
 
 
 
 

 
 

Informaţiile precontractuale şi contractuale complete referitoare la produsul de asigurare sunt oferite în cadrul 
Informării precontractuale şi a Condițiilor generale și speciale ale asigurării care vin în completarea acestui document și 
pe care îți recomandăm să le citești înaintea încheierii unui Contract de asigurare. 

    Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Produsul nostru de asigurare facilitează accesul la Servicii medicale/  oferă indemnizații de despăgubire conform 
Contractului de asigurare atunci când există o modificare a stării de sănătate a persoanelor asigurate.  
Este dedicat angajatorilor pentru a oferi angajaților săi un beneficiu la pachetul salarial. 
 

 Ce se asigură? 
Produsul de asigurare este disponibil în 2 variante cu 
acoperiri progresive: CompleteMed/Dent și 
DeluxeMed/Dent 
  

✓ Servicii medicale în Ambulatoriu: consultații, 
analize și investigații medicale, tratamente în 
ambulatoriu, recuperare medicală, prevenție, 
tratament la domiciliu, pachet nutriție și sport; 

 
✓ Spitalizare: cazare în spital privat, consultații și 

investigații pe perioada spitalizării, medicamente, 
intervenții chirurgicale, dispozitive medicale 
implantate, indemnizații pentru spitalele de stat;  
    

✓ Dental: stomatologie generală, chirurgie oro-
maxilo-facială, odonto terapie, profilaxie, alte 
reduceri suplimentare;     
 

Suma asigurată – este menționată în Poliță și în 
Certificatul de asigurare conform acoperirii selectate 
și scade după fiecare serviciu medical accesat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce nu se asigură? 
 
Nu sunt asigurate prin Poliță: 

 Accidente de muncă, reglementate de legi speciale; 

 Afecţiuni/ boli imunologice, precum şi complicaţiile 
acestora; 

 Proceduri medicale experimentale sau proceduri 
care se folosesc în cercetarea medicală, costuri/ 
cheltuieli în legătură cu orice Servicii medicale/ 
paramedicale nerecunoscute/ neomologate de către 
instituţiile abilitate, precum şi consecinţele acestora; 

 Servicii medicale, spitalizări/intervenţii chirurgicale 
efectuate în scop estetic sau de chirurgie plastică, 
reparatorie (cu excepția cazurilor cu indicație 
terapeutică expresă pentru deficite funcționale 
rezultate ca urmare a producerii unui Accident). 

Lista completă se regăsește în Condițiile de Asigurare. 
 

 Există restricții de acoperire? 
Excluderile reprezintă evenimentele a căror producere 
determină ieșirea de sub acoperirea Poliței. Sunt excluse 
consecințe ale evenimentelor precum: 

! Servicii medicale fără prescripție medicală sau fără a 
avea necesitate medicală; trimiterile de la medicul de 
familie;      

! Consecințele unor afecțiuni preexistente; boli cu 
transmitere sexuală, HIV, TBC; 

! Dezintoxicare ca urmare a consumului de alcool, 
droguri sau alte narcotice; 

! Evenimente ce au legătură directă sau indirectă cu 
zone de război, conflict, invazie, ocupație militară etc. 

! Neplata primei de asigurare pentru scadența care 
acoperă evenimentul asigurat; 

Lista completă a excluderilor și definiția acestora se 
regăsesc în Condițiile de Asigurare, pe care te rugăm să le 
citești înaintea încheierii Contractului de asigurare. 
 
 

Asigurarea de sănătate BusinessMed 
Document de informare privind produsul de asigurare 
Societate: UNIQA Asigurări de viață S.A, România, societate de asigurări autorizată de Comisia de  
Supraveghere a Asigurărilor (actuala A.S.F.) prin Decizia de Autorizare nr. 289 din 08.04.2010 



 

 Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Asigurarea este valabilă 24 de ore din 24 pe întreg teritoriul României. 
 

 Ce obligații am? 
 

Pentru emiterea Poliței de asigurare trebuie să completezi/ semnezi documentele necesare, să pui la dispoziția 
Asigurătorului informațiile solicitate, listele actualizate privind angajații și să citești Condițiile de asigurare.  
În caz de daună Asiguratul are obligația de a informa Asigurătorul și de a transmite documentele necesare în maxim 
30 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului, în format electronic la daune-sananate@uniqa.ro sau 
fizic la sediul acestuia. 

 

 Când și cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se va achita în totalitate, în Lei, pe baza frecvenței alese (anuală, semestrială sau trimestrială) 
prin modalitățile de plată puse la dispoziție Asigurător. 

 

 Când începe și când încetează acoperirea? 
 

Asigurarea intră în vigoare la ora 00:00 a datei menționate în Contractul de Asigurare și are durată de un an cu 
posibilitate de reînnoire.  
Asigurarea încetează la ora 24:00 a zilei de expirare menționată în Poliță. 

 

 Cum pot să reziliez contractul? 
 
Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de 
cel puţin 20 de zile calculat de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poșta 
sau curier la adresa sediului social al Asigurătorului, situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter (camera EO-09), 
sector 1, București, sau scanată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail  info@uniqa.ro. 
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