
Termeni și condiții:

Anul 2020 a venit cu o lecție de viață. 

Traversăm cu toții o perioadă în care fiecare zi este o nouă provocare. 

Vrei tot ce este mai bun pentru tine și cei dragi și lupți pentru ceea ce îți dorești, cu determinare și perseverență. 

Ne dorim să fim alături de tine și am extins acoperirile asigurărilor Clasic Plus, Practic Plus și Majorat cu noi 

beneficii, pentru ca tu să te simți mai în siguranță în contextul pandemiei Covid-19. 

Acum, poți să alegi ca polița ta de asigurare să conțină un pachet suplimentar de acoperiri.

Acoperiri Detalii Suma asigurată

Suma platită pentru deces în urma îmbolnăvirii Covid-19.Deces în urma 
îmbolnăvirii Covid 19:

-  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*:

-  se acordă dacă spitalizarea a depășit 5 zile; se decontează cheltuielile 

 efectuate de asigurat în primele 15 zile după externare, pe baza bonurilor 

 fiscale;

-  exemple de cheltuieli care pot fi decontate: transportul la centre medicale; 

 procurarea de medicamente, cheltuielile medicale (consultații, analize de 

 laborator, teste imagistice etc.); livrarea alimentelor; asistența la domiciliul 

 asiguratului; asistența copiilor asiguratului.

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

Cheltuieli 
post-spitalizare: 

LEI

10.000 lei

200 lei / zi

2.000 lei

EURO

2.000 euro

40 euro / zi

400 euro

Indemnizația pentru 
spitalizare ATI*:

-  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.

100 lei / zi 20 euro / zi

Oferim acoperire doar pentru cazurile confirmate de Covid-19.

Indemnizația zilnică pentru spitalizare în ATI este dublă față de indemnizația de spitalizare care nu necesită internare în unități ATI.   

Beneficiile sunt valabile pentru spitalizare în orice unitate medicală din lume.

Beneficiile se aplică începând cu a 14-a zi calendaristică de la data intrării în vigoare a poliței.

Dacă dorești să beneficiezi de aceste acoperiri, ele pot fi adăugate atât în cazul în care deții deja o poliță de asigurare individuală de viață (la aniversare),

cât și dacă urmezi să închei o poliță nouă până la data de 31.12.2023.

Prima de asigurare / persoană / an: 59,75 lei 11,95 euro

         BENEFICIAZĂ DE 

    ACOPERIRILE SUPLIMENTARE 

PENTRU COVID-19! 

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


