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Anexă Condiții - Evenimente asigurate 
acoperite de GENERALI PROTECT



Riscuri asigurate acoperite de 
Asigurarea de Sănătate 
GENERALI PROTECT

Suma asigurată maximă/ persoană / an de asigurare

STANDARD PLUS EXTRAPLUS

Pachet de bază: Spitalizare, Intervenții 
chirurgicale din Accident și A doua opinie 
medicală

Sunt acoperite: 
-  cazarea Asiguraților/ Coasiguraților (şi a 
însoţitorului când Coasiguratul este minor), mesele, 
consultaţiile medicale, investigaţiile medicale, 
intervenţiile chirurgicale, medicamentele şi 
consumabilele furnizate în regim de spitalizare;

- montarea chirurgicală de proteze, dispozitive 
sau aparate pentru susținerea unei funcții a 
corpului uman absentă, afectată sau distrusă 
(spre exemplificare: stenturi, plase, materiale 
de osteosinteză etc) inclusiv costul protezei/ 
dispozitivului/ aparatului;

- consultul preanestezic şi analizele medicale 
preoperatorii (necesare exclusiv în vederea 
efectuării intervenției chirurgicale). 

Sunt acoperite max 25 zile de spitalizare/ an de 
asigurare. 

Se consideră o zi de spitalizare ziua calendaristică, 
indiferent de ora internării şi externării Asiguraților/ 
Coasiguraților.

25.000 RON

În spitale private 
(care eliberează factură fiscală 
pentru serviciile medicale): 
se acoperă valoarea facturilor emise 
pentru Asigurat/ Coasigurat

În spitalele de stat 
(care nu eliberează facturi fiscale) se 
acordă următoarele indemnizații fixe

• 200 RON/ zi de spitalizare 
(maxim 5.000 RON/ an de 
asigurare)

• Pentru intervenții chirurgicale
(conform Tabelului de procente)
<35% = 2.500 RON/ intervenție
35%-70% = 5.000 RON/ 
intervenție 
>70% = 7.500 RON/ intervenție

50.000 RON

În spitale private 
(care eliberează factură fiscală 
pentru serviciile medicale): 
se acoperă valoarea facturilor emise 
pentru Asigurat/ Coasigurat

În spitalele de stat 
(care nu eliberează facturi fiscale) se 
acordă următoarele indemnizații fixe

•  300 RON/ zi de spitalizare
(maxim 7.500 RON/ an de 
asigurare)

• Pentru intervenții chirurgicale
(conform Tabelului de procente)
<35% = 5.000 RON/ intervenție
35%-70% =7.500 RON/ intervenție
>70% = 10.000 RON/ intervenție

100.000 RON

În spitale private 
(care eliberează factură fiscală 
pentru serviciile medicale): 
se acoperă valoarea facturilor emise 
pentru Asigurat/ Coasigurat

În spitalele de stat 
(care nu eliberează facturi fiscale) se 
acordă următoarele indemnizații fixe

• 400 RON/ zi de spitalizare
(maxim 10.000 RON/ an de 
asigurare)

• Pentru intervenții chirurgicale
(conform Tabelului de procente)
<35% = 7.500 RON/ intervenție
35%-70% = 10.000 RON/
intervenție
>70% = 15.000 RON/ intervenție

A doua opinie medicală 
În cazul diagnosticării cu o afecțiune medicală 
exclusiv din lista celor din cadrul clauzei de Boli 
grave, poate fi solicitată o a doua opinie medicală, la 
unul dintre medicii specialişti experți sau, în anumite 
cazuri, la o Comisie de Medici experți, recomandați 
de Centrul de Coordonare al Asigurătorului.

1 opinie/ an de asigurare 1 opinie/ an de asigurare 1 opinie/ an de asigurare



Riscuri asigurate acoperite de 
Asigurarea de Sănătate 
GENERALI PROTECT

Suma asigurată maximă/ persoană / an de asigurare

STANDARD PLUS EXTRAPLUS

Pachet de bază: Spitalizare, intervenții 
chirurgicale din Accident și/ sau 
Îmbolnăvire și A doua opinie medicală

Sunt acoperite: 
- cazarea Asiguraților/ Coasiguraților (şi a însoţitorului 

când Coasiguratul este minor), mesele, consultaţiile 
medicale, investigaţiile medicale, intervenţiile 
chirurgicale, medicamentele şi consumabilele 
furnizate în regim de spitalizare;

- montarea chirurgicală de proteze, dispozitive 
sau aparate pentru susținerea unei funcții a 
corpului uman absentă, afectată sau distrusă 
(spre exemplificare: stenturi, plase, materiale 
de osteosinteză etc) inclusiv costul protezei/ 
dispozitivului/ aparatului;

- consultul preanestezic şi analizele medicale 
preoperatorii (necesare exclusiv în vederea 
efectuării intervenției chirurgicale). 

Sunt acoperite max 25 zile de spitalizare/ an de 
asigurare. 

Se consideră o zi de spitalizare ziua calendaristică, 
indiferent de ora internării şi externării Asiguraților/ 
Coasiguraților.

25.000 RON

În spitale private 
(care eliberează factură fiscală 
pentru serviciile medicale): 
se acoperă valoarea facturilor emise 
pentru Asigurat/ Coasigurat

În spitalele de stat 
(care nu eliberează facturi fiscale) se 
acordă următoarele indemnizații fixe

• 200 RON/ zi de spitalizare 
(maxim 5.000 RON/ an de 
asigurare)

• Pentru intervenții chirurgicale
(conform Tabelului de procente)
<35% = 2.500 RON/ intervenție
35%-70% = 5.000 RON/ 
intervenție 
>70% = 7.500 RON/ intervenție

50.000 RON

În spitale private 
(care eliberează factură fiscală 
pentru serviciile medicale): 
se acoperă valoarea facturilor emise 
pentru Asigurat/ Coasigurat

În spitalele de stat 
(care nu eliberează facturi fiscale) se 
acordă următoarele indemnizații fixe

• 300 RON/ zi de spitalizare
(maxim 7.500 RON/ an de 
asigurare)

• Pentru intervenții chirurgicale
(conform Tabelului de procente)
<35% = 5.000 RON/ intervenție
35%-70% =7.500 RON/ intervenție
>70% = 10.000 RON/ intervenție

100.000 RON

În spitale private 
(care eliberează factură fiscală 
pentru serviciile medicale): 
se acoperă valoarea facturilor emise 
pentru Asigurat/ Coasigurat

În spitalele de stat 
(care nu eliberează facturi fiscale) se 
acordă următoarele indemnizații fixe

• 400 RON/ zi de spitalizare
(maxim 10.000 RON/ an de 
asigurare)

• Pentru intervenții chirurgicale
(conform Tabelului de procente)
<35% = 7.500 RON/ intervenție
35%-70% = 10.000 RON/
intervenție
>70% = 15.000 RON/ intervenție

A doua opinie medicală 
În cazul diagnosticării cu o afecțiune medicală 
exclusiv din lista celor din cadrul clauzei de Boli 
grave, poate fi solicitată o a doua opinie medicală, la 
unul dintre medicii specialişti experți sau, în anumite 
cazuri, la o Comisie de Medici experți, recomandați 
de Centrul de Coordonare al Asigurătorului.

1 opinie/ an de asigurare 1 opinie/ an de asigurare 1 opinie/ an de asigurare



Riscuri asigurate acoperite de 
Asigurarea de Sănătate 
GENERALI PROTECT

Suma asigurată maximă/ persoană / an de asigurare

STANDARD PLUS EXTRAPLUS

Cheltuieli medicale post-spitalizare/ 
post-intervenție chirurgicală din Accident 
Ca urmare a spitalizării/ intervenției chirurgicale 
a Asiguratului/ Coasiguratului, pot fi acoperite 
următoarele cheltuieli medicale pe baza prescripţiei 
medicului: procurarea de medicamente, 
administrarea de medicamente sau achiziția de 
materiale necesare administrării tratamentului (cu titlu 
de exemplu: branule, seringi).

Indemnizația totală va fi în limita sumei asigurate 
menționată în polița de asigurare.

Cheltuielile medicale sunt acoperite pe o perioadă de 
30 de zile de la data externării/ efectuării intervenției 
chirurgicale după caz, în limitele menționate în Polița 
de asigurare.

500 RON 1.000 RON 1.500 RON

Cheltuieli medicale post-spitalizare/ 
post-intervenție chirurgicală din Accident 
și/ sau Îmbolnăvire
Ca urmare a spitalizării/ intervenției chirurgicale 
a Asiguratului/ Coasiguratului, pot fi acoperite 
următoarele cheltuieli medicale pe baza prescripţiei 
medicului: procurarea de medicamente, 
administrarea de medicamente sau achiziția de 
materiale necesare administrării tratamentului (cu titlu 
de exemplu: branule, seringi).

Indemnizația totală va fi în limita sumei asigurate 
menționată în polița de asigurare.

Cheltuielile medicale sunt acoperite pe o perioadă de 
30 de zile de la data externării/ efectuării intervenției 
chirurgicale după caz, în limitele menționate în Polița 
de asigurare.

500 RON 1.000 RON 1.500 RON



Riscuri asigurate acoperite de 
Asigurarea de Sănătate 
GENERALI PROTECT

Suma asigurată maximă/ persoană / an de asigurare

STANDARD PLUS EXTRAPLUS

Recuperare medicală post-spitalizare/ 
post-intervenție chirurgicală din Accident 
Ca urmare a unei spitalizări de cel puțin 3 zile sau a 
unei intervenții chirurgicale, pot fi acoperite proceduri 
de recuperare medicală specializată, pentru acelaşi 
eveniment care a necesitat spitalizarea/ intervenția 
chirurgicală respectivă, cu recomandare clară pentru 
tratament recuperator care să reiasă din biletul de 
externare. 

Indemnizația totală va fi în limita sumei asigurate 
menționată în polița de asigurare.

500 RON
Maxim 10 ședințe/ an de 
asigurare.

1.000 RON
Maxim 20 ședințe/ an de 
asigurare.

1.500 RON
Maxim 30 ședințe/ an de 
asigurare.

Recuperare medicală post-spitalizare/ 
post-intervenție chirurgicală din Accident 
și/ sau Îmbolnăvire 
Ca urmare a unei spitalizări de cel puțin 3 zile sau a 
unei intervenții chirurgicale, pot fi acoperite proceduri 
de recuperare medicală specializată, pentru acelaşi 
eveniment care a necesitat spitalizarea/ intervenția 
chirurgicală respectivă, cu recomandare clară pentru 
tratament recuperator care să reiasă din biletul de 
externare. 

Indemnizația totală va fi în limita sumei asigurate 
menționată în polița de asigurare.

500 RON
Maxim 10 ședințe/ an de 
asigurare.

1.000 RON
Maxim 20 ședințe/ an de 
asigurare.

1.500 RON
Maxim 30 ședințe/ an de 
asigurare.



Riscuri asigurate acoperite de 
Asigurarea de Sănătate 
GENERALI PROTECT

Suma asigurată maximă/ persoană / an de asigurare

STANDARD PLUS EXTRAPLUS

Boli grave 
Indemnizația de asigurare se va plăti la 
diagnosticarea cu una dintre bolile grave sau la 
efectuarea unei intervenţii chirurgicale dintre cele 
menționate în cadrul clauzei de Boli grave. 

Poate fi plătită o singură indemnizație pe an de 
asigurare, egală cu valoarea sumei asigurate 
menționată în polița de asigurare.

Sunt acoperite peste 40 boli grave şi intervenții 
chirurgicale.

25.000 RON 50.000 RON 100.000 RON

Pachet prevenție 

1 set per an de asigurare, care include servicii din 
categoriile: 

2 x Medicină Generală şi Internă,

4 x Specialități medicale/ Servicii de pediatrie, 

Analize medicale (300 RON), 

Servicii de TeleMedicină (nelimitat).

1 Pachet prevenție/ an de 
asigurare

1 Pachet prevenție/ an de 
asigurare

1 Pachet prevenție/ an de 
asigurare

Consultați capitolul Excluderi pentru costurile neacoperite şi situațiile în care nu se acordă indemnizația de asigurare.


