRIVAT

Spitalizare: 
200 Lei / zi, 
maxim 5.000 Lei / an de 
asigurare.

Intervenții chirurgicale: 
indemnizația se calculează în 
funcție de procentul intervenției 
chirurgicale care se 
efectuează, așa cum se 
regăsește în 
Tabelul de Procente:
<35% = 2.500 Lei;
35% - 70% = 5.000 Lei; 
>70% = 7.500 Lei.

STANDARD
Maxim 25.000 Lei

Maxim 25 zile / an

PLUS
Maxim 50.000 Lei

Spitalizare: 
300 Lei / zi,
maxim 7.500 Lei / an de 
asigurare.

Intervenții chirurgicale: 
indemnizația se calculează în 
funcție de procentul intervenției 
chirurgicale care se 
efectuează, așa cum se 
regăsește în 
Tabelul de Procente:
<35% = 5.000 Lei;
35% - 70% = 7.500 Lei; 
>70% = 10.000 Lei.

Maxim 25 zile / an

EXTRA PLUS
Maxim 100.000 Lei

Spitalizare: 
400 Lei / zi,
maxim 10.000 Lei / an de 
asigurare.

Intervenții chirurgicale: 
indemnizația se calculează în 
funcție de procentul intervenției 
chirurgicale care se 
efectuează, așa cum se 
regăsește în 
Tabelul de Procente:
<35% = 7.500 Lei;
35% - 70% = 10.000 Lei; 
>70% = 15.000 Lei.

Maxim 25 zile / an

DE REȚINUT!

Ai nevoie de o recomandare medicală.

Beneficiezi de acoperire pentru cazarea Asiguratului (și a însoțitorului dacă Asiguratul este minor), mese, 
consultații medicale, investigații medicale, intervenții chirurgicale, medicamente și consumabile asigurate în spital.

Nu sunt acoperite spitalizarea / intervențiile chirurgicale efectuate la solicitarea Asiguratului, nici prestarea de 
servicii medicale în spitale sub alte forme decât spitalizarea continuă. 

Generali va plăti indemnizațiile astfel:
 integral, prin decontarea directă a sumelor în limitele din polița de asigurare, în cazul în care serviciile au fost 

 prestate de un furnizor de servicii medicale din rețeaua agreată de Generali;

 integral, prin decontarea ulterioară a sumelor în limitele din polița de asigurare, în cazul în care serviciile au 
 fost prestate de un furnizor de servicii medicale din afara rețelei agreate de Generali; 

 sub formă de indemnizație de asigurare pentru spitalizare și intervenții chirurgicale, sumă calculată numai 
 pentru Asigurat, în limitele din polița de asigurare, dacă serviciile au fost prestate de un furnizor public de 
 servicii medicale. 

Perioada de așteptare de 6 luni se aplică doar pentru clauza boli grave.
0 franșize.
Ai acoperire pentru spitalizarea de zi.


