
Stimate client, 

În baza informațiilor pe care ni le oferiți în acest formular, reprezentantul Generali Romania va face o analiză a priorităților 
dumneavoastră și va recomanda soluția potrivită de asigurare astfel încât cerințele și necesitățile dumneavoastră să fie pe 
deplin satisfăcute. 

În situația în care nu doriți consultanță reprezentatul Generali Romania nu va putea evalua dacă contractul de asigurare 
corespunde cerințelor și necesităților dumneavostră.

Am primit un exemplar al prezentului formular.

(01.2023)

Data:

Semnătură reprezentant societate 

înregistrat la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară

Semnătură intermediarAgențiaCod ASFNume intermediar

Obiectivele dumneavoastră financiare sunt legate de:

NU

Alte obiective financiare: NU

DA

DA

Protejarea angajaților prin oferirea ca beneficiu a unei 
asigurări de sănătate de grup cu acoperire ca urmare 
a îmbolnăvirii Covid-19.

CUI:

Denumirea Societății:

Adresa Societății:

Reprezentată prin: 

Doriți consultanță, ulterior efectuării acestei analize
a cerințelor și necesităților dumneavoastră?

NU DA

Date despre situația financiară a firmei: Firma: Activă Inactivă

În cazul în care refuzați să furnizați informațiile de mai sus, reprezentatul Generali Romania nu va putea prezenta un 
produs de asigurare.

identificat cu:

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Societate autorizat` de Autoritatea de Supraveghere Financiar`, administrat` în sistem dualist, membr` a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de 
asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, cu sediu social în Bucure[ti, Sector 1, Pia]a Charles de Gaulle nr. 15, etaje 1, 6 [i 7, 011857, Nr. ordine R.C. 
J40/17484/2007, C.U.I. 2886621, C.I.F. RO 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783, Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call center +40372 010 202, 
www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, |nmatriculat` \n registrul asigur`torilor: RA-002/2003, Certificat` ISO 9001: 2015, Capital social subscris 
178.999.221,7 lei, integral v`rsat.

Confidențial

Formular de analiz` a cerin]elor 
[i necesit`]ilor clien]ilor (DNT)

Produsul de Asigurare de Sănătate de Grup



Indemnizaţia zilnică pentru Spitalizare continuă 
în unități de terapie intensivă ca urmare a 
îmbolnăvirii Covid-9

Indemnizaţia zilnică pentru Spitalizare continuă 
ca urmare a îmbolnăvirii Covid-19

Acoperiri valabile

Pachet Light Pachet Basic Pachet Extended

(se va completa doar în situația în care clientul a ales ca obiectiv financiar încheierea unei polițe de asigurare de sănătate 
de grup cu acoperire ca urmare a îmbolnăvirii Covid 19).

Recomandare: 

În urma analizării cerințelor și necesităților dvs., vă recomandăm produsul de asigurare de sănătate de grup Generali 

Co-Protect, pachetul _________________. Pachetul de acoperiri potrivit pentru necesitățile dvs. este prezentat în Oferta de 
asigurare.

1. Vă rugăm să bifați pachetul ales:

 

Nota: Trebuie incluși în asigurare toți angajații contractantului. Nu se pot oferta grupuri cu mai puțin de 10 angajați.

Asigurarea pentru Cheltuieli post-spitalizare ca 
urmare a îmbolnăvirii Covid-19, 
pentru acoperirea necesităților de bază

Data:Semnătură reprezentant Societate

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Societate autorizat` de Autoritatea de Supraveghere Financiar`, administrat` în sistem dualist, membr` a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de 
asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, cu sediu social în Bucure[ti, Sector 1, Pia]a Charles de Gaulle nr. 15, etaje 1, 6 [i 7, 011857, Nr. ordine R.C. 
J40/17484/2007, C.U.I. 2886621, C.I.F. RO 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783, Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call center +40372 010 202, 
www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, |nmatriculat` \n registrul asigur`torilor: RA-002/2003, Certificat` ISO 9001: 2015, Capital social subscris 
178.999.221,7 lei, integral v`rsat.

Confidențial

Nr. angajați:


