
 

Acest document conține o scurtă prezentare a principalelor elemente ale produsului de asigurare.  
Informații complete privind conditiile de asigurare sunt disponibile pe pagina noastră de internet www.eurolife-asigurari.ro. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Health Protect este o asigurare privată de sănătate detinată persoanelor juridice care vor sa ofere un beneficiu angajaților 
 

 

Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

√ Persoanele angajate (inclusiv administratori, acționari etc.) cu 
vârsta de maxim 64 de ani împliniți și membrii familiilor acestora; 

√ Produsul de asigurare conține două planuri de asigurare: 

-  Planul Ambulatoriu 

-  Planul Spitalizare 

√ Planul Ambulatoriu acoperă partea de diagnostic și prevenție 
prin următoarele tipuri de servicii medicale: consultații, 
investigații radiologice și imagistice, analize de sânge, chirurgie și 
tratament în ambulator. Planul are două variante de acoperire, 
Clasic și Plus, și este valabil în clinicile Sanador și partenerii 
acestora 
 

√ Planul Spitalizare poate acoperi evenimente cauzate de un 
accident (pachet Silver), cât și evenimente cauzate de un 
accident sau îmbolnăvire (pachet Gold). Serviciile medicale 
acoperite sunt: cazarea în spital, consultațiile, investigațiile și 
analizele făcute pe perioada spitalizării, intervențiile chirurgicale, 
dar și recuperarea medicală și îngrijirea la domiciliu, atâta vreme 
cât acestea au fost recomandate de medic la externare. Suma 
asigurată a planului este de maxim 100.000 RON 
 

X Evenimente cauzate de război și alte ostilități 

X Evenimente cauzate de orice fel de reacţie 
nucleară sau radioactivitate 

X Evenimente produse din cauza unor tentative 
de suicid sau autoagresiune 

X Sporturile extreme, de contact, hobby-urile 
periculoase, participarea la orice tip de curse  

X Tratamentelor/intervenţiile de chirurgie 
plastică efectuate în scop estetic 

X Tratamentele pentru afecțiuni stomatologice 

X Tratamente de detoxifiere, cure de odihna, 
tratamente in sanatorii, tratamente paleative 

 

 

Există restricții de acoperire? 
! Persoanele cu vârsta mai mare de 64 ani 

! Coasigurații minori cu vârste de până la 1 an 

 

 

Unde beneficiez de asigurare? 
√ Pe teritoriul României 

 

 

Ce obligații am? 
• Să comunicați Asigurătorului informații adevărate și complete și să furnizați documentele solicitate pentru încheierea contractului 
• Să puneți la dispoziția asiguraților toate informațiile cu privire la contractul de asigurare (condiții, certificate de asigurare, 
eventuale modificări apărute pe parcursul contractului de asigurare etc.) 
• Să achitați ratele de primă de asigurare în totalitatea acestora la scadențele prevăzute în polița de asigurare 

 

 

Când și cum plătesc? 
Plata asigurării se face în RON, integral sau în rate, așa cum este menționat în Polița de asigurare. 

 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 
Acoperirea începe la data precizată în Poliță, cu condiția încasării primei inițiale în maximum 5 zile de la data emiterii poliței.  
Acoperirea încetează la data precizată în Polița de asigurare sau dacă asigurarea este neplatită. 

 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
Contractul se poate rezilia oricând, cu notificare anterioara de 30 de zile, prin completarea și semnarea formularului de reziliere. 
Formularul trebuie înmânat, în original, către reprezentantul sau intermediarul prin care s-a încheiat asigurarea. 
 

Pentru informații: 

 (+40)31 423 00 75 
 asigurari@eurolife-asigurari.ro 

 

Asigurare de sănătate 
Document de informare privind produsul de asigurare 
 

Societatea: Eurolife ERB Asigurări Generale S.A.,     

înregistrată în România, 

autorizația de funcționare nr. 579/17.08.2007          Produsul: Health Protect 
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