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 Cu Asigurarea de sanatate privata – beneficiezi de o
acoperire teritoriala mai mare decat a unui abonament de
sanatate la o clinica privata

Ai acces la mai multe clinici de sanatate private sau chiar de
stat

Ai posibilitatea efectuarii de tratamente de specialitate in
strainatate.

Asigurari de sanatate



Asigurari de sanatate

Pe segmentul asigurarilor de sanatate,

anumiti Asiguratori au decis sa mentina

valabilitatea politelor si dupa declararea pandemiei de

coronavirus.

“Politele de sanatate acopera

cheltuielile de diagnosticare,

tratament si spitalizare,

inclusiv in cazul diagnosticarii cu COVID-19”
… potrivit unui comunicat de presa.



COVID – 19 Te protejeaza asigurare de calatorie in strainatate?

Asigurarea de asistenta medicala TH

pentru calatorii in strainatate,

exclude de la acordarea de despagubiri

tratamentele efectuate ca urmare a

unor evenimente petrecute in zone

geografice in care s-a declarat aparitia

unei epidemii inainte de intrarea Asiguratului in zona

geografica respectiva.

Daca epidemia / pandemia s-a declarat in timpul sederii in zona geografica
respectiva, Asiguratorul acopera cheltuielile pentru salvarea vietii asiguratului.

Asigurarea travel health



Noutati din asigurari



Asigurarile sunt esentiale intr-o societate, cu atat mai mult in 

perioade dificile, cum este cea pe care o traversam acum, in 

contextul raspandirii COVID-19.

Asigurarile pot fi incheiate si online chiar in perioada

de izolare sau carantina.

Nu astepta o perioada dificila sa inchei asigurare pentru

locuinta ta.  Poate fi prea tarziu !



Incepand cu anul 2020, PAID intra intr-o noua etapa, orientata puternic
spre dezvoltarea gradului de cuprindere in asigurare a locuintelor.

"Trăim nişte vremuri pe care nu ne-am imaginat niciodată că le vom trăi, dar cu atât

mai mult în acest context probabil este şi mai important să discutăm despre situaţii

care pot apărea şi pe care nu ni le dorim. Chiar mă gândeam ieri că ce poate fi mai

rău decât o pandemie. O pandemie şi un dezastru natural. Credeţi-mă, suntem

complet nepregătiţi şi de aceea mesajul nostru este consider eu binevenit",

… a declarat Nicoleta Radu Presedinte PAID.
Sursa: Agerpres
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