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Cateva motive pentru care este bine sa incheiati o astfel de asigurare :

•sistemul asigurarilor sociale
de sanatate este necesar a fi
completat de servicii medicale
private, mai ales in ceea ce priveste
calitatea serviciilor

•confort psihic pentru dvs.si familia dvs.
•nu trebuie sa faceti un efort financiar in momentul in care aveti nevoie de serviciile
asigurate prin polita

Asigurare de sanatate



Cu asigurarea private de sanatate beneficiezi de urmatoarele servicii
 serviciu de "call-center"

 asistenta medicala la domiciliu

 consultatii generale si de specialitate

 transport medical de urgenta

 proceduri medicale

 internare in spitale private sau rezerve private in spitalele publice

 interventii chirurgicale

 Recuperare

 medicamente

 proteze

 a doua opinie medicala in strainatate

… Si multe alte beneficii medicale si investigatii de specialitate

Asigurare de sanatate



Noutati CAA

Peste 50% dintre respondenti declara ca pandemia COVID-19 i-a determinat sa ia in 
calcul cumpararea unei asigurari de viata sau de sanatate

Circa 85% dintre romani au cumparat doar produse care sa le acopere nevoile de baza, 
care tin de supravietuire, siguranta si sanatate, de la decretarea starii de urgenta
impusa de raspandirea noului coronavirus.



Asigurarea locuintei

Protectia in caz de inundatii

Pe piata din Romania, riscul de inundatii este acoperit prin polita obligatorie de

locuinta (PAD), alaturi de riscurile de cutremur si alunecari de teren.



Asigurare bunuri

Pentru o protectie suplimentara, la intreaga
valoare a imobilului, proprietarii pot incheia si
o polita facultativa a locuintei, suplimentara
celei obligatorii.



Stiri din asigurari

Aversele torentiale au produs inundatii in 27 de localitati
Zona Bucuresti-Ilfov a fost cea mai afectata

Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, ca urmare a fenomenelor meteo, s-a intervenit in 
123 de cazuri: 67 in Bucuresti - acumulare de apa in 41 de curti, in 15 
locuinte si 11 subsoluri si 56 in Ilfov - acumulare de apa in 39 de curti, in 10 
locuinte si sapte subsoluri.

Sursa: www.1asig.ro



 Asigurarea TRAVEL – moft sau necesitate?
 Pleci in vacanta - Ce trebuie sa stii?

 Fii atent la suma maximă decontată pentru fiecare serviciu asigurat.

 Ia în calcul mai ales polițele care asigură
decontarea directă a serviciilor pentru a evita
procesul uneori greoi de recuperare a banilor.

 Caută o poliță care să cuprindă atât partea
medicală (urgențe medicale, accidente, repatriere, etc),
cât și cea axată pe călătorie (bagaje, situații de urgență, 
anularea călătoriei, etc) pentru o asigurare deplină.
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