
Nu sunt acoperite Riscurile asigurate cauzate de sau care rezultă din 
următoarele situații:

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

Indemnizaţia zilnică pentru Spitalizare continuă în unități de terapie 
intensivă ca urmare a îmbolnăvirii Covid-19;

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

Riscurile acoperite sunt:

Ce se asigură?

Asigurarea voluntară privată de sănătate care acoperă îmbolnăvirea Asiguraților cu noul coronavirus care cauzează boala infecțioasă Covid-19, pe durata 
perioadei asigurate, în conformitate cu prevederile condițiilor de asigurare și cu pachetul de asigurare ales de Contractant. 

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigură?

Acest document standardizat contine informații minime de bază cu privire la produsul de asigurare. Informațiile precontractuale și 
contractuale complete referitoare la acest produs vă sunt prezentate în Oferta de asigurare, respectiv în Polița de asigurare, Condițiile de 
Asigurare și eventualele acte adiționale la Contractul de asigurare.
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Suma asigurată: este suma maximă în limita căreia Asigurătorul 
acoperă cheltuielile Asiguratului sau plătește indemnizaţia de asigurare/ 
despăgubirea, în conformitate cu prevederile condiţiilor de asigurare si 
cu pachetul de asigurare ales de Contractant.

Unde beneficiez de asigurare?

În întreaga lume

Există restricții de acoperire?

Toate situațiile menționate în cadrul Excluderilor din Condițiile de asigurare;
Persoane cu vârsta peste 65 ani;
Persoane care nu au permis de ședere pe teritoriul României;
Persoanele care au ocupații din următoarele domenii: sănătate, armată, 
poliție, jandarmerie, asistență socială.

Dacă afecțiunea Covid-19, a debutat înainte de includerea în asigurare a 
Asiguratului respectiv;
Orice afecțiuni care nu au legătură cu îmbolnăvirea Covid-19;
Nerespectarea de către Asigurat a măsurilor de carantină/ izolare impuse de 
autorități;
Participarea Asiguratului ca subiect la experimente medicale, studii clinice 
sau lucrări de cercetare declarate sau nu ca atare;
Nerespectarea/ ignorarea indicațiilor și recomandărilor Medicului, rezultatele 
automedicației sau a tratamentului fără prescripție medicală; 
Împrejurări care nu sunt datorate unor Îmbolnăviri apărute în Perioada de 
valabilitate a Contractului de asigurare sau pentru care nu există documente 
medicale/ fiscale justificative;  
Lipsa măsurilor de securitate și a protecției lucrătorilor, cerute de specificul 
activității desfășurate;
Evenimentele care au legătură cu graviditatea, nașterea sau consecințele 
acestora, cu excepția infectării cu virusul care a cauzat apariția bolii Covid-19 
pe perioada sarcinii; 
Orice serviciu medical acordat într-o instituţie de îngrijire de lungă durată 
(cămine de bătrâni, centre de dezintoxicare/ reabilitare, centre de wellness, 
unităţi pentru tratarea bolilor psihice etc.). Prin excepție, în cazul în care se 
aprobă de către autoritățile competente, ca una din aceste instituții să devină 
unitate medicală acreditată pentru tratarea pacienților infectați cu 
SARS-CoV-2, atunci această entitate va fi considerată că îndeplinește 
definiția de Spital și se vor putea acoperi Riscurile asigurate specificate în 
prezentele Condiții de asigurare.      

Furnizarea de răspunsuri corecte și complete la toate întrebările puse de Asigurător, în vederea încheierii Poliței de asigurare, administrării acesteia și a 
procesării eventualelor daune;
Semnarea tuturor documentelor care stau la baza emiterii Poliței de asigurare și transmiterea tuturor informațiilor furnizate de Asigurător către toți Asigurații 
(ex: condiții de asigurare, procedură de lucru, etc)
Plata la termen a primei integrale aferente Poliței de asigurare;
Respectarea termenilor și condițiilor Poliței de asigurare;
Comunicarea producerii evenimentului asigurat imediat ce s-a produs dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice; 
Acordarea accesului Asigurătorului la orice documente/ rezultate medicale în scopul evaluării daunelor;

Ce obligații am?
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Acoperirea prin asigurare începe la ora 00.00 a zilei imediat următoare celei în care Contractantul a plătit prima de asigurare integrală, dar nu mai devreme 
de data începerii Asigurării menţionată în Poliţa de asigurare.
Încetează la data înscrisă în Poliță, cu excepția cazului în care asigurarea încetează prin denunțare, reziliere, neplata primei de asigurare sau nerespectarea 
unor obligații legale/ contractuale.

Când începe și când încetează polița de asigurare?

Metode de încetare ale contractului de asigurare:

Pot înceta (denunţa) unilateral Contractul dacă îi trimit Asigurătorului o notificare (adresă) prealabilă de încetare. Contractul încetează în 20 de zile după 
ce Asigurătorul primește Notificarea de încetare. 

Când și cum plătesc?

Prima de asigurare se plătește integral la data scadentă stabilită în Poliță.
Plata primei de asigurare se face în Ron, prin transfer bancar/ ordin de plată, în contul indicat de Asigurător în Contractul de asigurare.
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